FISKEINFO BLÅFJELLA
Generell beskrivelse
Blåfjella er et område på 500 kvadratkilometer der 10,5 kvadratkilometer består av fiskevann. Området
eies av private grunneiere, som på denne måten ønsker å legge til rette for at en kan dra på fisketur
med god samvittighet.
Beliggenhet
Blåfjella ligger i Halsa og Surnadal kommuner på Nordmøre. Området strekker seg fra sjøen og opp til
Hjelmen som er det høyeste fjellet i området med sine 978 m.o.h.
Fiskevann
Området har vel 80 fiskevann, vannene varierer i størrelse og beliggenhet, fra vann nær veien til
bortgjemte vann. Her kan en finne fiskevann i kulturlandskapet, i skogen og i høyfjellet. Fisken er av
varierende størrelse og mengde. Her kan en finne vann der en kan nyte roen, og leter en litt kan
størrelsen på fisken være svært fin. Med andre ord noe for en hver smak.
Fiskebestand
En finner oftest rene vann med ørret, i noen er det imidlertid både ørret og røye. Det er ikke funn av
ørekyte, og vi ber om at hvis en finner funn av den rapporteres det til oss.
Kart
Vi anbefaler å kjøpe turkart for Halsa eller kartet over Fjordruta. Turkart for Halsa dekker det meste av
arealet, mens Fjordruta-kartet dekker et noe større areal enn Blåfjellaområdet. Av andre kart kan en
bruke kartverkets M711 serie, området dekkes da av Halsa (blad 1421 lll) og Vinjeøra (blad 1421 ll). En
finner med hjelp av disse kartene, veier og stier til interessante vann.
Veibeskrivelse
- Alt 1 Fra Trondheim og Molde/Kristiansund kjører en E39 til Halsa, videre kan en følge Rv65 eller
forskjellige fylkesveier, eventuelle skogsveier ut i terrenget.
- Alt 2 Fra Rindal og Sunndal om Surnadal følger en Rv65 til området, videre kan en følge forskjellige
fylkesveier, eventuelle skogsveier ut i terrenget.
Generelle fiskeregler
Fiskesesongen er hele året (01.01 – 31.12).
Fiskekortet gjelder for fiske med inntil 2 stenger og fiske med oter samt garn i enkelte vann (se hvilke
nedenfor).
Følgende vassdrag er ikke med i kortet:
• Bøvra
• Settemselva
• Betnaelva – Nedafor Litlvatnet
• Sandåa – Nedafor fossen
• Rodalselva – Nedafor fossen ved Seterbrua
• Engdalselva – Nedafor Stampfossen
Det kan ikke brukes motor i noen av vannene. Levende agn med unntak av mark er forbudt. Husk å ta
spesielle hensyn når du parkerer og når du ferdes i kulturlandskapet.
Kjøpt kort refunderes ikke.
Regler for garnfiske
1. I følgende vann er det lov å bruke kun 1 garn pr. døgn:
Storvatnet (Blåvatnet), Dennåvatnet, Fjærlivatnet og Litlvatnet (Øvre Fjærlivatnet).
2. I følgende vann kan det kun fiskes med maksimum garnstørrelse på 26 mm (minimum 24 omfar):
Vullumstjønna, Tjønnråvatnet, Megardsvatnet, Nedre Vassdalsvatnet, Øvre Vassdalsvatnet,
Haugavatnet, Hundhaugvatnet, Litlvatnet (Betna), Rognskogvatnet (Storvatnet i Betna),
Bekkervatnet, Indre Bekkervatnet, Bakktjønna, Litlvatnet (Vågland), Storvatnet (Vågland),
Steinsetertjønna, Englivatnet, Botnavatnet og Reinslivatnet.
I øvrige vann er garnfiske ikke tillatt for andre enn grunneierne. For øvrige fiskeregler vises til:
LOV 1992-05-15 nr 47: Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskeloven):
http://www.lovdata.no/all/hl-19920515-047.html
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