FISKETURER FOR STORE OG SMÅ
I LILLOMARKA

I Lillomarka finner du noen perler av skogsvann som er ypperlige turmål for deg som liker å
fiske. Aurevann kjenner vel mange til, men i puttene i nordenden er det langt enklere å få
fisk på kroken (se kartutsnitt, vann 1+2). Begge Aurevannsputtene (nordre og søndre) har
bra med ørret og i tillegg bitevillig abbor. Du finner også en fin leirplass ved den nordre
putten og det er spennende skog og stier å utforske i området. Stedet er velegnet for både
dagsturer og helgeutflukter.
Hvordan komme dit?
Sykle eller gå på grusveien (lysløypa) fra enten Skytta eller Badedammen (Ammerud) til
utløpet av Romstjern (ca. 1,5 km). Derfra tar du blåstien nordover i retning
Lilloseter/Dalebekk. Etter få steg er du allerede langt inne i den fineste eventyrskogen. Følg
blåstien 2 km til du ser Aurevannsputtene på venstre side av stien. Det er selvsagt også mulig
å gå på blåsti hele veien fra Skytta (ca. 2 km).
På veien til Aurevannsputtene passerer du andre fiskevann. Både Lomtjern (nr 6) og
Bleiktjern (nr 5) er idylliske skogstjern med fine leirplasser. Med kort anmarsj egner de seg
for kortere turer, spesielt fra Skytta. Det er ikke like mye fisk i disse vanna som i
Aurevanssputtene, men den ene eller andre kan man prøve å lure til å bite på mark og dupp.
Det er både ørret og abbor her. Også Romstjern (nr 4 på kartet) er vel verdt et fiskeforsøk.
Her finnes en god del abbor og den en eller andre ørret.
Bare et steinkast unna grusveien ved Steinbruvann ligger det en gjemt perle av et fiskevann,
Stokkevann (nummer 3 på kartet). Her er det en god bestand av bitevillig ørret samt abbor.
Et par fine leirplasser finnes på østsiden av vannet. Pass deg for stokkene i vannet som det er
fort gjort å sette fast kroken i. Det er mulig å trille sykkelen helt frem til vannkanten, noe
som gjør dette vannet spesielt godt egnet for overnattingsturer med barn.
På vestsiden av Lillomarka, ikke langt fra Solemskogen ligger Revlitjern (nr 7 på kartet), et
dypt og veldig spennende skogsvann. Du finner en flott leirplass ved stien på vestsiden og
det er flust med ørret i steikepannestørrelse.
Sykle på grus eller følg blåstien fra Solemskogen mot Lilloseter. Etter 1 km på blåsti, eller 2
km på grusvei, er du i krysset ved Revlia. Følg skilting mot Sinober i ca 150 meter på brei
sti/traktorvei og ta så av til høyre på umerket sti/rødmerket løype. Nå er det bare 500m
igjen til du er framme.
Skitt fiske, og husk fiskekort!

Fra Skytta eller Badedammen til Aurevannsputtene, Lomtjern, Bleiktjern eller Stokkevann:

Fra Solemskogen til Revlitjern:

