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Innkalling til kretsmøter i Orkdal, Meldal og Rennebu
Møtene avholdes i løpet av uke 9.
25. feb. kl 1900 Rennebu krets
26. feb. kl 1900 Orkdal krets
27. feb. kl 1900 Meldal krets

Mjuklia ungdomssenter og gjestegård
Vertshuset Fannarheimr
Landbrukssenteret Midt

Saksliste:
Sak 1:

Valg av møteleder

Sak 2:

Godkjenning av innkalling og fullmakter, samt registrere frammøtte.

Sak 3:

Valg av to personer til å godkjenne protokollen.

Sak 4:

Framleggelse av styrets forslag til årsmelding og regnskap for 2019.

Sak 5:

Framleggelse av styrets forslag til handlings- og arbeidsplan, budsjett, samt
saksliste til ordinært RS-møte.

Sak 6:

Valg av 1 styremedlem for 2 år. Styremedlemmene sitter i
Representantskapet i perioden de er styremedlemmer.

Sak 7:

Valg av varamedlem til styret for 1 år.

Sak 8:

Valg av representanter til Representantskapet (Orkdal 4 rep., Meldal 3. rep.
og Rennebu 2. rep. ) for ett år, samt et varamedlem.

Sak 9:

Valg av nytt varamedlem til valgkomite.

Sak 10:

Orientere om aktuelle saker

Sak 11:

Oppnevne aktuelle komiteer / utvalg.

Orkla-info Nr. 1 Februar 2020

Valgkomiteenes forslag for 2020:
Orkdal
Nominasjoner til styret:
Styremedlem for 2 år: Jonny Svinsøyen
Snøsen, vara for 1 år: Beate Nordsteien.
Representantskapet: Jonny Svinsøyen
Snøsen, Erlend Olsø, Ole Gunnar Opøien,
Beate Nordsteien og Reinert Åkerholm.
Vara: Lillian Asbøll Opøien
Helge Klungland ble valgt for 2 år i 2019.
Ny vara til valgkomiteen:
Knut Håvard Skaugen.

Meldal
Nominasjoner til styret:
Styremedlem for 2 år: Ola Storås, vara for 1 år: Roar Simundset.
Representantskapet: Knut Voldøien, Roar Simundset, Oddmund Grefstad og Harald Skagemo.
Vara: Erik Kalstad. Oddmund Grefstad ble valgt for 2 år i 2019.
Ny vara til valgkomiteen: Liv Anne Sugustad.

Rennebu
Nominasjoner til styret:
Styremedlem for 2 år: Vegard Heggem, vara for 1 år: Ragnhild Nordbø
Representantskapet:
Vegard Heggem, Erling Grøtte og Ragnhild Øverland. Vara: Stig Kristiansen.
Evald Grane ble valgt for 2 år i 2019.
Ny vara til valgkomiteen: Magne Vidar Rise.
Representantskapet velges for 1 år. De som velges inn i styret blir sittende i representskapet i 2 år.

Fiskeregler i Orkla for 2020
Styret i Orkla Fellesforvalting vedtok følgende:
Sesong: 1. juni – 31. august
Fredninger(ikke åpnet for uttak):
All ørret fredes hele sesongen
All hunnlaks fredes fra og med 1. juli
Kvoter:
Døgnkvote 1 laks
Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm og maks en laks kan være en hunnlaks.
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Laksefiskesesongen 2019
Sesongen 2019 startet med gode fiskeforhold og godt innsig og oppgang av storlaks, noe som ga
gode fangster og optimisme. Etter hvert gikk optimismen over, da mellomlaksen ikke kom når den
skulle. Når den endelig kom, så var det i et lavt antall. Bedre ble det ikke av at smålaksen også kom
seint og ikke i noe større antall.
I tillegg gjentok juliværet fra i fjor seg, høye temperaturer og svært lite nedbør. Fangstene ble derfor
lavere enn . Etter det andre midtsesongsevalueringsmøte ble hunnlaksen derfor fredet fra og med 25.
juli og ut sesongen.
I alt ble det tatt 18 757 kilo (19 825 kilo) fordelt på 3767 fisk (4252 fisk). Tall i parentes er 2018-tall.
Stort sett var dette laks. 313 (387) sjøørret ble tatt i år, så selv om den har vært fredet for 10. året
så sliter den. All sjøørret skal derfor settes levende ut igjen.
3427 (3865) laks ble tatt med en samla vekt på 18 297 (19 331) kilo, noe som ga en snittvekt på 5,3
kilo (5 kilo).
I år ble det gjenutsatt i alt 1962
(2473) laks. Noe som gir en
gjenutsetting på 57 %, en
forholdsvis stor nedgang i
forhold til gjennomsnittet de
siste 5 år (64 %).
Sammenligner
man
størrelsesgruppene, så er
fangsten av mellomlaks godt
under både 5, 10 og 15 års
gjennomsnitt, mens smålaks
er litt under.
Storlaksen ligger ganske
nøyaktig på gjennomsnittet. Laksetelleren og drivtellingen bekrefter at det var bra med storlaks i år,
men lite mellomlaks. De siste år har en stor del av gytebestanden bestått av flergangsgytere, noe
som kommer av de strenge kvotene og den høye gjenutsettingsprosenten. På laksebørsen ble det
innrapportert fangster tatt av i alt 1518 (1588) forskjellige personer. Det er 29 (41) personer som har
fått over 10 laks, 6 (10) har fått over 20 laks.
Midtsesongsevalueringsmøte – innføring av hunnlaksfredning fra 25. juli
Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man
kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. For Orkla er gytebestandsmålet 18911
kilo hunnlaks som skal stå igjen til gyting. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt kan
man iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene brukes all tilgjengelig
informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv.)
Situasjonen vi hadde i år var at det var et bra innsig og en oppgang av storlaks i juni når det var
gode fiskeforhold, mens det kom lite mellomlaks og smålaks.
Styret i Orkla Fellesforvaltning vedtok på møte 4. juli å avvente eventuelle tiltak og satte et nytt
evalueringsmøte den 18.07. På dette møtet vedtok styret med 4 av 6 stemmer å frede all
hunnlaks fra og med onsdag 25. juli. Bakgrunnen for fredningen var svært lavt innsig av smålaks
og mellomlaks. Det er også et lavt antall laks som går over Bjørsetdammen.

Gytegroptelling 2019
I 2008 ble mesteparten av elva flydd og 3 referansestrekinger ble plukket ut. På disse strekningene
ble det foretatt telling av gytegroper fra helikopter i 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.
Fordelen med å telle fra helikopter er at man ser gropene godt og at det går kjapt. Derimot kreves
det mye organisering, det er kostnadskrevende og man er veldig avhengig av værforholdene. Derfor
kjørte vi en liten test i 2016 om det lot seg kjøre å filme det samme med drone. Resultatet var såpass
overbevisende at vi bestemte oss for å ta tellingene fra og med 2017 med drone. Selv om vi kom seint
i gang fikk vi flydd hele de to øverste strekningene og halve av den nederste. Fordelene er mange, for
eksempel kan vi
fly selv om det er
snø, man er ikke
avhengig
av
andre, kan fly på
kort varsel når
forholdene er
gode, vi kan telle
i ro og mak
innendørs og ikke
minst kan vi
dokumentere
hva vi har sett.
Større deler av
elva blir også
tilgjengelig med
drone.
2019 var tredje året vi brukte drone. I år var været mer på vår side og vi fikk filmet alle de tre
referansestrekningen under ganske like forhold. Fjoråret var litt utfordrende med tanke på vind og lys,
mens i år fant vi en annen måte å løse det på. Vi fikk systematisert bedre både hvordan vi legger opp
filmingen av hver strekning, hvordan vi filmer hver etappe og hvordan disse så blir gjennomgått i
ettertid.
I år fikk vi en halvering av antall groper i forhold til i fjor, tross bedre forhold og filming. Resultatet
samsvarer godt med overvåkingen / tellingen ved Bjørsetdammen og det generelle inntrykket av
sesongen. Gledelig var det at det var forholdsvis god gyting i Rennebu i forhold til i fjor, selv om mye
av
dette
trolig
må
tilskrives
bedre
og
mer
komplett
filming.
Også i år informerte vi om årets gytegroptelling på høstmøtet for alle rettighetshavere, fagrådsmøte
for Orkla og Representantskapsmøte i Orkla Fellesforvaltning. Resultatet ble videre brukt i vurderingen
av årets sesong og som en del av datagrunnlaget for fastsettelse av nye fiskeregler.

Neste utgave kommer våren 2020. Har du noe du ønsker skal bli tatt opp, kontakt: Orkla Fellesforvaltning,
Landbrukssenteret, 7336 Meldal Telefon 72 49 47 84, Mobil 92 40 15 17, Epost: rune@orklaguide.com
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