Fiske i Trollheimen
Fiskestang kan det være lurt å ta med på tur i Trollheimen. El nattleger ved el
vatn, eller bare en utvidet rasl, kan gi ekstra opplevelser om slanga er med i
sekken. I en kort oversikt som denne, lar vi for oss de større vatna og
mulighetene der. Mer detaljert er fiskemulighetene beskrevet i årboka for
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I Jølvatnet har bestanden økt jevnt de sisle åra. Størrelsen på fisken er noe
redusert, men det går fortsatt ikke mer enn tre-fire på kiloet. Og da er det jo
ennå snakk om pen fisk, Grunneieriaget ser gjerne at vatnet beskattes mer enn
i dag, og fiskekortet, som bl.a. er å få kjøpt på Jøldalshytta, gir også anledning
til å bruke oter i tillegg til vanlig håndredskap. Jøldalshytta har også båtutleie,
Gjevilvalnet har gjennom generasjoner vært el godt røyevatn. Men siden i
1950-åra da næringsfisket lok slutt, har bestanden blilt for stor og fisken
dåriigere og mindre på størrelse. Sjøl om røya dominerer stort i Gjevilvatnet,
er del her også god plass lil ørreten, som fortsatt holder fin kvalitet, Av denne
arten går det ennå an å få fisk på godt og vel etpar kilo. I Oppdal selges del el
fiskekort som omfatter hele kommunen og dermed en stor del av søndre del av
Trollheimen.
Et av de ca, 70 vatna som hører Oppdal lil, er Skarvatnet. Her finnes røye av
bedre kvalitet, men bestanden er ikke så svært stor. Utstrakt garnfiske hindrer
overbefolkning i dette vatnet.
I Storiidalen er ikke fisket like godt som før de to vassdraga ble utbygd. I
Tovatnetfiskesdel lite, og del kan også være bortkastet lid å prøve seg fra land
her. Bedre er forholdene i Angardsvatnet der fisket lå nede etler reguleringen,
men har lall seg stort opp etter utsetting. Fiskekort er å få kjøpt bl.a. på
Bårdsgården, og del selges også kort for fjellvatna. Av dem anbefales spesiell
Lontjønna og Sandåtjønfia.
1 vest frister både Innerdalsvatna og Renndølsvatna med gode fiskemuligheter, Svarthølan nedenfor utløpet av det nederste Innerdalsvatnet gjemmer også
I3å fin ørret, rundt kiloet på det meste. Fiskekort selges på hyttene og nede på
Ålvundeid.
Med utgangspunkt i Kårvatn kan en sikte seg inn på flere vatn med god
bestand, bl.a. Neådalsvatna. Mot nord ligger flere fine mindre vatn som
Tverrbotnvatnet, Rismobotnvatnet, Kvernåbolnvatnet og Rognskogbotnvatnet.
Fiskekort er å få på Kårvatn og i Todalen og omfatter alle vatna på Todalssida,
Nord i fjellområdet Hgger magasinene Trollsjøen og Gråsjøen og byr på
fiskemuligheter i en neddemt dal der det for etpar tiår siden ble jaktet på fugl.
Del er fin fisk her, om enn ikke så mye, og det aller meste tas på garn.
Stangfiskeren kan feks. prøve seg i Bossvatnet eller i den amputerte Folla
ovafor Gråsjøen. Grunneierlaget selger kort på Trollheimen camping nede
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i Øvre Surnadal.
^-g. Nordøst i Trollheimen er Resvatnet el brukbart alternativ for den som er ule
eller fisk, men ikke har tenkt å gå særlig langt for å få tak i den, Lill lenger
unna veien ligger RaufjellljØnna med en pen ørrretbestand.
Og innimellom de større vatna ligger mange små, forbundet av bekker som
også er verdt å trøndere noen håpefulle mark- eller fluekast i.

En og annen småfisk må en også regne med innimellom storfiskene.
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