Midtsesongevaluering 2021
Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 13. juli.
Middels gode fangster, færre fiskere og en god oppgang av stor og mellomstor laks
gjør at styret 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.
Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at
man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at
antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse
vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota,
laksetelleren, fangstrapportene osv. )
Fortsatt blir fisketrykket sterkt påvirket av Covid-19. For Orkla har innreiserestriksjoner
redusert antall fiskere. Hvor mange er vanskelig å si, men det ser ut som om det er færre i år
enn i fjor på juni. Fiskemønsteret er blitt noe endre, med høyere fisketrykk i helgene og lavt
på hverdagene. Flere elver i Trøndelag har fisket godt i Trøndelag, så noen ekstra
tilstrømming til Orkla opplevde vi ikke i år. Lita og klar elv har gitt under middels gode
fiskeforhold.
Fangst av mellomlaks og storlaks ved merkenota i Mølnbukta ser ut til å være middels i
forhold til de siste år og at innsiget kommer til normal tid. Fangstene gikk ned i periodene
med klart og fint vær, men tok seg opp noe ut i juli, da det ble værendring. Da ble det fanget
bra med mellom- og smålaks.
Tidlig smelting og isgang tillot at man kunne montere lemmer og kamera allerede tidlig i mai.
Dette er ikke gjort så tidlig før, noe som gir full dekning av hele oppgangen. De første ukene
var det mye vinterstøinger som gikk opp og ned. Den første nygåtte laksen kom 24. mai.
Årets oppgang følger de år hvor vi oppnådde gytebestandsmålet. Årets bestand består av
mye hunnlaks, nesten 90 %. Tall fram til 8. juli: 161 smålaks, 610 mellomlaks og 556
storlaks, 1 oppdrettslaks og 1 pukkellaks.I tillegg er det registrert 320 sjøørret.
Fangstene har i juni vært middels gode både av mellomlaks og storlaks. Et mindre antall
fiskere og til dels vanskelige fiskeforhold har nok påvirket fangstresultatene i negativ retning.
Innrapporteringen virker i år å være god. Mye av problemene med Laksebørsen er løst og
har fungert tilsynelatende godt. Det ser også ut som om mange av de «nye» Orklafiskerne er
blitt kjent med appen.
Når fangsttallene fra årets juni settes inn i evalueringsskjemaet fra Vitenskapelig råd for
fiskeforvaltning kan man forvente at gytebestandsmålet oppnås hvis sesongen er sein og
med 89 % sannsynlighet hvis vi har en normal sesong. Innsiget til Trondheimsfjorden ser ut
til å være normal og oppgangen over Bjørsetdammen anslås til å være litt sein.
På bakgrunn av dette finner styret det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås i 2021 og
dermed blir det ingen endringer i fiskeregler for resten av sesongen.

