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.

Oversikt over vatn og tjern du kan fiske med TOFAs fiskekort for området
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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. 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.
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Fiskekort for Bymarka, Leinstrandmarka og deler av Malvikmarka
Trollavassdraget
1 Herberndammen
2 Holstvolltjønna
3 Holstdammen
4 Nydammen
5 Lykkjdammen
6 Svartjønna
7 Tyandalsdammen
8 Munkauntjønna
Ilavassdraget
9 Kobberdammen
10 Baklidammen
11 Theisendammen

ØR
Ø
Ø
Ø
Ø
R
Ø
K
Ø
Ø
Ø

Leirsjøvassdraget
12 Kvistingen
ØR
13 Vintervatnet Fiske forbudt
14 Blomstertjønna
Ø
15 Skjellbreia
ØR
16 Lille Leirsjøen
ØR
17 Store Leirsjøe
ØR
18 Bangtjønna
Ø
19 Klokktjønna
Ø
20 Bjørktjønna
Ø
21 Sølvskakkeltjønna Fisketomt
22 Haukvatnet
Ø
23 Lianvatnet
Ø
24 Kyvatnet
Ø

Leinstrandmarka
25 Velikvatnet
26 Lauglovatnet
27 Hestsjøen
28 Kotatjønna
29 Jelleintjønna
30 Lomtjønna

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Malvikmarka
1 Vasseljtjønna
2 Herjuvatnet
3 Hestsjøen
4 Damtjønna
5 Langvatnet
6 Oppsjøen

ØR
ØRG
Ø
G
G
ØRG

7 Skjeltjønna
8 Nyvatnet
9 Hyllvatnet

G
Ø
G

Jonsvannsområde
1 Jonsvatnet
2 Solemstjønna
3 Stokkdalstjønna
4 Metjønna
5 Jervtjønna
6 Vasseljtjønna
7 Gjeddvatnet
8 Herjuvatnet
9 MidKdammen
10 Lomtjønna

ØRG
G
Ø
Ø
G
ØR
G
ØRG
Ø
Ø?

11 Bjørnstadtjønnin
Ø
12 Hevilltjønna
Ø
13 Hestsjøen
ØR?
14 Jovatnet
Ø
15 Steintjønna
Ø
16 Kroktjønna
Ø
17 Hammertjønna
G
18 Spillertjønna
G
19 Sandtjønna
Ø
20 Kjerringtjønna
Ø
21 Langtjønna
Ø
22 Sniptjønna
Ø?
23 Deler av svar@jønna ØR
24 Gorrtjønna
G
25 Estenstaddammen Ø

26 Tømmerholtdammen Ø
27 Vikelva
ØG
28 Vikerauntjønna Fisketomt

Ø=Ørret R=Røye G=Gjedde K=Karuss
TOFA tar forbehold om feil i kartene

TOFA
Leirfossveien 76
7038 Trondheim
Telefon:73965580
Epost: tofa@tofa.org
Internett: www.tofa.org
TOFA ønsker gjerne at det sendes bilder
av fangst. Dette kan sendes til oss på mail:
tofa@tofa.org .
Trondheim Omland Fiskeadministrasjon
(TOFA) er en ideell organisasjon uten
økonomiske formål med friluftsliv og
sportsfiske som arbeidsområde. TOFA skal
gjennom sitt arbeid legge vekt på at fiskens
leveområder bevares og forvaltes slik at
naturens miljø og mangfold, artsrikdom
og produktivitet opprettholdes. Innenfor
denne rammen fiskeressursene utnyttes
ved høsting og TOFA skal medvirke til å
øke allmennhetens adgang til utøvelse
av sportsfiske til akseptable priser. Tilbud
til barn, ungdom og familienes felles
friluftsopplevelser skal prioriteres. TOFA
skal gjennom opplysningsvirksomhet
arbeide for at biotopfremmende tiltak og
kultiveringsarbeidet skjer i henhold til lover,
forskrifter og vitenskapelige prinsipper. Dette
skal gjøres slik at det kommer flest mulig til
gode. TOFA skal gjennom sitt arbeid skape
respekt for lovgivningen som vedrører
friluftsliv, naturvern og sportsfiske. TOFA
administrer fiske og utleie av fiskerettigheter
i Trondheimsregionen. Det gjelder
både laksefiske i noen av Norges beste
lakseførende strekninger og innlandsfiske
med dels storvokst ørret. Gjennom
fiskekultiveringstiltak forsøker TOFA å
bevare og forbedre sportsfiskemulighetene
i området. Økonomisk overskudd av
fiskekortsalg brukes til fiskekultivering
-og tilretteleggingstiltak. Bak TOFAs
tilbud til sportsfiskerne, ligger leie og
samarbeidsavtaler med en rekke private
grunneiere.
I de forskjellige områder er det nødvendig å
sette regler for ferdsel og fiskeutøvelse. Sett
deg godt inn i fiskeområdets utstrekning.
Studer kart og regler. Alle ’Petri brødre og
søstre’ som viser sportsfiskermessig fremferd,
er velkommen til å fiske på de områder hvor
TOFA administrerer sportsfiske.

-

Det er en døgnkvote på 3 fisk pr døgn og det er kun lov å fiske med
en stang både sommer og vinter
Husk at det er barna som skal fiske! Voksne kan selvfølgelig hjelpe til,
men det er barna som skal utøve selve fiske. Vi har mange eksempler
der voksne tar opp fisk når barna ikke er til stede, dette er ikke tillat!
Barnas fiskevann
Blomstertjønna ble i 2019 etablert som barnas fiskevann. Her er øvre
aldersgrense 16 år. Her settes det ut årlig fisk og det er gode muligheter for
fangst. Muligheten for å få større fisk er absolutt til stede også.
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 personen det er utstedt for, og
fiskekort tas ikke i retur.
kr 500,-

Nidelvas innlandsfiskedel

Døgnkort (sms)

kr 50,- (60,-)

kr 50,- (60,-)

kr 50,- (60,-)

TOFA har også en utleiebåt på Jonsvatnet. Båten ligger ved Kuset, ved
avkjøringen til Malivk. Fiskekort/båt-kort kjøpes hos YX stasjonen på Skovgård.
Det følger med et fiskekort når du leier båten, prisen for et døgn er 250,kr 500,-

Jonsvannsområdet

Årskort

kr 500,-

Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka
Fiskekultiveringstiltak
TOFA driver et aktivt fiskekultiveringsarbeid. Dette
gjøres i nært sammarbeid med offentlige myndigheter og
rettighetshavere. I alle områder som er omtalt i denne
fiskeguiden kan dere se utstyr som brukes i denne
sammenheng. Det er viktig å la dette utstyret stå i fred, TOFA
vil alltid merke sitt utstyr.

Fiske for bevegelsehemmede:
Fiskestier og fiskebrygger gjør det mulig for
bevegelseshemmede å utnytte seg av flere sportsfisketilbud i
Trondheimsregionene.
• Fiskesti ved Nidelva v/ Tiller Bru
• Fiskesti ved Leirfosshølen og Kroppan i Nidelva.
Her får bevegelshemmede fiske laks på to 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 hytta «Hauken» til disposisjon for
bevegelseshemmede.
• Fossekallen Fiskeklubb. Fiskeklubb for bevegelses
hemmede. Kontakt TOFA for innmeldingsinfo.

For fluefiske etter ørret er Nidelva et paradis! Fra sommeren
sakte fester grepet i mai og gjennom hele sommeren er det en
mengde klekkinger av døgnfluer, vårfluer og steinfluer.
I området rundt Svean finner vi en mengde gode strømmer og
standplasser for storørreten. Her kan man friste ørreten med
etterligninger av små døgnfluer eller vårfluer, alt etter hva som
klekker.

da ørreten biter på alt. Det kan være lett å tømme elven for
storørret i disse periodene, og det må vi som sportsfiskere
være klar over.

Fiskekortpriser Innlandsfiske
(inkluderer merverdiavgift på 25%)
Drikkevannsrestriksjoner
Jonsvatnet er Trondheim kommunes drikkevannsbasseng. Flere
lover regulerer ferdsel og bruk av området for å beskytte
drikkevatnet.
Spesielt nevnes:
• Bading i Store Jonsvatnet og Kilvatnet forbudt.
• Leirslagning nærmere Store Jonsvatnet og Kilvatnet enn
100 m er forbudt.
• Motorbåttrafikk på Jonsvatnet er forbudt, med unntak av
de som har spesiell tillatelse fra Trondheim kommune.
Forbudet gjelder også elektrisk motor.
Øvre Nidelva
Innlandsfiskedelen av Nidelva strekker seg fra utløpet av
Selbusjøen ved Hyttfossen og ned til Nedre Leirfoss. Dette
gir en strekning på hele 3 mil med stor variasjon for oss
sportsfiskere. Nidelva er sterkt regulert, men er til tross
for denne reguleringen en utrolig produktiv fiskeelv. Her er
det fiskeområder som er godt tilrettelagt, som på Svean, og
områder som gir deg som fisker en følelse av uberørt villmark
– alt i nær tilknytning til Trondheim!
Svean
Ved Svean er det etablert et fantastisk anlegg for oss
sportsfiskere. Her er det tilrettelagt for alle brukere, med
parkeringsplasser, toalettmuligheter og stinett. Dette anlegget er
også lagt til en av de absolutt beste fiskeplassene i Nidelva, og
gir gjennom sommeren en mengde med gode fiskeopplevelser.
Her kan det fiskes med alle typer redskaper, og ørreten tar villig
på både mark, sluk, spinner og flue.
Ørretfiske på våren kan være særs effektivt. Ørreten er da på
jakt etter å fete seg opp etter en kald vinter og er i perioder
svært bitevillig. Å prøve ørretfiske på denne tiden kan gi
muligheten til å lure noen av de virkelige kjempene som lever
i Nidelva. Husk å vise måtehold om du virkelig treffer dagen

Hva er TOFA – Hva gjør TOFA

www.tofa.org

i Trondheimsregionen
Vitenskapsmuseet (NTNU) kontrollerer jevnlig Mysisbestanden i Jonsvatnet på vegne av Trondheim
kommune. Trondheim kommune tar også månedlige
vannprøver fra totalt 7 stasjoner i vatnet. Norsk institutt
for naturforskning har også utført mange undersøkelser
her. TOFA forsøker å ta hensyn til de resultater
som fremkommer gjennom dette arbeid for sine
fiskekultiveringstiltak.

TOFA har egen oppsynsbåt på Jonsvatnet med dispensasjon
for bruk av motor. Oppsynsbåten blir også stilt til
disposisjon for Trondheim kommune og forskere som
arbeider på Jonsvatnet.

Ørret, røye og gjedde har vært de tradisjonelle fiskeartene
i området. Gjennom Bratsbergtunnelen har Mysis
relicta kommet fra Selbusjøen og inn i Jonsvatnet, hvor dette
krepsdyret har etablert en fast bestand. Røyebestanden
i Jonsvatnet har reagert negativt på introduksjonen av
krepsdyret.

TOFA administrerer de kommunale fiskerettigheter og
har samarbeidsavtale med Jonsvatnet grunneierlag. Videre
er alle fiskevatn i Haukås statsallmenning med i dette
fiskekortområdet. Jonsvatnet er det sentrale vatnet i dette
fiskekortområdet, som byr på sportsfiske i 28 vatn og tjern.

2. Jonsvannsområdet

I Malvikmarka kan TOFA tilby 9 ulike fiskevann, som alle
er en del av fiskekortet ”Bymarka, Leinstrandmarka og
Malvikmarka”. Noen av disse vatna ligger nært opp til
veier i området og har således lett adkomst, mens andre
ligger inne i marka i fine skogsområder. Fiskebestanden i
vatna består av ørret, røye og gjedde. Av de 9 vannene
er det bare 2 vann med rene bestander av ørret. Dette er
Nyvatnet, og Hestsjøen. Her er fisket godt, og i Hestsjøen
har man også mulighet for storvokst fisk. Er man ute
etter storørreten kan også Vasseljvatnet være et godt
alternativ. Den store ørreten beiter her i all hovedsak på
småvokst røye, så et fisketips kan her være å fiske med
fiskeimitasjoner av ulikt slag. Du må være klar over at
fiskeretten til Vasseljtjønna er delt, og det er bare halvparten
av vannet som tilhører Malvikmarka. Den resterende delen
tilhører Jonsvatnet, og da vårt fiskekort for Jonsvannsmarka.
Mange av vannene her har bare gjedde, og den har
fullstendig tatt over for andre fiskearter. Mulighetene
for fangst er gode i disse vannnene, men størrelsen på
gjedda er ikke veldig stor. Fisken er her kannibaler eller
insektspisere, og blir ikke storvokst. Derimot i noen av
vannene uten gjedde har man både ørret og røye.

Bymarka er byens nære utfartsområde. I Bymarka og
Leinstrandmarka ligger en rekke fine vatn og tjern med
tildels god fiskebestand, og endel av fiskemulighetene
ligger helt inntil veier og bebyggelse med lett adkomst.
Dette er gode områder for barn og kan gi familien en
felles naturopplevelse kombinert med sportsfiske. Andre
vatn og tjern ligger i skogsområder som du når ved en
skogsvandring på en time eller to. I Bymarksområdet
og Leinstrandsmarka er 27 større og mindre vatn og
tjern med i fiskekortordningen. Ørret er den mest
vanlige arten, men det finnes og røye og karuss i noen
av vannene. Ferskvannskreps er også å finne i Bymarka,
men den er fredet mot fangst. Vatna på Byåsen (KyvatnetHaukvatnet-Lianvatnet), Ilavassdraget (KobberdammenTheisendammen-Baklidammen) og Sølvskakkeltjønna ble
høsten 2016 behandlet med rotenon for å fjerne arten
mort. Vannene er nå reetablert med ørret.

1. Bymarka, Leinstrandsmarka og Malvikmarka

Innlandsfiske

TOFA selger fiskekort på følgende områder
1. Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka
2. Jonsvannsområdet
3. Nidelvas Innlandsfiskedel, Trondheim og Klæbu
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 det oppfordres til at dette vises
uoppfordret fram når politi, oppsyn eller enhver som kan
legitimere rett til fiske er på vedkommende sted.
TOFAs fiskekort fås kjøpt på www.inatur.no og hos TOFAs
fiskekortselgere.

ﬁskekort tof10 til 2377

Døgnkort kan også kjøpes via sms:
1. Bymarka, Leinstrandmarka og malvikmarkas send:

ﬁskekort tof11 til 2377

2. Jonsvannsområdet send: ﬁskekort tof12 til 2377
3. Nidelvas Innlandsfiskedel, Trondheim og Klæbu send:

Bestemmelser for alle vann

Alle som fisker på TOFAs områder plikter å verne naturen og
rydde opp etter seg.

•
•

•
•
•
•

Fiske er kun tillatt ved besittelse av gyldig fiskekort.
Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske og fremvises
til politi eller oppsynsmyndighet.
Kun stangfiske fra land er tillatt. 3 stenger tillates per
fisker (unntak av Kyvatnet, Lianvatnet, Haukvatnet, Ila-og
Trollavassdraget, se særregler) Alt annet redskap (inkl. garn/
oter) og fiske fra båt/flyteredskaper er forbudt.
Isfiske er tillatt med inntil 3 pilkestikker per fisker.
Det er ikke tillatt å bruke levende ﬁsk som agn, og
heller ikke lov å fange inn levende ﬁsk og overføre
den til andre vann.
All bruk av redskap og fisketeknikker som har til hensikt å
rykke/feilkroke fisk er forbudt.
All fangst av kreps er forbudt. Unntatt i Jonsvatnet, Kilvatnet
og Litjvatnet. Se vår hjemmeside www.tofa.org for
spesifikke regler rundt krepsforbudet.

Særregler for Kyvatnet, Haukvatnet, Lianvatnet,
Ila- og Trollavassdraget (Kobberdammen, Baklidammen,
Theisendammen, Holstdammen, Nydammen og Lykkjdammen,
Blomstertjønna (Barnas fiskevann):
Kvote: det er kun tillatt å avlive 3 stk ørret per fiskedøgn.
Når kvoten er nådd, skal fisket avsluttes.
Fiskesesong: 01.05-31.10. Utenfor sesongen er vassdraget
totalfredet på grunn av kultiveringsarbeid.
• Kun 1 stang/håndsnøre tillates per fisker.
• Barn under 16 år fisker gratis også i Ila- og
Trollavassdraget, men er underlagt de samme kvote- og
redskapsbegrensninger som voksne fiskere.
• Trollavassdraget er åpnet for vinterfiske
Fangstrapport
I forbindelse med kultiveringstiltak i området er det ønskelig
med tilbakemeldinger/rapporter fra fiskerne, samt bilder av
fangst tilsendt på e-post.
Fiskeoppsyn
Fiskeoppsyn med utstedt oppsynskort fra TOFA kontrollerer at
fiske- og ferdselsregler blir overholdt.

