Før reguleringen var Essandsjøen kjent for det beste fisket i Syltraktene.
Sjøen ga grunnlag for næringsfiske, tU og med stort salg tU Sverige. Siden har
endringene i vannstanden ødelagt fisket her, og sjøl med en årlig utsetting av
5000 ørretyngel har ikkefiskettatt seg særlig opp .Men sjøen har i dag en bra
røyebestand. Bedre er forholdene i Nesjøen, som både har fine bestander av
ørret og av røye. Isfiske kan for øvrig gi bra resuUater såvel i Nesjøen som i
Essandsjøen. I tillegg tU vanlig håndredskap er oter tiUatt i de to store sjøene.
Oter kan også brukes i Stugusjøen, Vessingsjøen, GammelvoUsjøen, samt
innen hele området tU Græsli og Hilmo grunneierlag, dvs. Nea med Hegset- og
Græslidammen, Usmesjøen, Nauttjønna og Seteråtjønna. Garn er tiUatt i
Ramsjøen og i Møsjøen.
Båt er tiUatt i mange vatn og vassdrag (unntak er bl.a. Nesjøen og
Essandsjøen), men tiUatelse fra grunneier forlanges om båten skal fortøyes
over lengre tid. Båtutleie er organisert i mange vatn, bl.a. Ramsjøen,
Stugusjøen, Møsjøen og Nesjøen. Fiske fra båt krever særskUtfiskekort.Tydal
turistkontor selger firskekort for aUe de seks grunneierlagene, men kort kan
også fås lokalt i de enkelte områdene.
I Selbu byr Rotia på gode muligheter. Fra Selbusjøen samtfraNea og Usma
går fisk opp i mindre vassdrag. Usmesjøen og HUmotjømin har bra ørretfiske.

Essandsjøen byrfortsatt på godt røyefiske, men før reguleringene i Nedakn ga sjøen
gmnnlagfor et rikt næringsfiske.

Sylene på svensk side
Svenska Turistforeningen (STF) ble stiftet i 1885 og har ca. 320.000 medlemmer. STF driver ca. 60 hytter i pellet, 280 vandrerhjem (ungdomsherberger) og en rekke gjestehavner. STF har 75 kretsforeninger.
Det er staten som har ansvaret for merking av ruter, bygging av bruer, drift
og bygging av rastehytter, for sikkerhetstelefoner osv., altså rutesystemet og
sikkerhetsopplegget knyttet tU dette.
De svenske hyttene har sesong fra midt i februar eUer begynnelsen av mars
tU først i mai og fra siste halvdel av juni til første halvdel av september.
Storulvåns fjåUstation og Blåhammarens fjåUstation er betjente hytter, men de
har også ubetjente avdelinger. Helagsstugorna og Sylarnas jållstation er store
hytter der gjestene selv lager mat og steUer hytta. Her er matsalg og betjening i
sesongene. De øvrige «stugorna» er ubetjente og har vakt i sesongene. På de
fleste er det nå matsalg i sesongene. Oppgjør på de ubetjente hyttene skjer til
hyttevaktene. Utenom sesong har hyttene på fjellet alltid ett rom av varierende
standard stående åpent.
På «stugorna» må du ha med stearinlys, toalettpapir og bestikk. Lakenpose
(eUer sovepose) må medbringes. På noen av hyttene (Blåhammaren, Storulvån
og Sylarna bl.a.) kan plass bestiUes. Medlemskap i norsk turistforening gir
tUsvarende rettigheter på de svenske hyttene som medlemskap i STF.
Den svenske vintermerkinga er mer omfattende enn den norske. Det
samme gjelder opplegg med rastehytter, nødtelefoner, varsling fra hytte til
hytte osv. Sylene er det nærmeste alpine fjeUområdet tU befolkningskonsentrasjonene i Sør-Sverige og derfor et av de nasjonalt aller viktigste fjellturområder i Sverige. For svenskene er Sylene på mange måter også et nybegynnerområde.
I Sverige er bruk av snøscooter på snødekket mark en del av aUemannsretten. Men i det meste av Sylene er slik trafikk forbudt, og ferdsel kan bare
skje etter merkede «snoscooterleder». På STF's hytter har skUøpere
fortrinnsrett når hytta er fuU eUer forventes å bli det. Snøscoøterturister må
vike og evt. fortsette videre til annen overnattingsmulighet. STF's holdning til
scooterturister er at de ikke skal gjøre seg avhengig av turisthyttene.
Sverige har restriksjoner mot hund i nasjonalparker. På STF's hytter skal
folk med hund henvises tU bestemte rom.
For flere opplysninger, se STF's «Fjållhandbok», som kommer ut i ny
utgave hvert år.
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Den svenske rutemerkingen skiller seg sterkt utfra den norske.
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Storulvån er et nytt eksempel på svensk utbygging av hotell-lignende «fiållstationer».

7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING

