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Informasjon fra Orkla Fellesforvaltning
 for fiskere og rettighetshavere i Orkla

Orkla-Info

Leder

Orkla: Norges beste lakseelv!
I 2021 var Orkla på Norgestoppen. Ingen elv fanget flere laks enn det som ble registrert i elva som renner
gjennom dalføret vårt. Det betyr også at Orkla er i verdenstoppen blant lakseelvene. Det er ingen selvfølge
at det skal fortsette sånn, men med god forvaltning av laksestammen skal vi gjøre det vi kan for å opprettholde
Orkla som en attraktiv elv for laksefiskere.
Og da kommer jeg ikke utenom gytebestandsmålet. I inneværende 5-års periode ble det foreslått at Orkla
skulle avslutte laksefiske 15. august. Heldigvis klarte vi å overbevise myndighetene om at vi fortsatt skal ha
3 måneders sesong. Nå må vi vise oss tilliten verdig. Det betyr at det er viktigere enn noen gang å overholde
fiskereglene. Vi skal nå gytebestandsmålet! For de mange som har laksefiske som en viktig næring på
gården sin har det stor betydning at vi fortsatt kan leie ut fiske i hele juni, juli og august.
2021 var et svakt år nasjonalt for laksen, som nå beskrives som «nær truet». Lavt innsig og invadering av
pukkellaks i nord gjorde sitt. I sommer forventes lite pukkellaks, men observasjoner av lakseyngel nå i vår
gir grunn til betydelig bekymring for 2023- sesongen.
Vi kan sikkert ikke forvente en «helt normal» laksesesong i sommer heller. Hvert år er det noe som skjer.
Flom eller tørke? At vi skulle komme i en situasjon der sykdom (Covid) skulle hindre laksefiskere å komme
til Orkla var ganske uvirkelig for tre år siden. Tilbakemeldingene så langt er at det er stor pågang av fiskere
som vil kjøpe fiskekort i Orkla. Våre utenlandske gjester er tilbake og flere nordmenn har fått øynene opp
for laksefiske som en viktig rekreasjonsform.

Innspill til vedtektsendringer
Orkla fellesforvaltning har mottatt flere innspill på våre vedtekter, og Representantskapet (RS) har enstemmig
bedt styret om å innhente forslag fra våre grunneiere. Vi ber derfor om at begrunnede forslag til
vedtektsendringer oversendes Daglig leder. Vær konkret og send ditt forslag innen 15. september på mail
til: rune@orklaguide.com. Forslagene behandles av styret som skal utarbeide et forslag til høstens RS-
møte.
Vedtektene til Orkla Fellesforvaltning inneholder grunnleggende regler for hvordan organisasjonen skal
drives. Det er allerede foreslått av RS at vedtektene endres for å sikre lokaldemokratiet og at de lokale
kretsmøtene er forbeholdt grunneiere i den enkelte krets. I tillegg er det gjort endringer for å tilpasse
vedtektene til ny kommunestruktur. Disse endringene kan endelig vedtas til høsten.
Vedtektene finner du på http://orklaguide.com/orkla-fellesforvaltning/ Gjør spesielt oppmerksom på paragraf
11 som sier hvilke paragrafer som vi kan endre på.

Med det ønsker jeg dere alle en spennende laksesommer.
Ta godt vare på fiskerne deres og fokuser på god forvaltning av laksen.

Helge Klungland
Styreleder Orkla Fellesforvaltning
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Infoplakat med QR-koder
Flere har etterspurt en enkelt oversikt over viktig informasjon for fiske
i Orkla.
Vi har derfor fått laget denne infoplakaten med qr-koder for 6 ulike
tema. Ved å scanne koden kommer fiskeren rett inn på nettsiden med
informasjon om det aktuelle temaet.

Plakaten finner du også ved å scanne qr-koden til høyre.
Skriv den ut og heng den opp i hytter og gapahuker!
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Desinfisering 2022
Kravet om desinfisering står i fiskereglene for Orkla §7.
Vi har 5 desinfiseringsstasjoner i Orkla. 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 919 09 112
Vormstad: Erik Skjerpen 977 83 501
Storås: Leif A. Ebbesen 941 83 837
Ry: Mari Stene 922 06 855
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 til ny app!!!

Oppsyn
Vi har et oppsøkende oppsyn i
hele den lakseførende delen av
elva. Oppsynet kan kontaktes
direkte på telefon:
Roy: +47 901 17 367
Martin: +47 414 45 639

Eller så kan vi nås på mob
+47 924 01 517 eller mail
rune@orklaguide.com.

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 retningslinjer og forskrifter bli fulgt.
Her kan fisken leveres:
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 / 72 47 19 27
(utenfor kjøkkenets åpningstid)

Meldal Helsetun, v/ Meldal Samfunnshus, Kjøkken 2.etg
Kvamsveien 2 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 +47 468 44 418 (hverdager: 7-
16, helg: 7- 14) Ring på utenfor åpningstiden.

Fangst av oppdrettsfisk -
funn av død fisk
All oppdrettsfisk skal avlives. Har
du tatt en oppdrettsfisk skal du
sende  inn bilde av de tegn som
viser at den er oppdrett  til +47
924 01 517.
I tillegg skal vanlig skjellprøve tas
og leveres inn for skjellanalyse.
Enkelte fisk kan tas inn for
nærmere analyse.
Oppdrettsfisk regnes ikke på
kvoten når dette er bekreftet.

Finner du død fisk i elva, så kan
den leveres til  mattilsynet for å
finne dødsårsak.
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Retur: Orkla Fellesforvaltning, Landbrukssenteret Midt, 7336 Meldal Telefon 92 40 15 17.

Neste utgave
Neste utgave kommer på nyåret 2023. Redaksjonen ble avsluttet mai 2022. 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.

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/

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.

Nytt styre og oppdaterte vedtekter
Representantskapet i Orkla Fellesforvaltning valgte
i vår nytt styre og vedtok nye vedtekter.
Det nye styret er:
Helge Klungland - styreleder
Erik Dagset - nestleder
Beate Nordsteien
Camilla Aas
Oddmund Grefstad
Trond-Brage Kosberg

Oppdaterte vedtekter er lagt ut på nettsidene våre:
www.orklaguide.com

Spørreundersøkelse
Som et ledd i masterstudiet «Naturbasert
Reiseliv» ved NMBU vil Vegard Heggem i
sommer gjennomføre en spørreundersøkelse
blant rettighetshavere og fiskere.

Undersøkelsen vil bli sendt ut til de vi har
epostadresse på og vi håper alle tar seg tid til å
svare.

Mer informasjon kommer med undersøkelsen i
epost.


