
Midtsesongevaluering 2022  

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 6. juli. Svært gode fangster 
og en god oppgang av stor og mellomstor laks gjør at styret finner det mest sannsynlig at 
gytebestandsmålet for 2022 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 det iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all 
tilgjengelig informasjon som finnes (overvåkingsnota, laksetelleren, fangstrapportene osv.) 
 
Fisketrykk og fiskeforhold 
I år er vår første normale sesong etter koronapandemien. Inntrykket er at mange av de utenlandske 
fiskerne er tilbake, samt at det er kommet en del nye fiskere i tillegg til de faste. I 2021 ble det i 
Norge tatt flest laks i Orkla, noe som naturlig nok fører til flere fiskere.  Hvor mange er vanskelig å si, 
men i år har det vært godt med folk på mange vald i hele juni. Fisketrykket i juni har vært ganske så 
jevnt, da det har vært bra med folk igjennom hele uka. Bra vannføring har gitt jevnt over gode 
fiskeforhold.  
 
Merkenota i agdenes 
Innsiget av mellomlaks og storlaks ved merkenota i Mølnbukta ser ut til å være likt med 
gjennomsnittet og innsiget kommer til normal tid. Smålaksen ser derimot ut til å komme tidlig og i et 
stort antall.  
 
Bjørsetdammen  
Kald og stor elv førte til at de første fiskene ble filmet først 31. mai på Bjørsetdammen. Utover juni 
har oppgangen vært til normal tid, men i et godt antall. Årets oppgang av mellomlaks og spesielt 
storlaks ligger godt over de år hvor vi oppnådde gytebestandsmålet.  
 
Årets gytebestand 
Bestand består av mye hunnlaks, ca 80 % av både mellomlaksen og storlaksen er i år hunnlaks. Tall 
fram til 4. juli: 207 smålaks, 567 mellomlaks og 932 storlaks, 0 oppdrettslaks og 0 pukkellaks.I tillegg 
er det registrert 308 sjøørret. Andel storlaks er høyere på Bjørsetdammen og i fangstene enn i 
merkenota på Agdenes.  
 
Fangster og innrapportering 
Fangstene har i juni vært gode både av mellomlaks og storlaks. Et større antall fiskere og til gode 
fiskeforhold har bidratt til historisk gode junifangster.  
Innrapporteringen virker i år å være god. Skifte til elveguiden har fungert tilsynelatende godt etter 
noe små startproblemer. Det ser også ut som om fiskerne er godt kjente med kravene om 
innrapportering innen 24 timer.  
 
Sesongen 
Når fangsttallene fra årets juni settes inn i evalueringsskjemaet fra Vitenskapelig råd for 
fiskeforvaltning kan man forvente at gytebestandsmålet oppnås uansett om sesongen er tidlig, 
normal eller sein. Innsiget til Trondheimsfjorden og oppgangen over Bjørsetdammen av mellomlaks 
og storlaks ser ut til å være normal. 
 
Styrets vurdering  
På bakgrunn av dette finner styret det mest sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås i 2022 og 
dermed blir det ingen endringer i fiskeregler for resten av sesongen.  


