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Mai 2020 - Info til alle fiskere og rettighetshavere i Gaulavassdraget 

Gaula Fiskeforvaltning er administrasjonen til Gaula Elveierlag. Representantskapet er øverste 
myndighet. Gaula Elveierlag består totalt av 685 rettighetshavere tilknyttet anadrom strekning i 
Gaulavassdraget. Gaula er et vassdrag med lokal forvaltning og oppfyller de krav som kreves for å 
drive dette. 
 

Rapportering av fangst 
En god forvaltning av laksen er avhengig av god fangststatistikk. God statistikk er igjen 
avhengig av god rapportering. Fangstrapportering er viktig både i forhold til arbeidet med 
gytebestandsmål/midtevaluering og pressearbeid som er svært verdifullt for vassdraget. 
Faktisk er dette så viktig at manglende og sen rapportering kan gi innstramminger og 
reguleringer hvis gytebestandsmålet blir for lavt, både for elva og rettighetshavere. 
Miljødirektoratets reaksjon til gjentagende sen eller manglende innrapportering er å stenge 
fisket på disse valdene.  

All laks og ørret skal fortløpende innrapporteres til Laksebørsen (senest innen 12 timer), også 
gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde; dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde, 
fiskerens fulle navn, adresse, telefonnr, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. 
Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle 
fangstopplysninger vil bli publisert på laksebørsen. Gaula Fiskeforvaltning forbeholder seg 
retten til videre bruk av bilder. 

Dersom man fanger en fisk med merke er det viktig at vi får beskjed om det. Ved c/r leses nummeret 
av evt ta et bilde av merket. Dersom fisken beholdes, skal merket innleveres. 

 

Alle fiskere skal registrere seg før fisket starter, dette fordi vi ønsker å fortelle våre 
politikere og andre interesserte hvor mange gjester som besøker Gaula i løpet av 
sesongen. Det er også viktig for å bekjentgjøre reglene på en god måte. 

Vil minne om at det er grunneier som er ansvarlig for at korrekt fangstdata for 
vald/valdsamarbeid er enkelt tilgjengelig den dagen en revidering av 
beregningsgrunnlaget skal iverksettes. Vi har også erfart at opphør av valdsamarbeid 
kan medføre betydelige utfordringer knyttet til dette, noe man enkelt kan unngå i 
fremtiden dersom grunneierne benytter den muligheten systemet gir. 

 

 



Smittevernplan for Gaula 

Elvene Rundt Trondheimsfjorden har utarbeidet en egen smittevernplan for medlemselvene 

for sesongen 2020. Planen gjelder for Gaula, Orkla og Verdalselva.  

Det er viktig at våre fiskere skal føle trygghet gjennom at vi tar nødvendige forhåndsregler. 

Sesongen starter som vanlig 1. juni, men vi står i en 

svært spesiell situasjon. Slik situasjonen er nå vil 

det mest sannsynlig bli bare fiskere bosatt i Norge 

pr i dag som kan fiske den kommende sesongen. 

Planen har vært ute til gjennomsyn/høring hos 

smittevernlegene i de berørte kommunene. Alle 

innspill og kommentarer som har kommet inn i 

denne prosessen er hensyntatt og innlemmet i 

planen. Det betyr at planen er godkjent av våre 

smittevernleger. 

Planen er tilgjengelig for alle som driver næring knyttet til laksefiske i de aktuelle elvene.  

Planen finnes på vår hjemmeside. 

 

Ta skjellprøver av all avlivet fisk! 

Man skal ta skjellprøver av all avlivet fisk i elvene i  
Trondheimsfjorden. Prøvene legges i egne konvolutter 
spesielt beregnet for formålet og leveres så inn fortløpende, 
med frist innen 2 døgn.  
Skjellprøvene skal leveres i kassene som finnes på alle coop-
butikkene langs elva. 
Formålet er at man fortløpende skal kunne se innslaget av 
oppdrett i elvene, og dermed hurtig sette inn tiltak hvis det 
blir nødvendig. 
Når man påfører konvolutten mobilnummer og navn, får 
man svar på sms når prøven er analysert. Utover innslag av oppdrett i fiskesesongen gir 
skjellprøvene verdifulle svar og informasjon om blant annet innsiget, alder på fisken, hvor 
gammel den var når den gikk ut av elva og kjønnsfordeling. Oppdrettsfisk går ikke på kvoten.  
Det er viktig å huske at manglende skjellprøve kvalifiserer til et gebyr på kr 1000,-. 
pr manglende prøve. 
Fiskeren har ansvaret for å ta og innlevere skjellprøver av all avlivet laks. Skjellene legges i 
skjellkonvolutt der all etterspurt informasjon skal registreres. Skjellkonvolutten skal leveres til 
godkjent oppsamlingspunkt innen to døgn. 
 
 

https://lakseelver.no/nb/news/2020/05/tryggere-laksefiske-med-smittevernplan


 

 

 

 

 

Enklere å finne informasjon på vår hjemmeside 

Gaula sin offisielle hjemmeside er nå å finne i portalen til Norske Lakseelver. Her finner man 
all informasjon om fiskeregler og annen type nyttig informasjon. I kart-tjenesten finnes også 
en oversikt over hvor skjellprøver skal leveres, hvor innlevering av fisk skal foregå og en 
oversikt over alle desinfiseringsstasjoner i vassdraget. 

 

 

Nytt av året er en varslingstjeneste der man kan varsle om ulike typer hendelser og funn. Her 
kan man finne direkte kontaktinfo for varsling av for eksempel: 

• Varsling hvis du oppdager død eller syk fisk i vassdrag 
• Varsling hvis du oppdager rømt oppdrettslaks i elv eller sjø  
• Tørrlegging og andre vannkraftrelaterte hendelser  
• Akutt forurensning 
• Ulovlig fiske 
• Sel eller andre fiskespisere i elva 

 

Fiskeravgiften 
Alle over 18 år som skal fiske 
etter anadrom laksefisk skal betale 
fiskeravgift til staten. 
Kvittering for betalt avgift skal forevises 
ved kjøp av fiskekort. 
Pris: NOK 272,- + gebyrer. 
Familiekort kan kjøpes til kr. 
434,-. Fiskeravgiften kan kjøpes direkte på 
miljødirektoratets nettsider. 

Fangst av oppdrettsfisk 
All oppdrettsfisk skal avlives. Har du tatt en 
oppdrettsfisk skal du sende inn bilde av de 
tegn som viser at den er en oppdrett til +47 
90597904. 
I tillegg skal vanlig skjellprøve tas og leveres 
inn for skjellanalyse. Enkelte fisk kan tas inn 
for nærmere analyse. 
Oppdrettsfisk regnes ikke på kvoten 

https://lakseelver.no/nb/elver/gaula
https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/varsling-av-hendelser
https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/varsling-av-hendelser#Sykfisk
https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/varsling-av-hendelser#Romtfisk
https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/varsling-av-hendelser#Torrlegging
https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/varsling-av-hendelser#Akutt
https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/varsling-av-hendelser#Ulovlig
https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/varsling-av-hendelser#Predatorer


Desinfisering 2020 
Kravet om desinfisering står i fiskereglene for Gaula §7.  
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og 
lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende 
sesong skal desinfiseres på godkjent desinfiseringsstasjon 
i Gauldalen før bruk i Gaula. Ved innførsel av fiskeutstyr, 
håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge 
skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i 
elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie 
av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og 
vises fram ved eventuelle kontroller. Desinfisering er 
gratis for alle under 18 år. 
 
 

Tenk sikkerhet – både som rettighetshaver og som fisker 

Vi oppfordrer alle til å tenke på sikkerheten langs elva og spesielt når dere fisker. Utøv sikker 

vading og bruk alltid flytevest og vadebelte. I tillegg så er det en fordel med en livline som 

man kan feste i vadebeltet. Skulle uhellet være ute så er det et godt tips å ha kasteliner eller 

livbøyer på valdet.  

 

En nødplakat bør også være standard i enhver gapahuk. 

Plakaten inneholder informasjon som forklarer akkurat hvor 

du er og sikrer at nødetatene finner raskt fram. Skriv ut 

plakater og heng opp på valdet. Det tar 5 minutter å lage en 

slik plakat for ditt vald. Plakaten kan deretter skrives ut og 

lamineres i A3. 

https://norskluftambulanse.no/medlem/nodplakat/ 

 
 
 
 
 
 
Kontaktinfo for Daglig leder:    Styret i Gaula Elveierlag pr 31/5-2020: 
       Siri Stav  41666240 
Mobiltelefon: +47 90597904    Knut Hermo   90135645 
E-post:  torstein@gaula.no   Knut Ole Bleke  91760079 
       John Borten  47414734 
       Jon Magnar Heksem 48114977 

 

Fiskeregler og generell info om fisket finnes på vår hjemmeside!! 

https://norskluftambulanse.no/medlem/nodplakat/
https://lakseelver.no/nb/elver/gaula

