
Referat fra styremøte i Orkla Fellesforvaltning tirsdag 2. mars 2021 
 
Til stede: Vegard Heggem, Evald Grane, Oddmund Grefstad, Jonny S Snøsen, Ola Storås, 
Helge Klungland og Rune Krogdahl.  
 
Sak 2021-1-1: Elveguiden.no 
Dahlen presenterte løsningene sine for laksebørs, Elvekortet, desinfisering, oppsyn m.m.  Styret var 

positive til det som ble presentert og mener det kan være aktuelt å innføre fra og med 2022-sesongen.   

 

Vedtak: OFF avventer et skriftlig tilbud fra Elveguiden som skal gjelde fra og med sesongen 

2022.  Dette vil bli tatt stilling til på et senere styremøte. 

 

2021/02: Referat fra forrige møte 

Godkjent som utsendt 

 

2021/03: Forberedelser kretsmøter og RS-møte 

Tid og sted 

Kretsmøter: 

Orkdal 12/4 Bårdshaug Herregård 

Meldal 13/4 Kommunestyresalen 

Rennebu 14/4 Mjuklia  

Alle møter starter kl 19:00 

RS-møte landbrukssenteret midt – 29/4, kl 19:00 

 

Årsmelding / Regnskap og Handlingsplan / Budsjett ble godkjent som utsendt. 

Ingen innspill til nye saker, så innkalling settes opp jf. vedtektene.  

 

2021/04: Oppsyn 

Daglig leder orienterte om hvordan oppsynet har fungert i 2020. 

Vedtak: 

De to oppsyn vi har oppfordres til å ta flere turer. Vi avventer Norske lakseelvers forslag til 

uniformering og id. Ellers ingen endringer. 

2021/05: Pålegg fra MD til regulanten 

Dette er nest siste år med i den pågående påleggsperioden og det siste året med tiltak. Det 

siste året er i utgangspunktet satt av til rapportskriving. Forrige runde tok det over 5 år fra 

rapport til nye tiltak forelå.  

Daglig leder orienterte om hva som skjedde ved avslutningen i den forrige påleggsperioden og 

hvordan man kan forsøke å korte ned på tiden til neste pålegg foreligger.  

Vedtak: Daglig leder en prosess og involverer regulant, MD mf for å redusere tiden til neste 

pålegg foreligger.  

2021/06: Fiskeregler 2022 

Før jul ble det vedtatt å vurdere bruk av nye virkemiddel i fiskereglene for 2022. Hvordan 

skal denne prosessen foregå og hvordan sikre involvering? Kanskje bør man informere 

allerede på de kommende kretsmøtene?  

Vedtak: Det orienteres om dette ved kretsmøtene over påske. Rune og Helge lager et utkast til 

bestilling / mandat til arbeidsgruppe som legges fram neste styremøte.   

2021/07: Informasjonssaker: 

Disse infosakene ble dekket igjennom andre saker.  



 2021/08: Eventuelt 

Vedrørende Orkla Fellesforvaltning (OF) og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ErT) sin 

relasjon til Salmar og oppdrettsindustrien for øvrig(Notat fra Vegard ) 
Vegard hadde på forhånd sendt et notat til styret som han ønsket skulle bli behandlet under eventuelt.   

Notatet omhandlet to saker: 

1. En bekymring for at OFF er for stilltiende overfor påvirkninger fra lakseoppdrett, spesielt nå som 

Helge jobber i jobb for Sporbarhet AS (p.t. heleid av aktører innen lakseoppdrett.) 

2. Et forslag om å endre på hvem som betaler ut lønn for prosjektledelsen av skjellprosjektet i 

ErT. Vegard foreslo i sitt notat at man på nytt tar dette inn i OFF og at OFF står for utbetalingen av 

lønnen.  

Begrunnelsen for begge punkt var å forebygge at det kan oppstå tvil utenifra.  

Helge og Rune redegjorde for hver sin sak. Styret var delt i om man skulle endre arbeidsform og om 

man igjen skulle ta inn i OFF utlønning for ErT.  

Det ble ikke fremmet noen forslag til vedtak. 

 

Leirgraving Blåsmo 

Flere har tatt kontakt med oss vedrørende den leirgravingen vi har hatt de siste år. De ønsker vi skal 

forsøke å få gjort noe med dette.  

Vedtak: Sammen med Vannområdet Orkla får vi med NVE på en befaring og en vurdering av hva man 

kan gjøre.  

 

 
Rune Krogdahl (referent) 
 
 
____________________  
 
 
Vegard Heggem   Evald Grane    Helge Klungland 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
 
 
 
Oddmund Grefstad  Ola Storås   Jonny S Snøsen 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
 


