Til grunneiere i Trollheimen
Invitasjon til informasjonsmøte om fjellfiske i Trollheimen
Vi i Opplev Trollheimen har arbeidet med mulighetene for fiske i fjellvann i Trollheimen det siste halvåret. En
oppsummering av det vi fant ut er vedlagt.
Vi har et mål om at det skal bli lettere for folk å få tak i fiskekort og at grunneierne kan øke sine inntekter fra fiske i
fjellvatn. For å få til dette foreslår vi tre ting:
-

Flest mulig fiskekort til salgs via nettsiden inatur.no. Dette er en enkel og rimelig måte å selge fiskekort på
nett og mobil. Innerdalen, Oppdal og Lønset bruker allerede Inatur.
Fiskekort som dekker større soner, gjerne for hver kommune. Slike overbyggingskort kan komme i tillegg
til lokale kort. Flere kommuner arbeider med å få på plass dette.
Unngå at vatn ikke er definert eller oppgitt som «kontakt grunneier». Få mest mulig areal tilgjengelig med
fiskekort, eventuelt klart definert som «privat fiske» eller «fritt fiske».

Vi vil gjerne invitere grunneiere og andre som selger fiskekort til informasjonsmøter. Tema på møtene:
1.
2.
3.

Informasjon om Inaturs løsninger for salg, ved Rune Søderholm, Inatur.
Informasjon om fjellfiskeprosjektet til Opplev Trollheimen og muligheter for videreføring, ved Janne
Bøklepp, Opplev Trollheimen og Hege Sæther Moen.
Informasjon om lokalt arbeid med fiskekort i de ulike kommunene.

Tid og sted for møter:
-

Vårsøg Hotell, Surnadal, 1. november kl 1930
Sunndal Nasjonalparksenter, Gjøra, 2. november 1930

Vi sørger for kaffe og kaffebrød.
Informasjon er også tilgjengelig på nettsiden vår opplevtrollheimen.no. Der har vi lagt ut en foreløpig rapport for
arbeidet med fjellfiske.
Det er fint hvis du gir oss beskjed om du kommer, se kontaktinformasjon nederst i brevet.

Tilbakemelding
Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra grunneiere og andre som selger fiskekort om hvordan vi skal arbeide videre med
fjellfiske i Trollheimen. Vi har mulighet til å søke om mer midler fra Landbruks- og Matdepartementet til dette. I
vedlegget har vi sagt mer om hva vi foreslår å jobbe videre med og dette ønsker vi å gjøre i samarbeid med
grunneiere, kommuner og jakt- og fiskeorganisasjoner. Ta kontakt om du syns dette er interessant for deg!

Kontaktinformasjon:
Opplev Trollheimen v/Janne Bøklepp
Tlf 91377672
E-post: janne@opplevtrollheimen.no
Adresse: Rindal Kommune, Rindalsveien 17, 6657 Rindal.
Vennlig hilsen Janne Bøklepp,
prosjektleder Opplev Trollheimen

