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Innkalling til kretsmøter i Orkdal, Meldal og Rennebu
28. februar kl 1900
1. mars kl 1900
3. mars kl 1900

Rennebu krets Mjuklia gjestegård
Orkdal krets
Vertshuset Fannarheimr
Meldal krets
Landbrukssenteret Midt, Meldal

NB! På grunn av fortsatt enkelte koronarestriksjoner og bevertning ønsker vi skriftlig
påmelding(navn og mobil) senest 25. februar enten på mail: rune@orklaguide.com eller
på sms: 92401517.

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 2021.

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:

Status drift og økonomi ErT - fremtiden til organisasjonen

Sak 11:

Behov for revidering av gjeldende vedtekter for Orkla Fellesforvaltning?

Sak 12:

Orientere om aktuelle saker

Sak 13:

Oppnevne aktuelle komiteer / utvalg.
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Valgkomiteenes forslag for 2022 :
Orkdal
Nominasjoner til styret:
Styremedlem for 2 år: Beate Nordsteien, vara for 1 år: Lillian Asbøll Opøyen.
Representantskapet: Beate Nordsteien, Lillian Asbøll Opøyen, Erlend Olsø, Ole Gunnar Opøien
og Torleif Moe. Vara: Rune Kvikne.
Helge Klungland ble valgt for 2 år i 2021.
Ny vara til valgkomiteen: Jonny Svinsøien Snøsen.

Meldal
Nominasjoner til styret:
Styremedlem for 2 år: Erik Dragset, vara for 1 år: Harald Skagemo.
Representantskapet: Erik Dragset, Olav Kvam, Erik Kalstad og Harald Skagemo.
Vara: Marius Pettersen.
Oddmund Grefstad ble valgt for 2 år i 2021.
Ny vara til valgkomiteen: Ola Sølberg.

Rennebu
Nominasjoner til styret:
Styremedlem for 2 år: Trond Brage Kosberg, vara for 1 år: Joar Fjellstad
Representantskapet:
Trond Brage Kosberg, Erling Grøtte og Stig Kristiansen. Vara: Ragnhild Løvseth Øverland.
Camilla Aas ble valgt for 2 år i 2021.
Ny vara til valgkomiteen: Bjørnar Storslett Hansen.
Representantskapet velges for 1 år. De som velges inn i styret blir sittende i representskapet i 2 år.

Fiskeregler i Orkla for 2022
Styret i Orkla Fellesforvalting vedtok følgende:
Sesong: 1. juni – 31. august
Fredninger(ikke åpnet for uttak):
All ørret fredes hele sesongen
All hunnlaks over 65 cm fredes hele sesongen
Kvoter:
Døgnkvote 1 laks
Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm.
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Laksefiskesesongen
2021
Laksefangstene i 2022 var de dårligste
noensinne på landsbasis, mens fangstene i
Trøndelagsregionen var middels gode.
I Orkla ble det fanget flest laks av alle
norske elver i 2021. Trolig er dette første
gangen det har skjedd!!
Sesongen 2021 i Orkla var stort sett en jevn
sesong, både mtp vann, fiskere og fangst.
Også i starten av denne sesongen var det
noen restriksjoner som ga utfordringer mtp
innreise og karantene.
I antall ble det fanget mest mellomlaks, flere
enn i 2020 og over gjennomsnittet de siste
5, 10 og 15 år. Laksetelleren og drivtellinger
bekrefter også at de var i godt antall. I fjor
var det godt med smålaks, noe som har
vært sjeldent de siste år. Det er godt å se at
denne gode årsklassen kommer tilbake i et
godt antall som mellomlaks.
Da vi kom fram til midtsesongsmøtet var det
bra tall fra både fiske og overvåkingen, så det ble ikke innført endringer av reglene.
I alt ble det tatt 23 287 kilo (28 554 kilo) fordelt på 5295 fisk (6838 fisk). Tall i parentes er fra
2020-sesongen. 4874 (6505) laks ble tatt med en samla vekt på 22650 (28 086) kilo, noe som ga
en snittvekt på 4,6 kilo (4,3 kilo). En høyere andel av mellomlaks er med på å trekke opp
gjennomsnittsvekta i forhold til 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 de fiskene av bestanden som tåler en beskatning. Fanger man annen fisk skal
denne settes levende ut igjen, noe som gjør at vi har begrenset uttaket av hunnlaks og storlaks. I
år ble det gjenutsatt i alt 3012 (4086) laks. Noe som gir en gjenutsetting på 62 %, nesten på
gjennomsnittet de siste 5 år (63 %).
Sammenligner vi med andre elver, for eksempel Namsen og Gaula får vi bekreftet at den gode
trenden i Orkla fortsetter. I Gaula ble det i år fanget 4511 laks (6 178 laks), mens vi i Orkla hadde
4 874 laks (6 505 laks). Tall i parentes er fra 2020-sesongen. Det ble med andre ord fanget 363
flere laks (327 laks) i Orkla enn i Gaula. Dette er det 3. år på rad det er fanget flere laks i Orkla
til tross for at Orkla er et betydelig mindre vassdrag enn Gaula. Orkla er også mye mindre enn
Namsen, men det ble fanget 5204 kg (1 260 kg) mer laks i Orkla og 555 flere laks, en betydelig
bedring fra i fjor.
På laksebørsen ble det innrapportert fangster av i alt 1796 (2116) forskjellige personer. Det er 75
(109) personer som har fanget over 10 laks, 10 (36) har fanget over 20 laks.
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Gytegroptelling 2021
2021 var det 5 året vi brukte drone. Vi måtte kjøpe ny drone da fjernkontrollen på den vi hadde sluttet
å virke. Dårlig lys og vær den første uka, men fikk fløyet disse strekningen på nytt. Vi fikk dermed
filmet de tre referansestrekning under ok forhold. Den nye drona (samme modell / type, men oppgradert
versjon) tåler bedre vind og nedbør, men er veldig ømfintlig for lave temperaturer. Sleit med å kunne
fly enkelte dager det var under 0 grader. Den andre fløy fint ned til 10 minus.

Flydd med helikopter: skravert i grått, flydd med drone: skravert i grønt
I år opplevde vi en nedgang i antall groper forhold til i fjor. I øvre del (Grøtte til Mærk Bru) har vi ikke
funnet så få groper etter vi begynte å telle med drone. Slik var det derimot ikke på de andre 2, i Orkdal
(Vormstad – Forve bru) var det heller tvert i mot. Der har vi aldri før telt så mange gytegroper med
drone. En del av disse var små groper tett ved land, så der kan det nok ha vært sjøørret som har gytt.
I Meldal var det middels med antall groper.
Resultatet samsvarer også i år godt med overvåkingen / tellingen ved Bjørsetdammen og inntrykket
ellers av sesongen.
Resultater fra årets gytegroptelling ble gjennomgått på høstmøte for alle rettighetshavere, fagrådsmøte
for Orkla og på RS-møte i Orkla Fellesforvaltning. Resultatet ble derigjennom brukt i vurderingen av
årets sesong og som en del av vedtaksgrunnlaget for fastsettelse av nye fiskeregler.

Neste utgave kommer våren 2022. Har du noe du ønsker skal bli tatt opp, kontakt: Orkla Fellesforvaltning,
Landbrukssenteret, 7336 Meldal Telefon 92 40 15 17, Epost: rune@orklaguide.com

Layout og produksjon: Rune Krogdahl, Orkla Fellesforvaltning, Landbrukssenteret, 7336 Meldal

I tillegg til referansestrekningene fikk vi også fløyet minstevassføringsløpet i år. Dette er den samme
strekningen som ble drivtelt.

