Notat fiskeregler 2018
Sesonglengde
For OFF har det det hele tiden vært viktig å opprettholde en så lang sesong som mulig. Gjennom
Lakse- og innlandsloven § 1 er formålet med forvaltningen tredelt; sikre bestanden, og dermed legge
ett grunnlag for å kunne drive rekreasjon (sportsfiske) og økonomisk avkastning. I Orkla er det gjort
flere vedtak opp igjennom årene om at man skal etterstrebe 3 måneder fiskesesong. Det var ingen
diskusjon om sesonglengde i år.

Kvoter og fredninger
Miljødirektoratet(MD) har lagt en del føringer for Orkla her. I forbindelse med fastsettelse av
fiskeregler for 2016-2018:
«Orkla:
Nasjonalt laksevassdrag. Beskatningsråd 2. Det er ikke foreslått endringer fra lokalt hold. Lokal
forvaltning har de senere årene innført betydelige restriksjoner i fisket. Disse restriksjonene har
vært en forutsetning for å opprettholde fisketiden i vassdraget. Direktoratet vurderer det som
nødvendig å opprettholde strenge kvotebegrensninger i kommende periode, og forutsetter at lokal
forvaltning tilpasser beskatningen ved å innføre størrelsesbegrensning og eventuelt
kjønnsfordeling om nødvendig.»
MD forutsetter med andre ord strenge kvoter og en eventuell størrelsesbegrensning og
kjønnsfordeling, hvis fisketiden på 3 måneder skal opprettholdes.
Sesongkvote
I de sentrale retningslinjer (Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk) fra Miljødirektoratet er denne
satt på 5 laks. I og med at høstbart overskudd har vært veldig lavt i Orkla sammenlignet med andre
elver har OFF valgt å sette denne til maks 4 laks. Det kom noen innspill på at man gjerne ville ha økt
denne til 5 uten at man øker storlakskvoten, altså åpner for et uttak på en ekstra fisk under 80 cm.
Man ser at mer og mer av gytebestanden består av flergangsgytere. Små- og mellomstor laks blir
dermed å anse som veldig viktige for gytebestanden.
Ukeskvote/døgnkvote
Laksen kommer i flak og det er i løpet av perioden gode bettperioder. Fordi uttaket ikke skal bli skjevt
fordelt er det innført både døgnkvote og ukeskvote. Da unngår man at en fisker i løpet av ett døgn
eller en uke tar hele sesongkvoten og at uttaket blir uforholdsmessig høyt i deler av sesongen. MD
har innført en døgnkvote på 1 for Orkla. Det har kommet flere innspill om økning/ fjerning av
ukeskvote. Styret vedtok å ikke endre på denne kvoten, da uttaket vil bli økt.
Storlakskvote
Storlaksen har større gytesuksess og gir naturlig nok mye mer egg pr fisk. Derfor har det de siste
årene vært viktig å ta ekstra godt vare på denne viktige fisken i gytebestanden. Derav kvote på fisk
over 80 cm. En utvidelse av storlakskvoten har ikke vært diskutert i 2017.

Hunnlaksfredning
For en bestand av laks er hunnfiskandelen avgjørende for bestanden. Hanner vil det mest sannsynlig
alltid bli nok av. Som en sikkerhetsventil har man gyteparren som man alltid har ett betydelig antall
av. Gytebestandsmålet er for øvrig satt i kilo hunnlaks. Derfor har det de senere år vært viktig for
forvaltningen av Orkla å ta ekstra godt vare på hunnfisken og den har i flere år vært fredet i ulik grad.
Siste år var den fredet hele sesongen, noe som ga mange praktiske utfordringer og ikke det
forventete og ønskede resultatet i gytebestanden. Flere fiskere har vært bekymret for om man ender
opp med en gytebestand bestående av hovedsakelig bare hunnfisk. Dette er ikke tilfelle. Vi har i de
siste 5 år hatt drivtellinger og laksetellinger blant annet for å kunne overvåke kjønnsfordelingen.
Drivtelling i år hvor vi hadde full hunnlaksfredning hele sesongen viser at det sto igjen 7,9 % hunnfisk
blant smålaksen, 43,6 % av mellomlaksen var hunnfisk og av storlaksen var det 61,1 %. Altså langt fra
noen fare for en ren hunnlaksbestand, tross en fredning av all hunnfisk.
I fastsettelse av reglene for 2018 ble det lagt fram to forslag; det ene var hunnlaksfredning i juli og
august. Det andre var en hunnlaksfredning i juli og august, kombinert med en kvote på maks 1
hunnlaks. Man var bekymret for at man uten en hunnlakskvote i teorien kan fylle hele sesongkvoten i
juni med bare hunnlaks. Ett uttak som ikke vil være bra for gytebestanden.
Flertallet i styret mente at i og med at man fortsatt har en storlakskvote på 1 så vil dette ikke skje i
noen større grad. Mye og kanskje mesteparten av hunnlaksen i juni er over 80 cm. Derav blir uttaket
av hunnlaks også begrenset av storlakskvoten.
Forslaget om en hunnlaksfredning i juli og august ble derfor vedtatt med 4 mot 2 stemmer.
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