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Informasjon fra Orkla Fellesforvaltning
 for fiskerettighetshavere i Orkla

Orkla-Info

Innkalling til kretsmøter i Orkdal, Meldal og Rennebu
Møtene avholdes i løpet av uke 15.

13. april. kl 1900 Orkdal krets Bårdshaug Herregård
14. april. kl 1900 Meldal krets Kommunestyresalen, Meldal kommunehus
15. april. kl 1900 Rennebu krets Mjuklia gjestegård

NB! På grunn av koronasituasjonen må vi ha skriftlig påmelding(navn og mobil) senest 8.
april enten på mail: rune@orklaguide.com eller på sms: 92401517. Nasjonale anbefalinger
gjør at vi ber om at det stiller maks en person fra hvert vald/ rettighetshaver.

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 2020.

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.
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Valgkomiteenes forslag for 2021 :
Orkdal
Nominasjoner til styret:
Styremedlem for 2 år: Helge Klungland,
vara for 1 år: Beate Nordsteien.

Representantskapet: Helge Klungland,
Erlend Olsø, Ole Gunnar Opøien, Beate
Nordsteien og Lillian Opøyen. Vara: Torleif
Moe
Jonny Svinsøyen Snøsen ble valgt for 2 år i
2020.

Ny vara til valgkomiteen:
Ola By.

Meldal
Nominasjoner til styret:
Styremedlem for 2 år: Oddmund Grefstad, vara for 1 år: Harald Skagemo.
Representantskapet: Knut Voldøien, Erik Dragset, Oddmund Grefstad og Harald Skagemo.
Vara: Erik Kalstad. Ola Storås ble valgt for 2 år i 2020.

Ny vara til valgkomiteen: Sondre Rikstad.

Rennebu
Nominasjoner til styret:
Styremedlem for 2 år: Evald Grane, vara for 1 år: Ragnhild Nordbø

Representantskapet:
Evald Grane, Erling Grøtte og Ragnhild Øverland. Vara: Stig Kristiansen.
Vegard Heggem ble valgt for 2 år i 2020.

Ny vara til valgkomiteen: Lars Uv
.
Representantskapet velges for 1 år. De som velges inn i styret blir sittende i representskapet i 2 år.

Fiskeregler i Orkla for 2021
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 2020
Sesongen 2020 startet med mye vann, veldig mye vann. Faktisk var det kun enkelte vald i de
nedre delene som var fiskbare. Først etter en ukes tid ble større deler av elva fiskbar. Fra midten
av juni kunne danske fiskere komme inn i landet og de fikk etter hvert oppleve et godt fiske. For
det var bra med fisk i år. Gode bestander i alle størrelsesgrupper og spesielt gledelig var det at
det var godt med smålaks. Vi må mange år tilbake for å finne lignende antall. Da vi kom fram til
midtsesongsmøtet var det gode tall fra både fiske og overvåkingen, så det ble ikke innført
endringer av reglene. Tall i parentes er fra 2019-sesongen.

I alt ble det tatt 28 554 kilo (18 757 kilo) fordelt på 6838 fisk (3767 fisk). Tall i parentes er 2019-
tall. Stort sett var dette laks. 315 (313) sjøørret ble tatt i år, så selv om den har vært fredet for
10. året så sliter den. All sjøørret skal derfor fortsatt settes levende ut igjen.

6505 (3427) laks ble tatt
med en samla vekt på 28
086 (18 297) kilo, noe som
ga en snittvekt på 4,3 kilo
(5,3 kilo). Nesten 10 tonn
mer enn i fjor! Fiskereglene i
Orkla er de siste årene lagt
opp til at man driver ett
rettet fiske. Det vil si at man
hovedsakelig kan ta ut de
fiskene av bestanden som
tåler en beskatning og et
begrenset uttak av hunnlaks
og storlaks. Får man en
annen fisk skal denne settes
levende ut igjen. I år ble det gjenutsatt i alt 4086 (1962) laks. Noe som gir en gjenutsetting på 63
%, noe som gjør at vi er nesten på gjennomsnittet de siste 5 år igjen (64 %). Sammenligner man
størrelsesgruppene, så er årets fangster godt over 5, 10 og 15 års gjennomsnitt. 2020 var et år
med gode bestander av alle de ulike størrelsesgrupper, noe som lover godt for neste års
sesonger. De senere år har en stor del av gytebestanden bestått av flergangsgytere, noe som
kommer av de strenge kvotene og den høye gjenutsettingsprosenten. Nå kan det se ut som om vi
begynner å få betalt for de stramme restriksjonene ved at det også kommer mer smålaks.

Sammenligner vi med andre elver, for eksempel Namsen og Gaula får vi bekreftet at sesongen i
Orkla har vært spesielt god. I Gaula ble det i år fanget 6 178 laks (3 406 laks), mens vi i Orkla
hadde 6 505 laks (3 422 laks). Det ble med andre ord fanget 327 flere laks (16 laks) i Orkla enn i
Gaula. Orkla er et betydelig mindre vassdrag enn Gaula. Orkla er også betydelig mindre enn
Namsen, men det ble fanget  1 260 kg mer laks i Orkla. Dette er en betydelig bedring fra i fjor,
hvor Namsen fanget 7 693 kg mer enn Orkla.

På laksebørsen ble det innrapportert fangster tatt av i alt 2116 (1518) forskjellige personer. Det er
109 (29) personer som har fått over 10 laks, 36 (6) har fått over 20 laks.
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Neste utgave kommer våren 2021. Har du noe du ønsker skal bli tatt opp, kontakt: Orkla Fellesforvaltning,
Landbrukssenteret, 7336 Meldal Telefon 92 40 15 17, Epost: rune@orklaguide.com

Gytegroptelling 2020
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 raskt.
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 gjøre 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.

Dette var fjerde året vi
brukte drone. I år var været
noe variert, slik at de tre
referansestrekningene ble flydd under litt forskjellige forhold. Spesielt var det utfordringer med
regn og vind, slik at flygingene måtte avsluttes enkelte dager. Systematiseringen fungerte godt,
både hvordan vi legger opp filmingen av hver strekning, filmer hver etappe og hvordan disse så blir
gjennomgått i ettertid.

I år opplevde vi en dobling av antall groper i forhold til i fjor. Dette til tross for at det i 2019 var
både bedre og jevnere forhold. Resultatet samsvarer godt med overvåkingen / tellingen ved
Bjørsetdammen og inntrykket av sesongen. Vi har tidligere aldri funnet så mange groper totalt.
Det var strekningene i Rennebu og Meldal som sto for økningen.

Som tidligere år ble det redegjort om årets gytegroptelling på kretsmøte for alle grunneiere,
fagrådsmøte for Orkla og Representantskapsmøte i Orkla Fellesforvaltning. Resultatet ble
derigjennom brukt i vurderingen av årets sesong og som en del av vedtaksgrunnlaget for
fastsettelse av nye fiskeregler.

Videre har vi delt våre erfaringer med forvaltningen både i Namsen, fagrådet for Orkla og i
fagutvalget for vannkraft i Norske Lakseelver.


