
Protokoll fra styremøte i Orkla Fellesforvaltning torsdag 7. oktober 2021 
 
Til stede: Vegard Heggem, Evald Grane(vara for Camilla Aas), Oddmund Grefstad, Jonny S 
Snøsen, Helge Klungland og Rune Krogdahl.  
 

Sak 4 – 1: Referat fra forrige styremøte. 
En sak under eventuelt ble endret på møte. Referat ble så godkjent og vedtatt med 
den ene endringen. 
 

Sak 4 - 2: Protokoller (styremøter, kretsmøter og RS), hva skal publiseres? 

Forslag: I tillegg til protokoller fra kretsmøter og RS-møter legges heretter også 
protokoller fra styremøtene ut i arkivet på hjemmesiden. Protokollene skal først 
gjennomgås og vedtas av styret. Styret går igjennom alle referat fra dette året før de 
også legges ut. I møteplanen i driftsplan på nett linker man til arkivet.   

Enstemmig vedtatt.  

Sak 4 – 3: Laksebørs - leverandør.  

Flere aktører finnes pr i dag. Fordeler og ulemper ble gått igjennom. Styret ønsker å 
gå videre med løsningene fra Brief-if og Elveguiden.   

Administrasjonen tar kontakt med de 2 for å få mer info om løsninger for måling av 
fisketrykk og Elvakortløsninger (for registrering av fiskere).  

Sak 4 – 4: Oppsyn / desinfisering.  

Oppsyn: Den ene av oppsynet har sagt opp. Stillingen utlyses på vårparten 2022. 
Administrasjonen undersøker kostnader ved en løsning på vaktordning for å kunne ta 
imot tips om regelbrudd.  

Desinfisering: 2 av 6 stasjoner er nå nedlagt (Voldøien og Vormstad Camping). I og 
med alle innfartsveier til Orkla dekkes med de 4 stasjonene videreføres disse til neste 
år.   

Sak 4 - 5: Valg av nestleder.  

Forslag: Oddmund Grefstad (gjenvalg). Enstemmig valgt.  

Sak 4 - 6: Høstmøte, tema: GBM og fiskeregler. Foredragsholdere, sted og dato.  

Tid og sted: 24/11 – 21. kl 18:30. Kommunestyresalen, Meldal kommunehus 

Tema: Gytebestandsmål og fiskeregler.  

Forelesere: VRL / NINA og statsforvalteren. Fiskegruppa legger fram sitt forslag og 
årets overvåkingstall presenteres. 

Sak 4 - 7: Fiskeregelgruppa, status.  

Gruppa skal ha sitt første møte fredag 8/10.  



Sak 4 - 8: Elvene rundt Trondheimsfjorden, status. Orienteringssak 

ErT har ikke hatt prosjekt ut over skjellprosjektet i 2021. Det har gått mye tid på å 
svare ut påstander fra enkeltpersoner og en granskningsgruppe i Gaula.   

Regnskap er levert for revisjon og Årsmøtedato fastsettes når revisjonsrapporten 
foreligger.    

Sak 4 - 9: Elvene rundt Trondheimsfjorden, valg av representant.  

I og med det per i dag er mye som er uavklart med ErT velges Helge til å være 
Orklas representant til årsmøtet er gjennomført.  

Sak 4 - 10: Skjellprosjektet. Drøftingssak 

Det er tidligere vedtatt at Orkla ønsker at ErT skal diskutere skjellprosjektet med 
deltakende elver. Vegard H. velges som styrets kontaktperson til en eventuell 
arbeidsgruppe for skjellprosjektet.   

Sak 4 – 11: Årsmøte Norske lakseelver Bårdshaug Herregård 2022.  

Årsmøte i Norske Lakseelver 2020 skulle være på Bårdshaug Herregård. Møtet ble 
derimot digitalt på grunn av covid-19. Dermed ble Bårdshaug Herregård stedet for 
neste årsmøte (2022).  

Styret i Norske Lakseelver har nå vedtatt å endre dette til at årsmøte 2022 skal 
avholdes på Gardermoen. Styret tok dette til orientering.  

Sak 4 - 12: Eventuelt  

Ingen saker ble tatt opp.  
 
Rune Krogdahl (referent) 
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