
Fra fisketomme vann til 
eldorado for sportsfiskere
For bare et par tiår siden fantes det ikke fisk i mange av vanna på
det sentrale Blefjell. Nå kan vi ønske deg velkommen til å se hva
som er skjedd. Kanskje blir det din gullkantede naturopplevelse?

Natur, miljø og dyreliv
Blefjell, i skillet mellom Buskerud og Telemark fylker, er et
tradisjonelt seterområde med idylliske gamle seterhus og seter-
voller. Barskogen strekker seg opp til omkring 750 meter, og det
forholdsvis avgrensede høyfjellsmassivet når sitt høyeste punkt
på Bletoppen, 1342 meter over havet.
På Blefjell lever en liten, stedfast villreinstamme som for tida
teller ca. 150-200 dyr. Dyra er et verdifullt element i fjellets
fauna, og man forsøker å forvalte stammen etter beste evne, blant
annet ved å skjerme dem mot forstyrrelser. 
For sportsfiskeren kan Blefjell by på noe for enhver smak, fra
sprelsk ørret i krystallklare høyfjellsvann, elver og stryk, til
bitehissig abbor i skogsvann og tjern. Og ikke å forglemme de
virkelige storfiskene. De er der, bare du finner dem.

Velkommen til 
fiske på Blefjell

Svartekulp på grensen mellom Buskerud og Telemark.



Fiskekultivering
Skriftlige kilder melder om enkelte fisketomme vann på Blefjell
allerede på 1700-tallet. Særlig de høyereliggende områdene er
sårbare mot forsuring. Omkring 1960 døde fisken ut i mange
tradisjonelt gode fiskevann, og det tok et par-tre tiår før man fikk
gjort noe med det. Ved hjelp av statlige kalkingsmidler, midler 
fra fiskekortsalg, og ikke minst en stor innsats fra fylkene og 
lokale krefter har det nå lyktes å snu utviklingen. Årlig helikopter-
kalking, fiskeutsetting, overvåking av vannkvalitet og fiske-
bestand, sammen andre fiskekultiveringstiltak og mindre sur
nedbør har gitt resultater vi knapt hadde våget å håpe på. Det hele
er et gigantisk dugnadsprosjekt. Takk til alle i dugnadsgjengen,
ikke minst til deg, sportsfiskeren! Uten deg ville det ikke ha vært
mulig.

Frihet
Frihet og ansvar er samme sak. Det vi opplever, blir vårt, og 
det som er vårt, vil vi jo gjerne å ta vare på. Følelsen av frihet,
spenning og ro forutsetter at alle som ferdes i naturen følger
visse selvinnlysende regler for oppførsel. Her er noen stikkord:
– Løs fiskekort, det kommer brukerne til gode. Nærmere om 

fiskekort under de enkelte fiskekortområder
– Kast ikke søppel i naturen, ikke la andre rydde opp etter deg
– Vis hensyn ved telting, følg friluftslovens bestemmelser
– Vær forsiktig med bruk av ild av hensyn til 

brannfare, skog og sårbar natur. Bålbrenning er forbudt i tida 
15. april – 15. september

– Forstyrr ikke villreinen, ta hensyn til dyreliv, planteliv og 
kulturminner

– Respekter båndtvangsbestemmelsene, også av hensyn til 
beitedyra

– Spre ikke fiskesykdommer og ørekyt 

Hvordan kommer jeg til fiskeplassen?
Blefjell har mange vann som du kan kjøre helt fram til med bil.
De fleste bilveiene til fjells er bomveier, så det kan være lurt å
forberede seg med mynter til betalingen. Nærmere om tilgjenge-
lighet under hvert enkelt fiskekortområde.
For deg som ønsker en lengre fjelltur, finnes det overnattings-
muligheter i KOT's ubemannede turisthytter Sigridsbu ved
Bletoppen (30 sengeplasser, 1170 m. o.h.) og Eriksbu ved
Åklivatna 24 sengeplasser, 945 m. o.h.)

Fiskekortområdets navn: Nordstul/Helleberg-området
Beliggenhet: Store Blefjell i Notodden kommune. Området omkring Nordstul og Helleberggrenda – Ormemyr 

vegkryss. Adkomst via RV 37 og veien til Store-Ble. 
Navn på fiskevatna: Storevatn (Langevatn), Svartekulp, Nørstevatn, Nordstulvatnet, Sønstevatn, Store Harvedalsvatnet,

Vesle Harvedalsvatnet, Skåråtjønna*, Gvammetjønn*, Djupetjønn, Nørstetjønn*, Midttjønn*,
Harpetjønn*, Teksjø*.

Fiskeslag: Ørret i alle vann, i tillegg abbor i vann merket*.
Tillatt fiskeredskap: Fiske med én stang fra land.
Tillatt tid for fiske: 1.5 til 1.9. og 1.11. til 1.5.
Fiskekort, typer: Døgnkort, helgekort (fredag-søndag), ukekort og sesongkort.
Salgssteder: Selvbetjeningskasse i Helleberggrenda og på parkeringsplassen i enden av veien til Store-Ble. 

Resepsjonen på Bolkesjø-hotellene, G-sport Sigurd Knutsen Kongsberg, Sport 1 i Telegata Notodden.
Pris: Se oppslag på salgsstedene.
Spesielt: For detaljer, se http://www.jakt-fiske-fritid.com/nordstul/

Fiskekortområdets navn: Søre Ble Fiskelag
Beliggenhet: Søre Ble. Adkomst bomvei Søndre Bleveg.
Navn på fiskevatna: Båtvatnet, Holmevatnet, Kjørkjevatnet, Skjentjenn, Korslivatnet, Rundevatnet, Andevatnet,

Steggevatnet, Hønevatnet, Langevatnet østre, Langevatnet vestre, Krokvatnet, Strutvatnet,
Sjuvasstjenn, Størdokka, Gampedalen, Sandtjenn søre, Sandtjenn nordre, Beinsvatnet.

Fiskeslag: Ørret, og i tillegg abbor i Beinsvatnet.
Tillatt fiskeredskap: Stang.
Tillatt tid for fiske: Hele året, innenfor rammen av gjeldende forskrifter (i Flesberg Kommune gjelder i tiden 15.9.-14.11. 

fiskeforbud i elver og bekker, samt i vann nærmere enn 50 m. fra os).
Fiskekort, typer: Døgnkort, ukekort og sesongkort. Også felles sesongkort med tilgrensende 

fiskekortområde i nord.
Salgssteder: Blestua, Borge Fjellhandel og Blestølen Dagligvare. Selvbetjeningskasser ved bomvegkassene.
Pris: Nærmere opplysninger på salgssteder og fiskekort.
Spesielle bestemmelser: Ingen.

Fiskekortområdets navn: Blefjell Fiskeforening
Beliggenhet: Området omkring Fagerfjell-Blåberg, bomveier til fjells fra Høymyr og Juvenes.
Navn på fiskevatna: Bjørvatnet, Eksund, Djupvatnet, Hoppestadvatnet*, Mjovatnet, Sandvatnet, Våtvatnet,

Djupedalstjennet, Lauvhaugtjennet*, Solumsetertjennet*, Femtentjenn, Kroktjenn, Skjentjenna,
Langevatnet (Storevatnet), Svartekulp, Langetjenn, V. Fagerfjelltjenna, Ljøsbuvatna, Lomtjenn,
Hølsetertjennet.

Fiskeslag: Ørret i alle vann, i tillegg abbor i vann merket med*.
Tillatt fiskeredskap: Stang fra land.
Tillatt tid for fiske: Hele året, innenfor rammen av gjeldende forskrifter (i Flesberg Kommune gjelder i tiden 15.9.-14.11. 

fiskeforbud i elver og bekker, samt i vann nærmere enn 50 m. fra os).
Fiskekort, typer: Døgnkort, ukekort, sesongkort og årskort. Også felles sesongkort med tilgrensende fiskekortområder.
Salgssteder: Blåberg Dagligvare og Kafe, Fagerfjell Skisenter, Hydrostasjonen i Flesberg, Lampeland Kurs- og 

Turistsenter. Se www.hoimyr.no/fiske
Pris: Nærmere opplysninger på salgssteder og fiskekort.
Spesielle bestemmelser: Stangfiske i Djupvatnet avsluttes 1. september.

Fiskekortområdets navn: Juvavassdragets Grunneierforening
Beliggenhet: Adkmst fra Storebleveien.
Navn på fiskevatna: Stabekktjønn*, Fiskeløysen, Kroktjønn, N. Revlivatnet, S. Revlivatnet,

Åklivatnet (2 Åklivatn i Buskerud fylke), Sløkjedalsvatnet, Tjønn ved Eriksbu.
Fiskeslag: Ørret i alle vann, i tillegg abbor i vann merket med *.
Tillatt fiskeredskap: Stang fra land.
Tillatt tid for fiske: 1.5. til 15.9., og på islagt vann.
Fiskekort, typer: Døgnkort, ukekort, sesongkort og årskort. Også felles sesongkort med tilgrensende 

fiskekortområde i sør.
Salgssteder: Selvbetjent kasse ved veibommen og ved Eriksbu.
Pris: Nærmere opplysninger på salgssteder og fiskekort.
Spesielle bestemmelser: Ingen.

Fiskekortområdets navn: Follsjø Grunneierlag
Beliggenhet: Blefjell i Notodden kommune. Dekker Notoddens del av Blefjell øst for Nordstul sameie.
Navn på fiskevatna: Ca 30 vann på Blefjell. Eget fiskekort for Follsjø og Bokke – Aurstjønn - Mjaugetjønn.
Fiskeslag: Aure i alle vann. Røye, tryte og karuss i Follsjø.
Tillatt fiskeredskap: Fiske med én stang fra land.
Tillatt tid for fiske: 1.5 til 1.9. og 1.11. til 1.5.
Fiskekort, typer: Døgnkort, helgekort (fredag-søndag), ukekort og sesongkort.
Salgssteder: Selvbetjeningskasse på Bolkesjø. Resepsjonen på Bolkesjø-hotellene. 

For nærmere info kontakt Geir Teigen: mobil 95 92 96 85
Pris: Se oppslag på salgsstedene.
Spesielle bestemmelser: Fluefiskesoner. Se informasjon.

Fiskekortområdets navn: Sandvatn og Holmevatn Fiskarlag
Beliggenhet: Vest for Bletoppen, på Telemarksida, ved Blefjell Camping.
Navn på fiskevatna: Sandvatn, Holmevatn, Svartekulp/Storevatn.
Fiskeslag: Ørret og abbor.
Tillatt fiskeredskap: Stang fra land og båt.
Tillatt tid for fiske: Hele året, innenfor gjeldende lov om laksefisk og innlandsfisk.
Fiskekort, typer: Døgnkort, ukekort og årskort.
Salgssteder: Blefjell Camping.
Pris: Nærmere opplysninger på salgssteder og fiskekort.
Spesielle bestemmelser: Ingen.

Om hvert enkelt fiskekortområde:

Utgitt av grunneierne på Blefjell


