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Sesongens største!
Laksen på 22,2 kilo ble tatt med mark i valdet Stendahl, Gravråk på Kvål, og er den største fisken som er
tatt i Gaula på mange år. Etter å ha kjempet alene mot laksen i litt over en halvtime, kunne Myrbø dra
laksen i land. Myrbø er opprinnelig fra Møre og Romsdal, men bor nå i Oslo. Han har fiska fra han var
veldig liten, og har ved flere anledninger prøvd seg som laksefisker i Gaula. Vi gratulerer!!!

Positivt år for laksen i
Gaulavassdraget.
Trass i innkorting i døgn og sesongkvote, så har
sesongen vært meget positiv for oss som steller
med forvaltningen av Gaula med sideelver.
Mange hyggelige tilbakemeldinger fra fiskere og
grunneiere er tydelige bevis på at vi valgte å
gjøre det rette med innkorting på fangst, da
alternativet var kutt i sesonglengde.
Sjøfisket etter laks ble utsatt fra 1 til 20 juni,
noe som virket positivt på innsiget av storlaks til
elvene. Dette reduserte kostnadene på oppleien
med nesten 2 mill. kr. etter nye forhandlinger
med sjøfiskerne.
Uten kilenotavtalen fra 2005,hadde vi ganske
sikkert fått utsatt fiskestart i elvene også til 20 25 juni.
Vi har 1år igjen på avtalen med sjøfiskerne, hva
skjer etter neste år?
Skal vi elveeiere fortsatt være aktive å prøve å
holde kilenøtene på land, eller sitte passive å
avvente DNs innkorting i fisketid ?
Dette er spørsmål grunneierne må ta stilling til i
løpet av neste år.
Jordskiftesaken går mot slutten, og en positiv
løsning er i sikte som alle parter kan leve med.
Sluttstrek settes forhåpentlig før sesongen
begynner-09.
Den 4. auksjonen til støtte for villaksen ble
avholdt i Astrup/Fearnley Museet i Oslo 23
Okt. der gaver/ fiskeuker fra inn og utland ble
auksjonert bort.
Finanskrisa hadde allerede begynt å virke, for
pengene satt ikke like løst som før. Resultatet i
år ble på 450.000 kr, mot ca 600.000 i fjor.
Totalt har auksjonene de siste 4 åra innbrakt ca
2.3 mill kr som i hovedsak er brukt til
kilenotoppkjøp i Trondheimsfjorden.
Stor takk til alle i Gaula og andre elver som har
bidratt med fiskedøgn og overnatting.
Ha en GOD JUL og GODT NYTTÅR !
Jon.
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Gjenutsetting og rettet fiske kan bli viktig i
fremtiden, her praktisert av svenske Christer
Berg som slapp ut igjen en laks på 20 kilo. Dette
temaet har vært svært omdiskutert det siste
året. Det er nå utarbeidet bra materiell om
hvordan dette skal foregå.

Cla-gamefair 2008
Også i år gikk cla-gamefair av stabelen. Messen
ble arrangert i juli på Blenheim Palace i
Oxfordshire rett utenfor London. Messen trakk
til seg ca 151 000 besøkende og er regnet som
det største arrangementet av sitt slag på de
britiske øyer. Gaula var i år representert ved
Torstein Rognes og det var stor interesse rundt
vår stand. Det viser seg å være svært viktig å
være representert på slike tilstelninger da man
stadig vekk oppdager at det er mange som er
dårlig orientert om situasjonen i de norske
vassdragene. Mange har fordommer om lite
laks, fiskesykdommer og et dårlig tilrettelagt
fiske. Vi delte stand med flere andre norske
elver i regi av innovasjon Norge.
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Gytegropregistrering
Gaula Fiskeforvaltning har også i år foretatt
gytegropregistrering. Strekningen
registreringene er blitt foretatt på er den samme
som ved tidligere registreringer. (Frøseth bru til
Gimse bru) Dette er tredje gang at
forvaltningen selv har håndtert denne jobben.
Utfordringene kan være farge på vann samt
vannføringen. Forholdene for registreringen i år
var helt optimale. Dette er en svært viktig jobb
da men får avklart omfanget av gyteaktiviteten i
elva, man får et godt bilde av tettheten på
gytelaks samt størrelsene på laksen. Vi fikk også
i år økonomisk bistand fra fylkesmannen for leie
av helikopter.
Resultatene var svært oppløftende. Det var en
sterk økning fra tellingene som ble foretatt for
to år tilbake. De siste fem årene er antallet
gytegrøper bortimot firedoblet. På Gaula
Natursenter finnes det en detaljert liste over
registreringene

Turen hadde et svært tett program med faglig
innhold både i forhold til biologisk forvaltning
samt næringsmessig forvaltning.
Grunneierne fra Gaula og Orla var enige om at
turen var svært verdifull og bidrog til at mange
fikk øynene opp for hvor tungt skottene tar sitt
forvaltningsansvar.
Det er utarbeidet en egen rapport fra turen.
Denne kan man få ved henvendelse til Gaula
Natursenter.
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Merkevare Gaula

Foto: Øystein Vindstad

Studietur Skottland våren
2008.
Gaula Fiskeforvaltning og Orkla
Fellesforvaltning gjennomførte en studie-tur til
Scotland i perioden 3. til 6. april 2008. Turen
var lagt opp i samarbeid med Harald Øyen
(engasjert i Innovasjon Norges ”Laksefiske
prosjekt”) og med bistand fra bl.a. Ian Gordon
som er en kjent skotsk ghillie og instruktør.

Merkevare Gauls overordnede mål er å
samordne og høyne kvaliteten på
tilretteleggings- og markedsføringstiltak på
fiske- og fiskerelaterte tilbud i- og langs Norges
beste lakseelv. Konkret skal prosjektet
utarbeide veiledere for grafisk utforming og
bygde tiltak. Prosjektet har fått utviklet en egen
logo som fritt kan benyttes av alle vassdragets
grunneiere. Det er også utviklet en egen
veileder med maler for utforming og plassering
av skilt. I løpet av våren vil arbeidet med
veiledere for bygde tiltak ferdigstilles, herunder
hytter og gapahuker. Disse veilederne vil lose
rettighetshavere hele veien fra plan til ferdig
produkt. Søknadsprosedyrer for vassdragets tre
kommuner vil inngå i disse veilederne. Mer
informasjon om logo, skilt og veiledere for
bygde tiltak vil bli tilgjengelig på www.gaula.no
i løpet av våren 2009.

Statistikk for Gaula
2008
Sone antall
%
1
1091 17,5
2
1663 26,7
3
961 15,4
4
448
7,2
5
464
7,4
6
384
6,2
7
339
5,4
8
201
3,2
9
25
0,4
uspes.
659 10,6
6235 100,0

Laks
Ørret
kg
%
gj.sn. antall %
kg
% gj.sn.v
5579 15,2
5,1
175 41,7
185 31,5
1,1
11168 30,4
6,7
98 23,3
188 32,0
1,9
5211 14,2
5,4
49 11,7
81 13,8
1,7
2723
7,4
6,1
34
8,1
45
7,7
1,3
2555
7,0
5,5
18
4,3
18
3,1
1,0
2237
6,1
5,8
4
1,0
7
1,2
1,8
2048
5,6
6,0
14
3,3
21
3,6
1,5
1363
3,7
6,8
0
0,0
0
0,0
0,0
127
0,3
5,1
0
0,0
0
0,0
0,0
3704 10,1
5,6
28
6,7
43
7,3
1,5
36715 100,0
5,9
420 100,0
588 100,0
1,4

Sone 1: Sjøen Kvålsbrua
Sone 2: Kvålsbrua - Gaulfossen
Sone 3: Gaulfossen - Sokna
Sone 4: Sokna - Bua
Sone 5: Bua - Fora

Sone 6: Fora - grense Holtålen
kommune
Sone 7: Holtålen kommune
Sone 8: Sokna
Sone 9: Bua
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