
www.sorlikortet.com

- Sportsfiske i Sørli

SØRLI   Sørli er ei vakker fjellbygd, som ligger langs Fiskevegen i kommunen Lierne 
nord i Trøndelag fylke. Bygda består av et titalls spredte grender og har ca 700 innbyggere. 
Før 1964 var Sørli en egen kommune. Nå er de gamle kommunene Sørli og Nordli slått sammen 
til en kommune: Lierne. Lierne har i noen sammenhenger blir kalt «Lille Alaska».

FISKEKORT
link til  inatur for kjøp av For mer informasjon om hytte- og båtutleie, samt nøyaktige kart:

www.inatur.no
www.sorlikortet.com

og
 www.fjellstyreneilierne.no

eller ta direkte kontakt med Fjellstyrene i Lierne:
Tlf. 74 34 34 66  •  Mail: lierne@fjellstyrene.no

Ørretfiske
Ørret finnes i alle vatn, elver og bekker med fisk i. De 
største ørretene blir som oftest tatt i de store innsjøene i 
Sørli’s dalbotn. Fjellvatna i Sørli er imidlertid også kjent 
for sitt gode fiske. I fjellet kan Blåfjellvatna og fjellvatna  
vest for Berglia (Lakavatnet, Luruvatna, Akselvatna, 
lngeltjønna, Holmtjønna m.fl), samt Strivatnet nevnes 
som eksempler på meget gode ørretvatn. Ellers finnes 
mange mindre...?

Røyefiske
Noen vatn med røye:
•  Lenglingen  •  Ulen
•  Rengen •  Stuguvatnet
•  Rørsjøen •  Fjelløya
•  Stortjønna nord  •  Arvatnet
  for Bakken
•  Langvatnet •  Kingen
•  Bergtjønna nord  •  Gusvatnet
  for Berglia  •  Kjerdela
•  Fiskløysa og Stamtjønna i Aunet

Spesielt er Lenglingen kjent for sitt gode røyefiske på 
vårisen. Kjerdela og Fiskløysa er andre vatn med godt 
rykte for røyefiske. Fiskevatn med røye er avmerket 
med R på kartet.

Andre fiskearter 
I Stuguvatnet og Rørsjøen finnes sik. Det selges et ekstra  
garnkort for sik i Stuguvatnet. Lake finnes i alle de store  
innsjøene i Sørli: Lenglingen, Ulen, Rengen, samt i 
fjellvatna Lakavatnet, lngeltjønna, Akselvatna, m.fl. vest 
for Berglia. 

Elvefiske
Av elvestrekninger som kan være verdt å prøve 
kan vi nevne:
•  Lakavsselva •  lngeldøla
•  Berglielva/ •  Øvre del av Holøla
  lnderdalselva •  Gusselva
•  Gravåa •  Fjelløyelva
•  Strielva •  Eideselva
•  Julesstrømmen

SØRLI KORTET
Sørlikortet er en sammenslutning av statlige og private  
fiskerettsinnehavere i Sørli som tilbyr sportsfiske til 
allmennheten gjennom et felles fiskekort. Når du løser 
Sørli kortet kan du sportfiske hvor som helst i Sørli, 
unntatt i noen få vatn og elvestrekninger som er unntatt 
fra kortet. De vatna og elvestrekningene som er unntatt 
Sørlikortet er merket med skravur på kartet. 
Mer detaljerte fiskeregler finner du på fiskekortet.

FISKE I SØRLI
Med ca. 1.000 fiskevatn på ett fiskekort, er det vanske-
lig å få plass for all ønskelig informasjon om alle vatna 
på en brosjyre. Det beste rådet vi kan gi deg er å spørre 
våre lokalkjente kortselgere om råd og tips. Vi ønsker 
likevel å komme med noen hovedtrekk når det gjelder 
fiske i Sørli.

Sørlikortet får du 
også kjøpt hos 

lokale grunneiere 
og butikker i Sørli



TEGNFORKLARING

Kjøp Sørlikortet på www.inatur.no eller hos lokale grunneiere og butikker i Sørli
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