
Referat fra styremøte i Orkla Fellesforvaltning tirsdag 13. juli 2021 
 
Til stede: Vegard Heggem, Evald Grane, Oddmund Grefstad, Jonny S Snøsen, Ola Storås, 
Helge Klungland og Rune Krogdahl.  
 

Sak 3 – 1: Referat fra forrige styremøte. 
Referat godkjent og vedtatt som utsendt. 
 
Sak 3 - 2: Gjennomgang av status driftsplanen.  
Rune gikk igjennom statusen til alle tiltak i handlingsplanen. Styret tok dette til 

orientering.  

 

Sak 3 - 3: Relasjoner til eksterne aktører. 

Notatet var sendt ut og det var kommet inn et endringsforslag fra Vegard.  

Styret diskuterte om relasjoner skal tas inn i strategidokumentet eller om det allerede 

er dekket der.  

Forslag om at dette tas som en del av arbeidet i forbindelse med styrets forslag til 

strategidokumentet. Enstemmig vedtatt.  

 

Sak 3 – 4: Gruppa som skal jobbe med fiskeregler. Orienteringssak 

Gruppa blir bestående av:  

Orkdal krets: Ola Bye 

Meldal krets: Sondre Rikstad 

Rennebu krets: Erik Ramsem 

Norske Lakseelver: Torfinn Evensen 

Elveguiden: Helge Dahlen 

Sekretær: Rune Krogdahl 

  

Sak 3 - 5: Midtsesongsevaluering 

Presentasjon og oppdatert datagrunnlag var sendt ut på forhånd sammen med 

evalueringsskjema fra VRL. Dette ble nærmere gjennomgått. Middels gode fangster, 

færre fiskere og en god oppgang av stor og mellomstor laks gjør at et enstemmig 

styre finner det sannsynlig at gytebestandsmålet for 2021 oppnås. Forventninger om 

en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre 

fiskereglene for resten av sesongen. 

  

Sak 3 - 6: Eventuelt  

Oppsyn: en fisker er blitt tatt for kvotebrudd og blant annet Opdalingen har dekket 

saken. Artikkelen har ført til reaksjoner fra Arne Nielsen som ønsket at saken skulle 

tas opp på styremøte i OFF. Dette fordi artikkelen kan oppfattes som trakassering og 

uthenging. På styremøtet var Evald opptatt av hva som var sagt til eieren av valdet. 

Styret ser viktigheten av å formidle saker som denne i media. 

Styret ønsker at man skal ta en gjennomgang av arbeidet med tips og oppfølging av 

disse på et senere styremøte.  

Pukkellaks: I nord er det nærmest invasjon av pukkellaks. I Orkla er en blitt 

observert på kameraet og en tatt i fisket.    
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