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Orkla-Info

Sommeren 2020

Ta skjellprøver av all avlivet fisk!
Man skal ta skjellprøver av all avlivet fisk. Skjellprøvene legges i
egne konvolutter spesielt beregnet for dette formålet og leveres
så inn fortløpende. Prøvene kan leveres flere steder, både i kasser
utplassert langs elva og på desinfiseringsstasjonene.
Formålet med skjellprosjektet er at man fortløpende skal kunne
se innslaget av oppdrett i elvene og dermed hurtig sette inn tiltak
hvis det blir nødvendig. Det er viktig å fylle ut alle opplysninger og
at man krysser av om det er en villfisk  eller oppdrettsfisk. Hvis
man påfører konvolutten mobilnummer, så får man svar på sms
når prøven er analysert.

Sommeren 2020 står for døren. Det kommer helt sikkert til å bli en sommer som vi vil huske.
Selv om coronaviruset er på retur i Norge, vil reiserestriksjoner gjennom hele sommeren bidra til
at mange laksefiskere i sommer ikke kan drive med sin store hobby. Hvordan reglene etter hvert
vil se ut er det vanskelig å si noe sikkert om. Ukentlig blir vi oppdatert med nye retningslinjer. Vi
håper at våre nordiske venner skal få lov til å komme senere i sommer. Det kommer helt sikkert
til å bli krevende for grunneiere som har basert sitt fiske på utenlandske fiskere. Vi vil få flere
norske turister, men jeg tviler litt på at den typiske sydenturisten skal enda opp i elva vår med en
fluestang.
I fjor fikk jeg gleden av å delta på en studietur til Skottland sammen med Rune. Mange av Orklas
grunneiere har vært der tidligere. Bakgrunnen for dette besøket var en betydelig nedgang i
fangstene de siste fire årene. I 2018 hadde de det svakeste resultatet siden 1952. Dette til tross
for en gjenutsetting på over 90%. De har satt i gang omfattende undersøkelser for å finne
forklaringen, på nedgangen. Denne kunnskapen kan bli nyttig også for oss. Selv om 2019-
sesongen ble litt bedre enn den forrige, har flere av fiskerne deres vendt øynene mot Norge
(men nye internasjonale kunder kan vi nok dessverre se langt etter i sommer).

I dette nummeret av Orkla-nytt finner du som vanlig nyttig informasjon om laksefiske i Orkla.
Bruk også nettsidene våre aktivt. Orklaguide.com. Du finner oss også på Facebook under Orkla
fellesforvaltning. Da ønsker jeg dere alle en god sommer.
Ta vare på hverandre!

Helge Klungland, styreleder Orkla Fellesforvaltning
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Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Orkla
Orkla Fellesforvaltning har for 2020 fastsatt følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i Orklavassdraget.

§ 1 Fisketid:
Det er tillatt å fiske etter laks i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august. Sjø- og brunørret er fredet. Hunnlaksen er fredet
f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. august.

§ 2 Redskapsbruk:
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per
redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*),
sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av
naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker
eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke
større enn 15 mm. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten. Bruk av søkke er kun
tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at
fisken sannsynligvis vil krøkes. *) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark **) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis
Gulp

§ 3 Fangstkvoter:
Kvote for avlivet laks er maksimalt 1 stk pr døgn og 4 stk pr sesong. Man kan maksimalt avlive 1 laks over 80 cm og en
hunnlaks(juni) pr sesong. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er definert som
det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet
(for sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sesongkvoten
er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny
sesong starter.

§ 4 Maksmål, Minstemål og gjenutsetting:
All laks under 35 cm skal settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. All sjøørret og brunørret skal settes levende ut.
Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut. Er man
i tvil om fisken vil overleve en eventuell gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres. Fisken går ikke på kvoten når den er
bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.
Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Orkla Fellesforvaltnings retningslinjer.

§ 5 Fangstrapportering:
Alle fiskere som skal fiske i Orkla skal registrere seg før de starter fisket. All fisk skal innrapporteres fortløpende (senest
innen 24 timer) til Orkla Fellesforvaltning i gjennom sesongen, også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde
følgende opplysninger; dato, vald, art, kjønn, vekt, lengde, fiskers navn, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.
Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på
www.orklaguide.com. Orkla Fellesforvaltning forbeholder seg retten til videre bruk av bilder som blir sendt inn. Det skal tas
og innleveres skjellprøver av all avlivet laks. Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å
motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes
ved endt prosjektsesong

§ 6 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer:
I tiden fra og med 1. juli og ut fiskesesongen er det fra Vigorbrua og ut til grense elv/sjø bare tillatt med lett fiske. Lett fiske
er fiske med: a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt.

§ 7 Desinfisering av fiskeredskap:
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal
desinfiseres før bruk i Orkla. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt
være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller
kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved kontroll. Desinfisering er gratis for personer under 18 år.

§ 8 Gytebestandsmål:
Innen utgangen av juli skal man foreta en midtsesongsevaluering. Etter dette vil reglene kunne bli rettet, både i restriktiv
eller fleksibel retning.

§ 9 Straffebestemmelser:
Brudd på reglene, samt medvirkning til brudd kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas
før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering, manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med
redskapsbruk er kr. 3000,- Gebyr for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. Personer som blir tatt for
kvotebrudd eller uakseptabel adferd vil bli bortvist for to år fra Orkla. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet.
Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske. Dersom dette ikke blir overholdt vil utestengelsen utvides. Eier/
utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst fiskeravgift
og har gyldig desinfiseringsattest.

§ 10 Ikrafttredelse: Reglene trer i kraft 15. mai 2020.
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Desinfisering 2020
Kravet om desinfisering står i fiskereglene for Orkla §7.
Vi har 6 desinfiseringsstasjoner i Orkla; 2 i hver kommune.
Rettighetshavere og andre kortselgere skal spørre etter
desinfiseringsattest ved salg av fiskekort. Oppsynet  vil kontrollere
om fiskerne har den nødvendige attesten.
Desinfisering er gratis for personer under 18 år.
Desinfiseringsstasjonene er ved:
Fannrem: Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89 -997 02 938
Vormstad: ved  tidligere V. Camping 977 83 501
Storås: Leif A. Ebbesen 941 83 837
Meldal: Knut Voldøien 934 36 100
Ry: Evald Grane 930 96 310
Berkåk: Bygdasenteret 72 42 77 05

Innrapportering av fangst
En god forvaltning av laksen er
avhengig av god fangststatistikk.
God statistikk er igjen avhengig
av god rapportering.
Dersom man fanger en fisk med
merke er det viktig at vi får
beskjed om det. Ved c/r leses
nummeret av evt ta et bilde av
merket. Dersom fisken beholdes
skal merket innleveres.
Man har en frist på maks 24 timer
på å innrapportere sin fangst.

Husk å oppdatere appen!!!

Innlevering av fisk
Er man i tvil om en fisk vil overleve en eventuell gjenutsetting skal fisken avlives. Fisken går ikke
på kvoten hvis den innleveres.  Fisken kan leveres til helsetunene langs Orkla, så lenge OFF's
smittevernsplan, retningslinjer og forskrifter bli fulgt.

NB! Ring ved levering og IKKE gå inn på helsetunet!

De tre helsetunene er:
Orkdal Helsetun, Fannremsvegen 22, 7320 Fannrem
Telefonnummer: kjøkkenet +47 72 47 19 36 (hverdager: 7-16, helg: 7- 14)

avdeling +47 72 72 19 21 (utenfor kjøkkenets åpningstid)

Meldal Helsetun, Grøtaveien 2, 7336 Meldal
Telefonnummer: kjøkkenet +47 907 73 706 (hverdager: 7-16, helg: 7- 14)

avdeling +47 72 49 48 00 (utenfor kjøkkenets åpningstid)

Rennebu Helsesenter, Gamle Kongevei 39A, 7391 Rennebu
Telefonnummer: kjøkkenet +47 72 40 25 18 (hverdager: 7-16, helg: 7- 14)

avdeling +47 72 40 25 25 (utenfor kjøkkenets åpningstid)

Oppsyn
Vi har et oppsøkende oppsyn i
hele den lakseførende delen av
elva. Oppsynet kan kontaktes
direkte på telefon:
Roy: +47 901 17 367
Ole: +47 481 37 094.

Eller så kan vi nås på mob
+47 924 01 517 eller mail
rune@orklaguide.com.
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Retur: Orkla Fellesforvaltning, Landbrukssenteret Midt, 7336 Meldal Telefon 92 40 15 17.

Neste utgave
Neste utgave kommer på nyåret 2021. Redaksjonen ble avsluttet mai 2020. Har du noe du vil skal
bli tatt opp, kontakt Orkla Fellesforvaltning:  924 01 517

Tenk sikkerhet – både som rettighetshaver og som fisker

Vi oppfordrer alle til å tenke på sikkerhetet langs elva og
spesielt når dere fisker. Utøv sikker vading og bruk alltid
flytevest og vadebelte. I tillegg så er det en fordel med en
livline som man kan feste i vadebeltet.

Skulle uhellet være ute så er det et godt tips å ha kasteliner
eller livbøyer på valdet. Livbøyer kan man skaffe her:
https://www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/livboeyen/
index.html

En nødplakat bør også være standard i enhver gapahuk.
Plakaten inneholder informasjon som forklarer akkurat hvor
du er og sikrer at 113 finner fram. Skriv ut plakater og heng
opp på valdet.

https://norskluftambulanse.no/nodplakat/

Smittevernsplan 2020
Elvene Rundt Trondheimsfjorden har utarbeidet en egen smittevernplan for sesongen 2020. Planen
er til bruk for medlemselvene Gaula, Orkla og Verdalselva.

Planen har vært ute til gjennomsyn/høring hos
smittevernlegene i de berørte kommunene. Alle innspill og
kommentarer som har kommet inn i denne prosessen er blitt
hensyntatt og innlemmet i planen. Det betyr at denne planen
er godkjent av våre smittevernsleger (Orkland og Rennebu).
Vi etterstreber at fiskere skal føle trygghet gjennom å vite at
det tas de nødvendige forhåndsregler her i elva.
Vi håper også at planen vil gjøre det enklere og tryggere for
alle som er rettighetshavere i Orkla.
http://media.orklaguide.com/2018/07/Smittevernplan-for-Ert-
2020.pdf
Planen oppdateres etterhvert som myndighetene endrer regler
og retningnslinjer

Ta hensyn, følg retningslinjene og vi kan få en god
laksefiskesesong også i år.


