FISKEOPPSYN med politimyndighet
kontrollerer i alle TOFAs ﬁskekortområder.
De som kjøper ﬁskekort i disse områdene
plikter å forevise ﬁskekort og legitimasjon
til oppsynet. Brudd på offentlige lover og forskrifter blir politianmeldt. Brudd på TOFAs
ﬁskeregler kan belegges med gebyr, føre til
bortvisning, inndragning av ﬁskekort, beslag
eller politianmeldelse.

DET ER IKKE TILLATT å bruke levende ﬁsk som agn. Det er strengt forbudt å fange ﬁsk
i et vassdrag og sette denne ut levende i andre vassdrag. Dette for å unngå spredning av uønskede
ﬁskearter. Et eksempel på dette er mortproblematikken i Trondheimsområdet. Brudd på denne
regel er miljøkriminalitet og blir derfor politianmeldt. Får du andre ﬁskearter enn de som er nevnt
i denne brosjyren, så gi tilbakemelding om dette, og forevis helst ﬁsken hos TOFA.

Oversikt over vatn og tjern du kan ﬁske i med TOFAs ﬁskekort for området
1. Fiskekort for Bymarka,
Leinstrandmarka og deler
av Malvikmarka
Trollavassdraget
19. Herberndammen
20. Holstdammen
21. Svarttjønna
22. Munkauntjønna
23. Nydammen
24. Tyandalsdammen
25. Lykkjdammen
26. Holstvolltjønna

R
Ø
R
K
Ø
Ø
Ø
Ø, R

Ilabekkvassdraget
1. Theisendammen
2. Baklidammen
3. Kopperdammen

Ø, M, G
Ø, M
Ø, M

Leirsjøvassdraget
4. Blomstertjønna
13. Sølvskakkeltjønna
15. Kvistingen
17. Klokktjønna
18. Bangtjønna
27. Skjellbreia
29. Bjørktjønna

Ø
M
Ø, R
Ø
Ø
Ø, R
Ø, R?

Andre vatn
6. Kyvatnet
7. Lianvatnet
8. Haukvatnet

M, G
M, G
M, G

Leinstrandmarka
9. Hestsjøen
10. Lauglovatnet

Ø
Ø

11.
12.
14.
16.

Jelleintjønna
Kotatjønna
Vellikvatnet
Lomtjønna

Malvikmarka
1. Vasseltjønna
2. Herjuvatnet
3. Hestsjøen
5. Damtjønna
6. Langvatnet
7. Oppsjøen
8. Skjeltjønna
9. Nyvatnet
10. Lautjønna
11. Hyllvatnet

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø, R
Ø, R, G?
Ø
G
G
Ø, R
G
Ø, R
Ø, R
G

2. Fiskekort for
Jonsvannsområdet
1. Jonsvatnet
2. Solemstjønna
3. Stokkdalstjønna
4. Metjønna
5. Jervtjønna
6. Vasseltjønna
7. Gjeddvatnet
8. Herjuvatnet
9. Midtidammen
10. Lomtjønna
11. Bjørnstadtjønnin (3 stk)
12. Heviltjønna
13. Hestsjøen
14. Jovatnet
15. Steintjønna

Ø, R, G
G
Ø
Ø
G
Ø, R
G
Ø, R, G?
Ø
Ø?
Ø
Ø?
Ø, R?
Ø
Ø

Tegnforklaring: Ørret (Ø) mort (M) ål (Å) røye (R) ørekyt (Øk) gjedde (G) karuss (K)
tynn bestand eller usikker bestandsstatus (?)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.

Kroktjønna
Hammertjønna
Spillertjønna
Sandtjønna
Kjerringtjønna
Langtjønna
Sniptjønna
Deler av Svarttjønna
Gorrtjønna
Estenstaddammen
Tømmerholtdammen
Vikelva

3. Nidelvas
innlandsﬁskedel

Ø
G
G
Ø
Ø
Ø
Ø?
Ø, R
G
Ø
Ø
G, Ø
Ø, R, L, Øk, G
Gjedde på kroken. Foto: Øyvind Lohn

Tlf. 73 96 55 80
E-post: tofa@tofa.org
Internett: www.tofa.org
TOFA (Trondheim Omland
Fiskeadministrasjon)
Leirfossveien 76
7038 Trondheim

kr 40,kr 40,kr 100,kr 100,Døgnkort

kr 600,kr 600,Familiekort
Nidelva har stor verdi for
Trondheim og Klæbu. Fiskere
ﬁnner rekreasjon og avkobling
i Nidelva. Trondheim Energiverk
har produsert ren energi i Nidelva
siden 1901.

Trondheim Energiverk stiller sine
ﬁskerettigheter til disposisjon for
TOFA. La oss ta vare på Nidelva
og velg Trondheim Energiverk
som din energileverandør.

Årskort

kr 400,kr 400,kr 400,kr 400,kr 500,-

TOFA tar forbehold om endringer av priser, områdegrenser og regler. TOFA
påtar seg ikke ansvar for skader som den enkelte påfører seg selv eller andre
ved ferdsel og ﬁske i disse områdene. Fiskekortet gjelder kun for den person
det er utstedt for, og ﬁskekort tas ikke i retur.
Bymarka, Leinstrandsmarka
og Malvikmarka
Jonsvannsområdet
Nidelva i Klæbu
Innlandsﬁskeområdene i Klæbu
Samlekort for Klæbu
(Inkludert merverdiavgift på 25 %)

Fiskekortpriser innlandsﬁske
Bildene sendes:
TOFA, Leirfossv. 76
7038 Trondheim
tofa@tofa.org
TOFA setter opp ﬁne premier for
fotokonkurransen. De beste bildene
vil bli publisert i TOFAs årbok og
på nettsiden til TOFA.
Til bildene må det vedlegges kortfattet bildetekst. Innleveringsfrist:
1. desember inneværende år.
Konkurransen deles i 2 grupper:
- Aktivitetsbilder
- Naturstemninger
TOFA innbyr til en årlig fotokonkurranse. Bildene skal være
tatt inneværende år og innenfor de
områder hvor TOFA adminsitrerer
ﬁske. Bildene tas imot på alle
ønskelige måter (digitalt, papir,
dias, negativ).

Fotokonkurranse
Baklidammen. Foto: Eskil Pettersen

Fiskekultiveringstiltak
TOFA driver et aktivt ﬁskekultiveringsarbeid. Dette gjøres i nært
samarbeid med offentlige myndigheter og rettighetshavere. I alle
områder som er omtalt i denne ﬁskeguiden kan dere se utstyr som brukes
i denne sammenheng. Dette utstyret
er merket TOFA eller Trondheim
kommune. Kultiveringstiltakene har
som formål å gjøre ﬁsket bedre for
alle. La derfor slikt utstyr være i fred.
I forbindelse med ﬁskekultiveringsarbeid kan ﬁske bli stoppet i korte
perioder. Et slikt ﬁskeforbud blir
kunngjort med oppslag, og ved
informasjon på TOFAs nettsider
og hos TOFAs kortutsalg.
Som et ledd i TOFAs ﬁskekultiveringsarbeid merkes en del ﬁsk

Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) er en ideell
organisasjon uten økonomiske formål med friluftsliv, jakt og sportsﬁske
som arbeidsområde. TOFA skal
gjennom sitt arbeid legge vekt på
at viltets og ﬁskens leveområder
bevares og forvaltes slik at naturens
miljø og mangfold, artsrikdom og
produktivitet opprettholdes. Innenfor
denne rammen kan vilt og ﬁskeressursene utnyttes ved høsting og
TOFA skal medvirke til å øke allmennhetens adgang til utøvelse
av jakt- og sportsﬁske til akseptable
priser. Tilbud til barn, ungdom og
familienes felles friluftsopplevelser
skal prioriteres. TOFA skal gjennom
opplysningsvirksomhet arbeide for
at biotopfremmende tiltak og kultiveringsarbeide skjer i henhold til
lover, forskrifter og vitenskapelige
prinsipper. TOFA administrerer
ﬁskerettighetene til en rekke grunneierlag i Trondheimsområdet,
i tillegg til Trondheim kommunes-,
Trondheim energiverks- og deler av
Sør-Trøndelag Fylkeskommunes
ﬁskerettigheter. TOFA selger ﬁskekort for innlandsﬁske og for lakseﬁske i Nidelva.

Innlandsﬁske fra Nedre Leirfoss
til Klæbu grense
Det arbeides med en ﬁskekortordning for Nidelva fra Nedre Leirfoss
til Klæbu grense. Inntil denne er klar,
kan det ﬁskes gratis på Trondheim
kommunes eiendommer, det vil si
ved rullestolstien ved Tiller Bru og
mellom Øvre og Nedre Leirfoss.

Fiske for
bevegelseshemmede
Fiskestier og ﬁskebrygger gjør det
mulig for bevegelseshemmede å
benytte seg av ﬂere sportsﬁsketilbud
i Trondheimsregionen:
•
•

•
•
•

•

www.inatur.no
Axel Bruun Sport AS
G-Sport Lefstad
G-Sport, Heimdal
FriluftsMagasinet, Tiller
Tur og Fritid, Risvollan
YX Skovgård AS bensinstasjon
Bratsberg Dagligvare
COOP Prix, Klæbu
YX Klæbu
Narvesen, Byåsen butikksenter

Utsalgssteder

•

•
•
•
•
•
•
•

Foto: Knut Karlsen

ved at det er festet et synlig merke
på ﬁsken eller fettﬁnnen er klippet.
Får du merket ﬁsk så ta mål og vekt,
og lever dette til TOFA så raskt som
mulig. TOFA ønsker også skjellprøve
av merket ﬁsk.
Det har vært drevet ﬁskekultivering
i Ila- og Trollavassdraget de siste
årene. I forbindelse med dette ønsker
TOFA og Trondheim kommune å få
innsendt mageprøver av stor ørret,
tatt i disse vassdragene. Dette for
å kontrollere næringsopptaket til den
utsatte ﬁsken. Oppgi lengde og vekt
på ﬁsken, samt fangstlokalitet og dato.
Det er ønskelig med fangstrapportering
også fra innlandsﬁske, gjerne med
bilder.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bymarka, LeinstrandJonsvanns-området
marka og Malvikmarka

Fiskekortområder

•
•

•
•
•
•

(Adm av Klæbu grunneierlag)

Nidelvas innlandsﬁskedel

Oversikt over utsalgssteder for ﬁskekortene som TOFA selger,
og for ﬁskekortet for de deler av Nidelva som ligger i Klæbu kommune (adm av Klæbu grunneierlag)

Fiskesti ved Nidelva v/ Tiller Bru.
Fiskesti ved Leirfosshølen
i Nidelva. Her får bevegelseshemmede ﬁske laks på et av de
beste valdene i Nidelva.
Fiskehytte og toalett tilpasset
rullestolbrukere ved Kroppanhølen i Nidelva.
Mulighet for båtﬁske på
Kroppanhølen og Leirfosshølen.
Rullestolsti rundt Haukvatnet på
Byåsen. Her har også Trondheim
kommune stilt hytta “Hauken”
til disposisjon for de bevegelseshemmede.
Fossekallen Fiskeklubb.
Fiskeklubb for bevegelseshemmede.
Kontakt: Leder Reidar Bårdevik
Tlf 72 58 13 23

Hva er TOFA - Hva gjør TOFA

Ørret. Foto: Øyvind Lohn

www.tofa.org

i Trondheimsregionen
Øvre del av Nidelva, dvs den 20 km
lange strekningen fra utløpet
av Selbusjøen til Nedre Leirfoss,
er en fremragende ørret-elv.

3. Innlandsﬁske i Nidelva

Respekter alle regler som
er satt for å beskytte
drikkevatnet!

Spesielt nevnes:
- Bading i Store Jonsvatnet og
Kilvatnet er forbudt.
- Leirslagning nærmere Store
Jonsvatnet og Kilvatnet enn
100 m er forbudt.
- Motorbåttraﬁkk på Jonsvatnet
er forbudt for alle, med unntak
av de som har spesiell tillatelse
fra Trondheim kommune.
Dette gjelder hele Jonsvatnet.

Drikkevannsrestriksjoner
Jonsvatnet er Trondheim kommunes
drikkevannsbasseng. Flere lovverk
regulerer ferdsel og bruk av området
for å beskytte drikkevatnet.

Innlandsﬁske
I Malvikmarka administrerer TOFA
ﬁsket i 10 vatn, som også har gode
bestander av både ørret, røye og
gjedde. Hvilke vatn og tjern som
er med i ﬁskekortområdet går fram
av kart og tabell i denne brosjyren.
Fiskeregler
Det er kun tillatt med stangﬁske fra
land. I Ila- og Trollavassdraget er det
kun lov med 1 ﬁskestang per kort.
Bruk av garn, oter og line er ikke
tillatt. Isﬁske er tillatt med inntil 3
pilkestikker og vanlig pilkeutstyr.

2. Jonsvannsområdet
Jonsvatnet er det største vatnet
i Trondheim kommune, og i markaområdene rundt ligger mange ﬁne
vatn og tjern. Fiskebestandene i disse
vatna består av ørret, røye og gjedde.
Fiskekortet gjelder for totalt 27 vatn
og tjern. Kart og tabell i denne
brosjyren viser hvilke vatn og tjern
kortet omfatter.
Fiskeregler
I Jonsvatnet, og i vatna rundt, er det
tillatt å ﬁske fra land med stang,
og fra robåt med stang, dorg eller
pilkeutstyr. Isﬁske er kun tillatt
med inntil 3 pilkestikker og vanlig
pilkeutstyr. Bruk av garn, oter og
line er ikke tillatt. I perioden 10.
september til og med 30. oktober
er det ikke tillatt å ﬁske i bekkene
som renner ut i Jonsvatnet. Forbudet
gjelder innenfor en avstand på 100
meter fra bekkeos. Dette for å hindre
ﬁske på gyteﬁsk. Jonsvatnet grunneierlag har vedtatt spesielle regler
for grunneiernes garnﬁske.

SPIN Reklamebyrå, Trondheim

Fiskekort
TOFA selger ﬁskekort for følgende
områder:
1. Bymarka, Leinstrandmarka
og Malvikmarka
2. Jonsvannsområdet
3. Nidelvas innlandsﬁskedel (administreres av Klæbu grunneierlag)
Alle personer over 16 år som skal
ﬁske må løse ﬁskekort for det
området hvor ﬁsket skal utøves.
Fiskekortet skal alltid medbringes
under ﬁske og vises fram når det
forlanges av politi, oppsynsmann
eller enhver som kan legitimere
rett til ﬁske på vedkommende sted.
Fiskeravgiften ble fjernet for ﬁske
etter innlandsﬁsk og kreps 1. januar
2002 (for lakseﬁske gjelder spesielle
regler).
TOFAs ﬁskekort fås kjøpt på
www.inatur.no og hos TOFAs ﬁskekortselgere. Oversikt over ﬁskekortselgere ﬁnnes i tabell en annen plass
i brosjyren eller på www.tofa.org.
Alle som ﬁsker på TOFAs områder
plikter å verne naturen og rydde
opp etter seg.

1. Bymarka, Leinstrandsmarka og Malvikmarka
I Bymarka og Leinstrandmarka
ligger 27 vatn og tjern med tildels
gode ﬁskebestander. Ørret er den mest
vanlige arten, men det ﬁnnes også
andre ﬁskearter som gjedde, mort
røye og karuss. Fersk-vannskreps er
også tilstede i Bymarka, men den er
fredet mot fangst.

Nidelva er en av våre mest produktive elver, og et årlig uttak på 3.000
kg ﬁsk er realistisk. Vanligst ﬁskeart
er ørret. Hvert år tas ørret på ﬂere
kilo, og eksemplarer på over 8 kg
har forekommet. Ellers ﬁnnes røye,
lake, gjedde og ørekyt. Fra Bjørsjøen
og ned til Klæbus grense mot
Trondheim kommune, er ﬁsket
organisert gjennom Klæbu
grunneierlag i samarbeid med
TOFA. Unntatt fra ordningen er
eiendommene Krokum, Tanem
Nedre og Nordset. Disse eiendommene er lokalisert nord (nedstrøms)
for Tanem Bru.
Fiskeregler
I Nidelva er det kun tillatt å ﬁske fra
land med stang, og fra robåt med
stang, dorg eller pilkeutstyr. Det er
ikke tillatt å bruke oter i Nidelva.
Grunneierne kan ﬁske med garn på
egen eiendom. Se informasjonstavle
med kart ved Tanem Bru.

Gutter på ørretfiske. Foto: Eskil Pettersen
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