
GARNFISKE I VESTRE VOLAVATN 
 

Fritt stangfiske i Skorpa statsallmenning 
 
Prøvefiske i Østre og Vestre Volavatn i august 1996, viste at vanna hadde en tynn bestand av 
ørret. All fisk stammet fra utsetting i 1979 og 1981. Fisken hadde god vekst de første 10 
årene, for deretter å stagnere. Det var ikke tegn på naturlig rekruttering i vanna, og det ble 
derfor vedtatt å begynne med utsetting av 500 stk. 2-somrige ørret annethvert år. 
Utsetting ble foretatt i 1996, 1998, 2000, 2003 og 2004.  I 2006 ble det satt ut  1.000 stk. 
1-somrige. 
Prøvefiske i 2006 viste at bestanden var i ferd med å bli for stor i forhold til næringstilgangen. 
Med andre ord: På denne tiden ble det fisket for lite. Utsettingsantallet ble derfor  halvert fom 
2008.  
Da det er vanskelige garnforhold i  Østre Volavatn,  blir det meste av  utsettingen konsentrert 
til Vestre Volavatn. Nytt prøvefiske i 2012 viser fisk av god kvalitet! 
Det er for øvrig også fisk av fin kvalitet både i Øvre Skorpetinnstjern og Tyrvlessvatna. 
 
Fjellstyret ønsker å få utnyttet fiskeressursene best mulig, og har derfor anskaffet båt, garn og 
satt opp naust nede i sør-øst enden av Volavatn.. 
Den gamle fisken er nå borte, mens fisken fra de senere utsettinger har flott kvalitet. I 2003 
ble det tatt opp 172 kg (276  fisk), i 2004 130 kg (212 fisk), i 2005 117 kg (184 fisk), i 2006 
59 kg (82 fisk), i 2007 59 kg (102 fisk), i 2008 48 kg (85 fisk), i 2009 61 kg (89 fisk), i 2010 
94 kg (123 fisk), i 2011 40 kg (151 fisk), i 2012 34 (74 fisk), i 2013 78 kg (153 fisk), i 2014 
113 kg (213 fisk), i 2015 49 kg (86 fisk),  i 2016  125,5 kg (226 fisk), i 2017  79,5 kg (169 
fisk).  Enkelte år, som i 2015, kan isen bli liggende det meste av sommeren. Dette ser 
imidlertid ikke ut til å forringe fiskekvaliteten. 
Garnfiske kan utøves av alle bosatt i Norge siste år, mot betaling av garnkort: 
kr.250/ 1 natt – kr. 350/ 2 sammenhengende netter - kr 500/ 3 sammenhengende  netter 
med fjellstyrets garn. Maksimalt 20 garn pr garnnatt. 
Kort kan bestilles/kjøpes på Storestølen Fjellstugu ved Fv. 50,  tlf. 32090400. 
Sammen med garnkortet får du nøkkel til garnrommet i naustet. 
Kortet inkluderer bruk av sportsfiskeredskap. De som kun fisker med stang,  fisker gratis. 
Stangoter tillates ikke i Volavatna. 
Det er en forutsetning at bruker sender fangstrapport (uansett fangst eller ikke)  til Hol 
fjellstyre etter avsluttet fiske. Bruk skjema på garnkortets bakside eller send fangstrapport 
med samme  data til fjellstyrets epostadresse.  Stangfiskere bruker kun  fjellstyrets epost 
adresse.  Vedr. vekt; anfør om fisken er rund eller sløyet ! 
 
Det er vardet rute ned til naustet, som ligger i sør-østenden av Vestre Volavatn (se kartskisse). 
Garn og redningsvester er i naustet. 
 
HUSK å legg båten i naustet etter bruk. Alle garn skal greies, tørkes mest mulig, og 
henges opp i naustets garnrom etter bruk ! Rommet skal låses ! 
Vennligst gi beskjed til fjellstyret, tlf.: 90633168,  epost hol@fjellstyrene.no dersom noe 
mangler/er gått i stykker m.v. 
 

HUSK Å BRUKE REDNINGSVEST  -  SKITT FISKE ! 
Hol fjellstyre, 25.06.2018  
 


