
Protokoll fra RS-møte høst 2021 
06/12-2021 kl. 19:00, Landbrukssenteret Midt, Meldal 

 
Sak 1: Valg av møteleder 
Forslag: Helge Klungland. Enstemmig vedtatt.  
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og fullmakter, samt registrere frammøtte 
Enstemmig godkjent.  
Oppmøtte: 
Orkdal: Torleif Moe, Jonny Svinsøyen Snøsen, Beate Nordsteien, Lillian Opøien, Ole 
Gunnar Opøien og Helge Klungland. 
Meldal: Erik Dragset, Ola Storås, Oddmund Grefstad, Erik Karlstad og Harald 
Skagemo  
Rennebu: Evald Grane, Camilla Aas og Vegard Heggem 
Erik Ramsem møtte fra fiskeregelgruppa. Rune Krogdahl fra administrasjonen.  
 
Sak 3:Valg av to personer til å underskrive protokollen 
Forslag: Beate Nordsteien og Erik Dragset. Enstemmig valgt.  
 
Sak 4: Få framlagt styrets redegjørelse for sesongen og situasjonen for 
fiskebestanden i Orkla 
Sesongen fangster og data fra høstens overvåking ble gjennomgått.  
 
Sak 5: Presentasjon av fiskeregelgruppa sitt forslag 
Erik Ramsem presenterte fiskeregelgruppa sitt arbeid og forslag.  
 
Sak 6: Protokollføre innspill fra representantene 
Styreleder Klungland fremhevet arbeidsgruppas gode arbeid og ønsket at gruppas 
forslag skulle være utgangspunktet for diskusjonen. Generelt var møtet positiv til 
gruppas forslag om økt hunnlaksfredning som et tiltak for å sikre GBM.  
Innspill:  
En kvote på en hunnlaks over 65 cm vil kunne føre til uttak av verdifull stor hunnlaks, 
så man bør vurdere å innføre en maksgrense (for eksempel maks 80 cm). 
Styret bør fortsatt vurdere stangbegrensninger eller elvakvoter.   
 
Viktig at det er kun ved gode sesonger man slipper opp.  
 
Dagens fiskeregler er kanskje gode nok og at det er viktigere å få bukt med 
feilrapporteringen (cm og kjønn). 
Flere innspill og diskusjon rundt hvordan man kan kvalitetssikre innrapportering; hvor 
et forslag er krav om at man tar bilde av avlivet fisk sammen med et målebånd.  
 
Møtet diskuterte også behovet for registrering av fiskere og om hvor detaljert dette 
skulle være (antall fiskere eller antall døgn).  
 
For å bedre informasjon kom det forslag om at man lager en enkel plakat med 
fiskeregler (kortversjonen), kravet om innlevering av skjellprøver og hvor man får 
levert de, krav om registrering av fisker (med QR-kode), samt info om innlevering av 
fisk.   
 
Meldal __________________ 
 
 
___________________________  _________________________ 
Beate Nordsteien     Erik Dragset   


