Blåfjella felles
kortområde

Kontonummer: 4090 01 08186
Postadresse:
Enge, 6687 VALSØYFJORD

Årsberetning 2011
I stiftelsesmøtet 9. desember ble det kun valgt medlemmer med varamenn til styret. Derfor ble
det 21. desember holdt konstituerende møte, hvor styret til slutt fikk følgende sammensetning:
Leder
Audun Flaten, Valsøyfjord
Nestleder
Ole Peder Holten, Åsskard
Kasserer
Olav Blekken, Betna
Sekretær/pressekontakt
Ivar Vullum, Halsa
Styremedlem
Kjell Furnes, Rodal
I starten på 2011 ble det i all hast utarbeidet to arbeidsplaner for innføring av felles fiskekort
og jaktkort, en for fiske og en for jakt. Grunnlaget for disse to dokumentene var den felles
fiske- og småviltplanen som ble vedtatt på stiftelsesmøtet. Disse tre dokumentene var også
grunnlaget bak søknader om tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune samt Halsa og
Surnadal kommuner. Til sammen har vi fått 20 000 i tilskudd fra hver av kommunene og
30 000 fra fylket. I tillegg har lagene i Blåfjella innbetalt til sammen 25 000 ut i fra sine
produktive fiske- og jaktareal.
Det har i 2011 til sammen vært avholdt 6 styremøter hvor det har vært arbeidet med å få på
plass nye jakt- og fiskekort samt elektronisk løsning for å løse kort. Det siste har nok vært
mest arbeidskrevende.
Vi hadde også et møte med iNatur, som styret valgte til å stå for den elektroniske løsningen av
kortsalget. Den elektroniske løsningen av kortsalget kan sees ved å bruke en av disse lenkene:
Fiskekort: http://www.inatur.no/infopages/08/46/59/37/Blaafjellakortet-Flott-fiske-paaNordmoere.html
Jaktkort: http://www.inatur.no/infopages/08/46/59/92/Blaafjellakortet-Rypejakt-i-Halsa-ogSurnadal.html
Alternativt: Gå til www.inatur.no og søke på Blåfjella, da kommer begge sidene opp som
beste treff.
Styret har i tillegg hatt noen mer uformelle sammenkomster, samt at to representanter har satt
opp plakater for SMS-løsing av fiskekort ved innfartsveier (for eksempel ved bomkasser) inn i
utmarka. Der hvor veiene går frem til fiskevannene er det i tillegg satt opp plakater ved
endepunktene. I tillegg er det også satt opp noen infoplakater på strategiske steder og i
turisthyttene i vårt område.
Høsten 2011 har det også vært to møter med fiskeentusiaster og Halsa Jeger- og
Fiskeforening. Dette med sikte på å få med medspillere til kultivering av enkelte fiskevann.
Denne prosessen er så vidt startet.
Videre har styret hatt en liten befaring til tre vann for å se på mulighetene til opparbeidelse av
fiskeplasser for funksjonshemmede.
Sett tilbake på 2011 så har vi oppnådd det meste av det vi hadde som mål. Videre arbeid i
2012 og 2013 blir å se på vann som bør kultiveres, muligheter for tilrettelegging av fiske for
funksjonshemmede, arbeide med egen hjemmeside, bedre kartgrunnlag for jakt og fiske samt
kvalitetssikre det som er gjort i 2011.
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