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Gode, gam le 
GAUS DAL

ØR RET

Kjent mann: Si den 
kon fir ma sjons al de ren 
har «gøssdølen» Stig 
Kam pe sve en tilbrakt 
mye av sitt liv i Gaus
dal Vest fjell. Den ne 
ør re ten valg te en rød 
dobbelkroket Heckham 
Peck ham i stør rel se 8.

Valdrestjønnbua: 
En en kel og ko se lig 
fiskerbu, opp ført i 
1928. Den lig ger like 
ved Søre Valdre
stjønnet og har båt.
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Har du som mål å få 
ki los fisk bør du be sø
ke Hyn naom rå det i 
Gaus dal Vest fjell. Her 
tren ger du ikke sju
mils støv ler for å finne 
gode ør ret vann.

Søre Valdre-
stjønnet: Lig ger 
like ved der du 
par ke rer bi len. 
Bak i bil det ser 
vi Valdrestjønn
bua.

En her lig gam mel skog med gran 
om slut ter meg på vei mot nat-
tas leir sted. Det lig ger bare noen 

me ter fra Nord re Valdrestjønnet og 
gren sen til Hyn na na tur re ser vat, som nå 
er inn lem met i Lang sua na sjo nal park. 
En fin bris stry ker lett gjen nom sko gen, 
og fug le ne syn ger så fint. Det te er «den 
stil le ti men», da dag går mot natt.

Gode tan ker fra fis ke tu rer i Gaus-
dal-fjel le ne strøm mer på. En av tu re ne 
var sam men med gaus døl og stor fis ker 
Vi dar Johansen. Han tok meg med til 
Ny sæt ra, og i det te om rå det fin ner vi 
Sli vat net (941 moh.) og Kjerringtjønna 
(1003 moh.). I Sli vat net, som lig ger en 
drøy mil nord vest for Valdrestjønnbua, 
fikk jeg opp le ve hva et godt fis ke vann 
kan by på. Og for noen ør re ter vi fikk! 
De var stapp ful le av mar flo, smell fei te 
og knall rø de i kjøt tet. Men så vri e ne de 
var å få, slik ør ret som le ver i et rikt og 
va ri ert mat fat of test er. Ør re ten fra Sli-
vat net er fort satt på min «Topp 10-lis-
te» over kva li tets ør ret fra Norge.

VALDRESTJØNNA
Tid lig nes te mor gen mø ter jeg kjent-
mann og gaus døl, Stig Kam pe sve en, ved 
Valdrestjønnbua. Fis ke bua ble opp ført i 
1928 og til hø rer går den Bar lund, og det-
te skal være vår base for fis ke tu ren. Stig 
kom mer med let te skritt gjen nom sko-
gen. Vi har ald ri møtt hver and re, men 
fin ner raskt ut vi har man ge sam men-
fal len de in ter es ser om fiske, na tur bruk 
og fri lufts liv.

Tekst og foto: 
Mor ten B.  
Stens aker 
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To døgn har vi på oss for å slen ge 
rundt med fis ke sten ge ne. Vi skal prø-
ve Søre Valdrestjønnet (825 moh.) og 
Store Glå men (847 moh.) – det stør ste 
van net in nen for den ne de len av det 
64 km² sto re Hyn na na tur re ser vat. I 
gro ve trekk er re ser va tet pre get av sto re 
my rer, gran- og bjør ke skog, og et dryss 
av put ter, tjern og vann. Får vi tid vil 
fis ke sten ge ne våre også peke mot Nord-
re Valdrestjønnet (826 moh.). Her er det 
nok fær re fisk enn i Søre, men de kan 
bli stør re. I hvert fall ga prø ve fis ket til 
Gaus dal fjell sty re i 2014 en in di ka sjon 
på det. I Søre ble det åtte ør re ter med 
åtte garn. Den stør ste vei de 1,13 kilo. 
Snitt vek ta var 0,8 kilo og k-fak to ren 
1,07. I det Nord re ble det fan get tre ør-
reter med en snitt vekt på 1,4 kilo. Den 
stør ste vei de 1,64, og had de en k-fak tor 
på 1,2.

EN ALL SI DI G  
NA TUR BRU KER
Stig har svært tet te bånd til Gaus dal 
vest fjell. I lø pet av ett år har man nen, 
som har sitt dag li ge vir ke som ma ler, 
hatt 87 over nat tin ger her inne. Han har 
lig get i telt el ler i en av Gaus dal fjell sty-
res åpne buer.

Man ge av fis ker ne jeg har møtt gjen-
nom åre ne har hatt stor nyt te av å ha 
en læ re mes ter. Slik var det også for Stig. 
Ved kon fir ma sjons al der tok en ka me rat 
av fa ren han med på en fis ke tur i fjel let. 
Den ne ene tu ren gjor de at in ter es sen 
for fiske et ter fjell ør ret voks te og voks te. 
Med ti den fant han også and re må ter å 
bru ke fjel let på.

Da søn nen hans, Gud brand, skul le 
dø pes, hen tet Stig vann fra en fjell sjø 
han har et spe si elt for hold til. Gutt-
un gen ble døpt med det van net. Da 
Gud brand var 10 år tok Stig han med til 
sjø en hvor det sak ra le van net ble hen-
tet. På det før s te kas tet fikk søn nen en 
ør ret på ki lo en.

Stig var også ak tiv hun de kjø rer, noe 
som pas set bra for å kom me til vann 
som ikke lig ger nært til vei. Hans stør-
ste ør ret i Gaus dal Vest fjell er fra Hyn-
na-om rå det. Den ble tatt un der is fis ke 
i Obleiken (860 moh.) og vei de 1,9 kilo. 
Som den svært all si di ge na tur bru ke ren 
han er, må det nev nes at han ale ne har 
seilt strek nin gen Stavanger – Helgeland. 
Uten for Stadt – det be ryk te de ha vet 
uten for kys ten av Nord-Vestlandet – 
rev net stor sei let på bå ten, men det te 
gikk alt så bra.

Stig har også hav ka jakk, og dri ver 

stør ste sjø en i den ne de len av Hyn na 
na tur re ser vat.

Nav net har re ser va tet fått fra elva 
Hyn na, som renner ut av den re gu ler te 
Horn sjø en (845-841 moh.). I den ne fem 
ki lo me ter lan ge og sma le sjø en svøm-
mer det ør ret på fle re kilo. Den tyng ste 
som er re gist rert her vei de 12 kilo. For-
kla rin gen på de sto re fis ke ne er en tett 
be stand med små røye.

Stu de rer du Hyn na na tur re ser vat på 
et kart vil du finne man ge vann, tjern 
og put ter. At det er ør ret i alle dis se 
er tvil somt, da fle re av dem er svært 
grun ne.

Den stør ste ør re ten Stig har vært 
med på å ta i Store Glå men var det en 
ka me rat av han som fikk. Den vei de 1,5 
kilo og ble tatt med mark. Si den van net 

ak tivt med fjell klat ring. Tid li ge re holdt 
han også på med ki ting, hanggliding, 
pa ra gli ding og el ve pad ling. Han bru ker 
ikke sto re ord om sitt mang fol di ge fri-
lufts liv, noe som er ka rak te ris tisk ved 
fri lufts folk som har lang og bred er fa-
ring fra na tu ren. 

SØRE VALDRESTJØNNET
Væ ret er stil le og varmt. Søre Val-
drestjønnet lig ger som et stort, mørkt 
og liv løst speil uten an tyd ning til fisk. 
Si den det er meldt sti gen de tem pe ra tur 
og fort satt stil le vær har vi skrudd for-
vent nin ge ne ned til null. Slik for hol de-
ne er nå kan fis ke tu ren bli re sul tat løs. 
Et ter en god økt med fis ke sten ge ne, der 
vi har for søkt flue og dupp, mark og 
sluk, får vi be kref tet våre an ta gel ser. De 
to nes te øk te ne blir like re sul tat lø se.

Mot kvel den vil Stig gå van net rundt 
med teleskopstanga for å fiske med en 
me to de som har lan ge tra di sjo ner i det-
te dis trik tet: Dupp med to dobbelkro-
kete flu er for an. Han har prøvd litt av 
hvert av flu er gjen nom åre ne, men må 
han vel ge to blir det Alexandra og Lord 
Saltoun i str. 12.

Selv gjør jeg det svært en kelt, og 
fis ker fra den lil le tan gen ne den for fis-
ke bua. Den ne lig ger stra te gisk i van net 
og gjør det mu lig å dekke et stort om-
rå de – både grun ne og dy pe re par ti er 
av van net.

Et ter en time for svin ner Stig bak en 
li ten pynt helt sør i van net, og mi nut ter 
senere duk ker han opp igjen. Han har 
fått en fin ør ret. Den er ikke smell feit, 
men 55,5 cm lang og bred over ryg gen. 
Det er en per fekt rå va re, men ikke nok 
til mid da gen Stig skal ser ve re samboer 
og svigers. 

Med van te grep sløy er han fis ken og 
skyl ler den. Der et ter strør han på litt 
salt, både uten på og inne i bu ken, og 
put ter den i en pose som gra ves ned i 
en myr som lig ger i skyg gen mes te par-
ten av da gen. Slik lag res fis ken kjø lig, 
ste rilt, uten lys og mi ni malt med luft.

– Du må gjer ne skrive at jeg ald ri rei-
ser inn i det te om rå det uten mål om å 
få ki los fisk. Det er ikke så man ge fis ker 
her, men de pleier til gjen gjeld å være 
av bra stør rel se, for tel ler kjent man nen.  

HYN NA NA TUR RE SER VAT
Nes te dag min ner tem pe ra tu ren slett 
ikke om noe som har med fjell fiske et-
ter ør ret å gjø re. Vi svet ter oss over my-
rer og gjen nom bjør ke kratt med kurs 
nord over til Store Glå men, som er den 

Søre Valdre-
stjønnet: Lig ger 
om kran set av fin 
gammel gran
skog. Om rå det 
gir der for et 
vill marks preg. 
Van net er nær
mes te nabo til 
Hyn na na tur re
ser vat/Lang sua 
na sjo nal park.
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er svært grunt er det mye starrgress 
i strand so nen, der for er det ikke så 
man ge fis ke plas ser her. På sør øst si den 
av van net fin nes li ke vel et par bruk ba re 
ste der.

Det er noe ved det fla te land ska pet 
og den grun ne van net i Store Glå men 
som til trek ker meg. Pro duk tivt må det 
være si den om rå det er kjent for sitt rike 
dyre- og plan te liv. Hel dig vis får vi en 
do ku men ta sjon på at det te stem mer. 
Det er bare en steikefisk, men den er fin 
og feit, og har en de li kat kjøtt far ge. Selv 
om den er li ten har jeg sett nok ør ret til 
å kun ne skrive at Store Glå men bør by 
på kva li tets fisk.

ØR RET SOM PLO GER
Nes te dag er væ ret slett ikke bedre, sett 

Eiliv Elg bar fiskar
Menneskets betydning i forhold 
til utsetting av fisk har opptatt 
meg lenge, og utsetting av fisk 
skjedde nok allerede i steinal-
deren. Men fra den tiden har vi 
ingen skriftlige kilder og ofte få 
kulturspor. Den første skriftlige 
kilden vi kjenner til om utsetting 
av fisk er runesteinen fra garden Li i Gausdal, datert til 1100-tallet. På denne står 
det: «ailifr alkr bar fiska i raupu sio». Oversatt:  «Eiliv Elg bar fiskar i Rausjøen». I 
boka «Innlandsfiske» (1979) av Åsmund Eknæs står det om runesteinen at den skal 
ha stått ved veien til 1839. Da fjernet man den og brukte den som byggestein i en 
fjøsmur. Den har siden ikke vært mulig å finne igjen. Illustrasjonen av steinen ble 
gjort av Gerhard Schøning i 1775, og for anledningen har jeg tegnet den av.
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Kilo som mål: Stig Kam pe sve en 
rei ser all tid inn hit med mål om å få 
ki los fis k. Leng den på de to vi fikk 
var 45 og 55,5 cen ti me ter.

fiske@egmont.com

med en fis kers øyne. Var men be gyn ner 
å bli lam men de. Vi for sø ker gårs da gens 
tak tikk med fis ke sten ge ne, men mest 
blir det å sit te i skyg gen å drikke kaf e 
og prate.

Sent på et ter mid da gen har Stig ta ket 
på en pen ør ret. Jeg stil ler meg opp på 
et stra te gisk sted for å fo to gra fe re lan-
din gen av fis ken, men like før den skal 
hå ves går krok ta ket. At ør re ten vei de 
rundt ki lo en er in gen over dri vel se.

Mot kveld går vi i tre bå ten som hø rer 
til Valdrestjønnbua. Da sola har gått 
ned la ger en og an nen ør ret fine vak 
på den blikk stil le vann fla ten. Fug le ne 
be gyn ner å syn ge og den gam le gran-
sko gen inn byr med mys tikk. Selv om 
fis ken va ker vet vi in der lig godt at det 
nød ven dig vis ikke øker sjan se ne for å 
opp le ve syn gen de snel le brems. Li ke vel 
gir det en stor til freds stil lel se å se livs-
tegn fra fisk – det gir næ ring til fan ta si 
og drøm mer.

Så får jeg mitt før s te napp i lø pet av 
tu ren. Opp le vel sen gir håp og ny ener gi. 
Stig ror sak te vi de re mot den sto re vika 
helt sør i van net. Det som nå skjer har 
jeg ikke opp levd ofte – kan skje bare en 
gang – og det var i det svært grun ne 
Meiåtjønna i Fo roll hog na na sjo nal park. 
En pen ør ret kru ser like un der vann-
over fla ten slik at den la ger en fin plog i 
van net. Opp le vel sen tar nes ten pus ten 
fra meg. Slu ken plas se res like bor ten for 
og litt for an fis ken, slik at me tall styk ket 
skal pas se re for an fis ken un der inn svei-
vin gen. Da den slan ke slu ken i kob ber 
og rødt er en drøy me ter på si den av 
fis ken vink ler den mot byt tet, men den 
tar ikke. I stedet fort set ter den sin ferd 
på sam me vis og gir meg nok en sjan se. 
Den ne gang hen ter jeg slu ken inn med 
noe stør re has tig het, og med en mer 
uryt misk inn svei ving. Det sam me gjen-
tar seg, men nå hog ger fis ken. Den gir 
en real fight og ut lø ser mye spen ning og 
hu mør om bord i bå ten.

Da fis ken er lan det blir vi eni ge om 
en deal: Stig hol der ør re ten slik at jeg 
får tatt bil der av den. Så kan han ta den 
med hjem for å ser ve re svigers.

Gaus dal kom mu ne
Gaus dal kom mu ne lig ger nord vest for Lillehammer i Opp land. Gaus dal er nor rønt 
Gausdlr, av elve nav net Gauss som be tyr «stri strøm, foss». Da len de ler fjell om rå de ne 
Gaus dal Vest fjell (stats all men ning) og Gaus dal Nord fjell (pri vat all men ning).
FIS KE KORT: Gaus dal fjell sty re for val ter fis ket i om rå det. Døgn kort kr 95, ukekort kr 
330 og se song kort kr 550. Kjø pes på inatur.no.
GAUS DAL FJELL STY RE: gausdal@fjellstyrene.no el. tlf.: 61 22 32 35 og 916 66 355/ 
971 88 002. www.gausdal-fjellstyre.no.
KART VERK: Es pe da len, Norge-se ri en, best.nr. 10057. 1:50.000. www.nordeca.com.
Gaus dal fjell sty re sel ger kar tet Tur kart Gaus dal Vest fjell m/Langsua na sjo nal park.
VALDRESTJØNNBUA: Arne Martin Bar lund, tlf.: 988 49 198 el.  
astronautarne@hotmail.com
HYN NA NA TUR RE SER VAT: Et spe si elt myr- og våt marks om rå de, og et svært vik tig 
le ve om rå de for sjeld ne og sår ba re plan te- og fug le ar ter. Her er spe si el le myr ut for min-
ger og gam mel bar skog. Det fikk sitt vern i 2011, og er 64 km² stort. I pe ri oden 15. ap ril 
t.o.m. 19. juni er tel ting for budt. Se For skrift om vern av Hyn na na tur re ser vat, Gaus-
dal kom mu ne, Opp land.
AN NET: Va ria bel/in gen dek ning for mo bil. Det er mye myr i om rå det. Høy skafta støv-
ler er å an be fa le. Om rå det bru kes ak tivt som ut marks bei te. Bånd tvang!


