Frønestjern
Beskrivelse: Frønestjern ligger ved
bygda Frønes vest for Kilevannet
(Loakilen). Vannet er ca ------mål stort,
og er omkranset av skog og myrer.
Fisken her er i hovedsak av samme
kvalitet som i Kilevannet for øvrig,
men jeg kjenner ikke til at det er tatt
Røye her.
Fjellelva som renner ut i Frønestjern er
en av de største vannårene som renner
inn i Kilevannet. Denne har sitt opphav
fra bl.a.Igletjern ved Eikelund og
Sandvann nærmere Høydalen.
I den nordvestlige enden av
Frønestjenna renner det inn en annen
bekk som kommer fra Hoppetjenn og
Andtjenn.
I områdene rundt utløpet av Fjellelva
er det en del åpne myrer som egner seg
bra til fluefiske. For øvrig er det mye
tett skog og forholdsvis ulendt terreng
ned til bredden av Frønestjern.
Det er anbefalt å ta en tur til dette
vannet med kano eller kajakk. Det er
fint å padle fra Loakilen i Kilevannet
og opp den smale og grunne elva til
Frønestjern. Utenom den tørreste tiden
på sommeren er det også mulig å padle
et stykke videre oppover Fjellelva.
Dette kan bli en spennende
ekspedisjon.

Tilgjengelighet: Med bil kan du ta av
ved Rognsbru og følge veien mot
Høydalen. Ta videre av mot Frønes.
Når du kommer til Frønes ser du

vannet ned til venstre. På sykkel eller
til fots er det også mulig å følge
bomveien som går inn til skytterbanen
i Kilebygda. Like før skytterbanen
krysser veien Fjellelva. Herfra er det
kort vei langs elva og ut til Frønestjern.
Med robåt eller kano er det en flott tur
(ca 500 meter ) fra Kilevannet
(Lokilen) og opp til Frønestjern.
Fiske: I Frønestjern er det store
bestander av både ørret og abbor. På
grunn av nærheten til noen av de
viktigste gytebekkene til vassdraget, så
er nok fisken i gjennomsnitt noe
mindre her enn ute i Kilevannet. Til
gjengjeld er det flere av dem, og enda
lettere å få til å bite..

