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Barn under 16 år har rett til å fiske gratis etter innlandsfisk i Norge.  Foto: Jonny Remmereit
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G rett til å drive fiske for bruk på hytta. Her kan 
det være mulig å bli med på utsetting eller 
trekking av garn på Jølvatnet. 

Sylan 
Sylan har gode muligheter for fiske i elver 
og bekker og i vatn. Særlig er det fine fiske-
muligheter nær Nedalshytta og Storerikvollen. 
Nesjøen/Essandsjøen er et av Nord-Europas 
beste røyevatn. Den byr på bitevillig og smell-
feit røye. Her finnes også mange bort-gjemte 
småvann som kanskje kan by på de største 
opplevelsene. I mange høgfjellsvann dominer-
er røya. Etter som vi beveger oss 
mot vest, blir innslagene av ørret stadig 
mer påtagende til den i Selbutraktene er nesten 
enerådende. Fiskekort får du kjøpt på turist-
kontorene eller på turisthyttene.

Også de øvrige fjelltraktene i Midt-Norge er 
fine områder for dem som vil fiske, også når 
du går fra hytte til hytte. Fisk kan være et 
kjærkomment supplement til hermetikk på 
selvbetjeningshytter.  

For flere opplysninger om fiskemuligheter søk 
informasjon hos turistkontorene, grunneierne 
og lokale jeger og fiskeforeninger. På følgende 
nettsteder finner du informasjon om fiske:
Sør-Trøndelag Jeger- og Fiskerforenings: 
www.njff.no/lag/SorTrondelag.html
Nord-Trøndelag Jeger og Fiskeforening: www.
njff.no/lag/NordTrondelag.html
Norges Jeger og Fiskeforening: www.njff.no
Norges fjellstyresamband: www.fjellstyrene.no
Statskog: www.statskog.no

Barn fisker gratis 
Barn og unge under 16 år har rett til gratis 
fiskekort for fiske etter innlandsfisk i Norge i 
perioden 1. januar til 20. august. Reglene om 
gratis fiske gjelder innlandsfiske, og gjelder 
fra båt eller fra land med stang og håndsnøre. 
Reglene om gratis fiske gjelder ikke i vass-
drag eller deler av vassdrag hvor det er laks, 
sjøaure eller sjørøye. Reglene gjelder heller 
ikke fiske i kunstige fiskedammer. 

Fiskemuligheter 
På teltturer kan fisk være et godt supplement 
til medbragt mat, men også når du går fra 
hytte til hytte er det trivelig å fiske. Tar du 
med steikepanne og kokeutstyr eller tenner 
bål, kan fisken nytes på rasten. Får du mye 
fisk kan kanskje vertskapet på hytta være 
behjelpelig med tilberedning både til deg  og 
andre. 

trollheimen
Det er generelt meget gode fiskemuligheter i 
hele Trollheimen, både i store og små vatn 
og i elver og bekker. På teltturer kan en 
regne med å få tilskudd til medbragt mat fra 
fiske. Jøldalshytta har båt og garn og TT har 

FiSKe
Generelle regler om fiske 
Generelle regler om fiske finnes i informas-
jon fra Direktoratet for naturforvaltning, bl a 
på internett www.naturforvaltning.no. 
Turistkontorene og kommuner kan gi opplys-
ning om lokale forhold for fiske og fiskekor-
tordninger. 

Fisketrygdavgift
Kravet om betaling av fisketrygdavgift vil 
trolig fra 2002 bare gjelde for fiske etter 
laks, sjøaure eller sjørøye. 

Fiskekort 
Retten til å fiske i vassdrag tilhører grunn-
eier. Dette gjelder enten det er private grunn-
eiere, private allmenninger eller statsallmen-
ninger. Fiskekort kan kjøpes hos grunneier 
eller i nærliggende butikk, betjent turisthytte 
eller annet overnattingssted, turistkontor osv 
nær det aktuelle området . Fiskekortet gir 
ofte opplysninger om når, hvor og med hva 
slags redskap en kan fiske. Vanligvis kan en 
velge mellom døgn-, todøgn-, uke- og 
sesong kort.

T e g n f o r k l a r i n g :

Hovedrute sommer
Alternativ rute sommer
Hovedrute vinter
Alternativ rute vinter
Båt
Anbefalt teltplass

Følgende norm er brukt for graderingen:
a Dagsturer som vanligvis 
 kan tilpasses egen kondisjon. 
 Lett dagstursekk.
aa Lengste dagsetappe 5 timer 
 eller 20 km. 
 Vanlig hytte-til-hytte-sekk.
aaa Lengste dagsetappe 
 6-7 timer eller 27 km. 
 Vanlig hytte-til-hytte-sekk.
aaaa Lengste dagsetappe 
 7-8 timer eller 35 km. 
 Vanlig hytte-til-hytte-sekk. 
Ved gradering av bratthet er følgende 
symboler brukt: c slakt lende                  

d småkupert lende                 

b mye opp- og nedstigning

Vi gjør oppmerksom på at det kan være 
brukt andre symboler på enkelte kart.


