
Referat fra styremøte i Orkla Fellesforvaltning mandag 21. juni 2021 
 
Til stede: Vegard Heggem, Evald Grane, Oddmund Grefstad, Jonny S Snøsen, Ola Storås, 
Helge Klungland og Rune Krogdahl.  
 

Sak 2 – 1: Referat fra forrige styremøte. 
Referat godkjent og vedtatt som utsendt. 
 
Sak 2 - 2: Gjennomgang av status driftsplanen.  
Saken utsettes til neste møte. 
 

Sak 2 - 3: Årets sesongstart 

Det ble orientert om sesongen så langt: lite fiskere pga innreiserestriksjoner, middels 

med fisk, mange tips om regelbrudd, 1 fisker har fått varsel om sanksjoner pga 

kvotebrudd, 1 grunneier har fått brev om manglende registrering og kontroll på 

fiskere.  

Kjønnsfordeling og størrelsesfordeling i fangst kontra teller ble gått igjennom. 

Fordelingene stemmer åpenbart ikke og styret ønsker å se på hva man kan få gjort 

med dette. Et tiltak kan for eksempel være stikkprøver blant skjellprøvene.  

 

Sak 2 – 4: Relasjoner til eksterne aktører.  

Notat med forslag om vedtak utsendt før møtet. Vegard ønsker å bruke mer tid på å 

gjennomgå dokumentet. Saken utsettes derfor til neste møte.   

 

Sak 2 – 5: Mandat til gruppe som skal jobbe med fiskeregler.  

Forslaget til mandat ble sendt ut på forhånd. Styret kuttet litt i teksten og tok inn i 

mandatet hva strategidokumentet sier om fiskeregler. Enstemmig vedtatt med disse 

endringene.  

I forbindelse med dette arbeidet ble det lagt en tidsplan:  

September: Seminar for rettighetshavere som ønsker å lære mer om fiskeforvaltning.  

Forelesere fra for.eks. MD, VRL, NMBU, SN og Vefsna/ Verdalselva/ Lærdalselva.  

Seminarkomite bestående av Vegard, Helge og Rune  

Sist på oktober: forslaget fra gruppa skal leveres.  

Forslag sendes ut sammen med innkalling til høstmøtet og presenteres på dette 

møtet.  

 

Sak 2 – 6: Oppnevning av personer til gruppe som skal jobbe med fiskeregler.  

Det ble diskutert litt om hvordan gruppen skal sammensettes. Enighet om at gruppa 

skal bestå av 1 fra hver krets, 1 representant fra NL og en fra elveguiden.no. Rune 

fungerer som sekretær. Hver krets foreslår og spør representant fra sin krets.   

 

Sak 2- 7: Organisering av skjellprosjektet 

Vegard har sendt mailer om at han ønsker en oppdatert kostnadskalkyle for 

skjellprosjektet og at organiseringen av skjellprosjektet skal endres.  Dvs at prosjektet 

tas inn og lønnes igjennom OFF slik det ble gjort fram til 2015.  

Oddmund og Helge kom med to andre forslag som det ble stemt over.  

Evald krevde at det ble protokollført hvem som stemte for de ulike forslagene.  

Forslag 1: Kostandskalkylen oppdateres og prosjektet tas inn i og lønnes via OFF. 

2 stemmer: Vegard og Evald 

Forslag 2: Prosjektet tas inn og lønnes via OFF.  

3 stemmer: Vegard, Evald og Oddmund 



Forslag 3: For å sikre forutsigbarhet i prosjektet går det som planlagt via ErT i 2021. 

Ny kostnadsvurdering gjennomføres sammen med andre elver i prosjektet til høsten.  

4 stemmer: Ola, Jonny og Helge (dobbeltstemme). Vedtatt. 

 

Sak 2 – 8: Gjennomføring av kretsmøter? Orienteringssak 

Nå kan møtene gjennomføres fysisk. Disse arrangeres etter ferien i uke 33. 

RS-møtet planlegges gjennomført i uke 37. 

 

Sak 2 – 9: Midtsesongsevaluering – fastsette av dato.  

Teamsmøte 13. juli kl 19:00. 

 

Sak 2 – 10: Medlemsskap i ErT 

Vegard har sendt notat med forslag om at: 

Forslag 1: OFF fremmer forslag på første ordinære årsmøte i ErT om at ErT skal 

avvikles. Hvis dette ikke oppnår nødvendig flertall, så melder OFF seg ut fra ErT. 

3 stemmer: Vegard, Evald og Oddmund 

 

Helge ønsket en annen tilnærming og stilte følgene forslag: 

Forslag 2: OFF ber årsmøtet i ErT om å vurdere behovet og nytten av ErT for 

derigjennom å avgjøre framtiden til ErT.   

4 stemmer: Ola, Jonny og Helge(dobbeltstemme). Vedtatt. 

 

Sak 2 – 11: Mandat for evaluering av økonomien i Gaula. Orienteringssak. 

Gaula har opprettet en gruppe for evaluering av økonomien i ErT og Gaula. ErT har 

ikke fått noen informasjon om eller fra denne gruppa. Vegard har vært i kontakt med 

deltaker i gruppa og fått informasjon.   

   

Sak 2 – 12: Eventuelt 
Ingen saker 

Rune Krogdahl (referent) 
 
 
____________________  
 
 
 
Vegard Heggem   Evald Grane    Helge Klungland 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
 
 
 
 
 
Oddmund Grefstad  Ola Storås   Jonny S Snøsen 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
 


