Blåfjella felles
kortområde

Kontonummer: 4090 01 08186
Postadresse:
Enge, 6687 VALSØYFJORD

Årsberetning 2012
Styret har i 2012 bestått av de samme personene som i 2011:
Leder
Audun Flaten, Valsøyfjord
Nestleder
Ole Peder Holten, Åsskard
Kasserer
Olav Blekken, Betna
Sekretær/pressekontakt
Ivar Vullum, Halsa
Styremedlem
Kjell Furnes, Rodal
Det har i 2012 til sammen vært avholdt 4 styremøter hvor det har vært arbeidet med fiske for
funksjonshemmede, kultivering, fiske- og turkart og egen logo og hjemmeside.
Styrearbeidet i 2012 har vært konsentrert om oppfølging/videreføring av sidene våre hos
iNatur og publisering av egen hjemmeside.
Ole Peder har vært i gjennom et intervju angående rypeforvaltning, vi bestemte at utarbeidelse
av et eget fiske- og turkart blir satt på vent, likså egne sider for Blåfjella hos Facebook.
Hjemmesida vår var tilgjengelig på nett allerede i månedsskiftet april/mai, men ble ikke
offentliggjort før i høst da endelig presentasjon var klar.
Vi har også fått egen logo, og som dere ser er den tatt i bruk blant annet i dette dokumentet.
Arbeidet med fiske for funksjonshemmede har stått mer eller mindre i bero i 2012.
Egen hjemmeside finnes på denne adressen: www.blafjella.no eller www.blåfjella.no
Og våre sider hos iNatur finnes her:
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.
Kultivering:
Arbeidet med kultivering har kommet i gang. I mars hadde vi et møte hvor Rognskogvatnet
(Storvatnet) i Betna ble valgt. Det ble også valgt en litt uformell arbeidsgruppe på dette møtet.
Denne arbeidsgruppa består av Audun, Kjell og Olav fra Blåfjella, Erlend Snøfugl fra Halsa
kommune og Kåre Jostein Betten og Bekim Haxha fra fiskeentusiastene. Et par personer til
har vært innom gruppa men har ikke vært like flink til å møte opp. Kultiveringsgruppa har i
alt hatt tre møter i 2012.
I juli ble det innkjøpt 2 ruser for kultivering, og i august/september ble disse satt ut samt at det
ble tatt ulike prøver.
På www.blafjella.no under menyvalget <Fiske> ligger en beskrivelse av prosjektet og der vil
det etter hvert også komme rapporter over fremdriften. Følg derfor med der.
Sett tilbake på 2012 så har vi også dette året oppnådd det meste av det vi hadde som mål.
Videre arbeid i 2013 blir å videreføre kultiveringen av Storvatnet, muligheter for
tilrettelegging av fiske for funksjonshemmede, videre arbeide med egen hjemmeside, samt
vurdering av å innføre kontroll av kortkjøperne samt kvalitetssikre det som er gjort i 2011 og
2012.
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