
Oppsummering av fiskeregelgruppas
arbeid med regler i Orkla 

Fiskeregler



Lovpålagte oppgaver:

1. Regulering av fisket

• Fiskeregelgruppe etablert 
høsten 2021

• Innspill på høstmøtet I 
2020

• en grundig gjennomgang 
av fiskereglene

• Mandat vedtatt av styret 



Mandat

Styret i Orkla har vedtatt at vi foran 2022-sesongen 
ønsker å vurdere et bredere sett av tiltak enn det som har
vært vanlig de siste årene, hvor det blant annet har vært
stort fokus på fra hvilken dato hunnlaksen skal fredes, og 
ber utvalget komme med ulike alternativer av fiskeregler
som skal bidra til at vi oppfyller følgende kriterier:

• Oppnåelse av gytebestandsmålet

• Legge til rette for næringsutvikling knyttet til et 
attraktivt laksefiske

• Legge til rette for naturopplevelser og friluftsliv
knyttet til Fiske

Tilleggskriterie fra fiskeregelgruppa:

• Sørge for at kommende generasjoner får 
muligheten til å forvalte en bærekraftig 
laksestamme



Fiskeregelgruppa 

• Rettighetshavere:

• Rennebu krets: Erik Ramsem

• Meldal krets: Sondre Rikstad

• Orkdal krets: Ola By

• Eksterne:

• Norske Lakseelver: Torfinn Evensen

• Elveguiden: Helge Dahlen

• Sekretær: Rune 
Krogdahl



Hva er gjort?  

• 4 møter / samlinger:

• Historikk fiskeregler Orkla

• Fiskesesonger siste 10 år 

• Ulike løsninger andre elver

• Dagens regler

• Utfordringer og risiko

• Forslag og anbefalinger



Dagens regelsystem:

- fungerer bra både for fiskere og 
rettighetshavere

- bestand i positiv utvikling

- ikke behov for større endringer

Prioritet: gytebestandsmålsoppnåelse

2002-2006 2017 2018 2019 2020

Orkdal 50,36 % 44,26 % 41,51 % 52,23 % 50,29 %

Meldal 37,66 % 39,93 % 40,31 % 31,02 % 34,22 %

Rennebu 11,98 % 15,81 % 18,18 % 16,76 % 15,49 %



Utfordringer 
og risiko

• Driva stenges pga av 
gyrobehandling

• Forståelse av og for GBM

• Godt fiske og mange fiskere

• Rekrutering



Forslag til endringer

• Mål: Økt vern av tidlig oppvandrende hunnlaks

• for økt oppnåelse GBM

• Endringer fiskeregler

• All hunnlaks over 65 cm fredes til midtsesongsmøte

• Møte avholdes i uke 27

• Møte avgjør grad av åpning av hunnlaksfiske

• Alternativ etter møtet:

• 1. All hunnlaks over 65 cm er fortsatt fredet

• 2. Åpning for uttak av 1 hunnlaks over 65



Anbefalinger 
til styret

• Tiltak som stangbegrensninger / 
elvakvote

• ikke ønskelig

• ikke behov pr i dag 

• gjennomgang / endring av 
vedtektene 

• kvoter på gjenutsetting

• ikke ønskelig pr i dag

• styret / adm tar kontakt 
med de som setter ut 
mange laks



Takk for 
oppmerksomheten!

Sondre Rikstad

Ola By

Erik Ramsem


