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Les om:

Gaula best igjen!!
Gaula ble også i 2004 rangert
øverst over elvene i regionen.
Dette til tross for den lav
vannføringen gjennom sesongen.
Statistikken endte på drøyt 27
tonn.

Oppleie av notfiske i sjøen
Satsningsprosjekt Gaula
Sesongen 2004
Treg inngang av forvaltningsavgift
Oppsynskurs
Sesongens største!!
Tor Ola Dehli var den lykkelige fisker
av årets største i Gaula.
Vekten stoppet på 20,5 kg.
Fisken ble tatt på Godøien-valdet på
Rognes.

Sesongens største i 2004
Foto: Dehli

Satsningsprosjekt Gaula.
I løpet av det siste halve året har Holtålen,
Midtre Gauldal og Melhus kommune
samarbeidet med en rekke organisasjoner
for å beskrive hvordan man kan få til et
brukerstyrt samarbeid om Gaula.
Organisasjonene som er representert så
langt er Elveierlagene, Bondelaget,
Småbrukerlaget, Skogeierlaget og
Fjellstyrene. Det arbeides nå med å lage en
prosjektbeskrivelse som i løpet av våren
skal legges fram for Formannskapene
i kommunene. Hvis Formannskapene
anbefaler prosjektet vil det bli søkt om
midler fra fylket og regionale
satsingsprosjekt. Før søknaden oversendes
vil det bli holdt folkemøter i hver
kommune om prosjektet slik at innspill fra
andre enn organisasjonene også kan
komme fram. Målsettingen med arbeidet er
å legge til rette for en samordnet satsing på
Gaula som Norges beste fiskeelv, hvor
flest mulig av de tiltak og produkter som er
knyttet til elva har en enhetlig profil og en
høy kvalitet. Prosjektet planlegges for tre
år med oppstart i 2006.
Økonomiske beregninger har nemlig vist at
en laks som fiskes i Gaula gir en samlet
inntjening som kun utgjør en tredjedel av
hva en tilsvarende fisk i Namsen eller
Neiden gir. Dette fordi grunneiere,
kommune og næringsliv langs disse
elvene i motsetning til Gaula har klart å gå
sammen om å skape et samordnet produkt
hvor fisken selges sammen med oppredd
seng og middag i hovedhuset og med andre
ferietilbud innarbeidet. Slike løsninger er
helt i tråd med den internasjonale
utviklingen hvor tilsvarende pakkeprodukter selges for flere ti-talls tusen pr
fisk.
Med korte avstander fra Gaula ligger også
en mengde potensielle tilleggsprodukter
slik som Forelhogna Nasjonalpark,
Domkirken, Havfiske på Hitra, Lundemo
bruk osv. Flere gårdsbruk driver allerede
med ulike typer utleie og ønske om økt
kompetanse på dette er klart tilstede. Det er

kun et spørsmål om å legge til rette for en
felles markedsføring, salg og drift av alle
typer pakkeløsninger.
Det finnes ingen form for samordning eller
kvalitetskrav til de fysiske element som
plasseres langs elva i dag. Gapahuker,
campingvogner og utedoer er tilfeldig
plassert, til dels falleferdige og bidrar ikke
til å øke kvaliteten på merkevaren Gaula.
Søppelfyllinger ligger der fortsatt og
søppelkasser tømmes ikke hvis de er der i
det hele tatt. Det er ingen samordnet
skiltbruk og heller ingen samlet
tilrettelegging av stier, parkeringsplasser
og veger.
Kunden opplever Gaula som en og samme
elv, og kan ha interesse av å bruke ulike
deler av elven til ulike formål. For turisten
er det egentlig uinteressant hvilken
kommune han er i. Turisten er ute etter å
oppleve ”attraksjonen”, ikke kommunen.
Det bør være kommunenes felles interesse
å tre tilbake, og å legge all energi i å gjøre
attraksjonen Gaula så sterk og samordnet
som mulig.
For den enkelte grunneier er vanligvis
reiseliv og utleie til turister en bi-gesjeft,
og ikke det man i utgangspunktet har
utdannelse eller kompetanse til å drive
med. Men skal man lykkes må kunden føle
seg velkommen og få dekket flere behov
enn seng og mat. Grunneierne selv har
uttrykt et tydelig behov for å få økt sin
kompetanse i dette, men også få økt
bevissthet om hva som er nødvendig å
ivareta i forhold til et godt naboskap,
markedsføring og annen utadvendt
virksomhet. Gaula har formet dalføret og
ligger der som det tydeligste
naturelementet som er felles for de tre
kommunene. Med alle tettsted lokalisert
inntil elva blir den også det viktigste
friluftsområdet for dalførets innbyggere.
Dette gjelder ikke bare det friluftslivet som
er direkte knyttet til vannet slik som fiske,
bading og for eksempel kajakk /kano.

Alt dette og mere til er med på å motivere
oss til å stå sammen om et felles løft for
Gaula! Har du innspill eller ideer, ta gjerne
kontakt med din organisasjon, med
Natursenteret eller Kari Øvrelid i Melhus
kommune.
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Statusrapport pr. 15 jan.
Organisasjonen Elvene Rundt
Trondheimsfjorden ble formelt stiftet 13 .
september – 04. Jon Kjelden ble valgt til
styreleder , og Vegard Heggem (Orkla) til
leder i Økonomigruppa.
Vi er nå inne i siste fase i forhandlingene ,
og så langt har vi kontraktfestet ca.30 tonn,
og med de resterende som har sagt seg
intressert så er målet på 43 tonn i sikte.
Siste sommer ble det tatt 98 tonn i
Trondheimsfjorden, noe som er en
betydelig økning fra forrige år, og det
meldes fra resten av landet om en liten
nedgang.

vært heller beskjedne . I utgangspunktet
var det stipulert en egenandel på 15% av
fiskeinntekta, og hvis alle hadde fulgt opp
dette så hadde Gaula passert 1.mill
Så langt har vi nådd 540.000.
NORTH ATLANTIC SALMON FOUND
v/ Orri Vigfusson, har pr. brev 12 januar
bekreftet deres deltagelse I prosjektet med
500.000.- nkr.
Dette er penger som blir samlet inn i
utlandet, og det viser at det er stor interesse
for prosjektet utenlands.
Fordelingen av fangster ovenfor og
nedenfor Hage Bro har i alle år vært
ca.50/50, mens kontraktene i
kilenotinnløsing er på 60 / 40, så jeg håper
at dette snart kan jevne seg ut , så vi kan nå
målet på 800.000.-kr.
Totalt for alle elvene er det pr. Dato
innlevert kontrakter for 1,5 mill. kr,
Inkludert en god del fra næringsliv og
elvefiskere i inn og utland.
Alt om kilenotsaken , sponsorlister o.s.v,
finner du på: ELVENE.NO

Til Gaulas fordel så kan det meldes om at
allerede er mange av de viktigste kilenøtene på Byneset kontraktfestet, og
således ute av ”business”.
En del store aktører både i Agdenes og
Rissa, ( med opp til 3,5 tonn i gj.snitt),
er også kontraktfestet.
De som vil fortsette å fiske er bønder som
har tenkt å utnytte gården og nota i
turistsatsing, og enkelte har såkalt ” Grønn
omsorg” som virkefelt, der kilenota er en
del av opplegget. Disse fisker forholdsvis
skånsomt.
FINANSIERING
Prisen som er tilbudt fiskerne er kr. 70/ kg.
– etter gjennomsnittsfangster i 5 år tilbake
fra 2003. Det er et kapitalbehov i
størrelsesorden 3- 3,5 mill. vi her snakker
om, og målet for Gaulas grunneiere var i
utgangspunktet på 800.000.kr.
Mange grunneiere har vært meget villige
til å ta i så det monner, mens andre har

Nattens fangst i en kilenot på Agdenes.
Foto: T Rognes

Smånytt
Oppsynskurs
Gaula Natursenter vil i løpet av våren
arrangere et kurs for de som skal gå
oppsyn i Gaula kommende sesong.
Kurset blir i samarbeid med
lensmannsetaten og er åpent for alle
interesserte. Ta kontakt med
natursenteret for info.

Fiskeregler for 2005
Det vil ikke bli noen forandringer i
fiskeforskriftene for sesongen 2005.
Regler og bag-limit vil bli som
sesongen 2004.

World recreatonal fishing
conference –05
Arrangers hvert 3. år , og er tidligere
holdt i Irland, Canada og sist i
Australia (2002) , blir i år lagt til
Trondheim 12 – 16 juni.
Gaula Fiskeforvaltning og
Natursenteret er allerede involvert i
ett opplegg for framvisning av våre
fasiliteter omkring laksefiske og
turisme.
Det er lagt opp til en heldags busstur
med deltagere fra hele verden, med
bespisning og informasjon på flere
plasser.
Nærmere program vil bli gjort kjent
senere i lokalpressen.

Forvaltningsavgiften 2004
Det er også i år litt treg inngang av
forvaltningsavgift fra enkelte
grunneiere / vald. Håper med dette å få
etternølerne til å reagere.
Avgiften er 4% av netto fiskeutleie /
kortsalg . eller kr. 200.- der det ikke er
omsetning.
For spørsmål, ta kontakt med
sekretariatet!

Innspill til Gaula-Nytt
Det er fortsatt et stort ønske om at
grunneiere og andre i tiknytting til
Gaula kan gi oss innspill om hva dere
ønsker å lese i Gaula-Nytt. Vil også
minne om at inngangen av kontingent
er avgjørende for utgivelsen videre
utover året.
Gi oss innspill, råd og tips til neste
nummer!!
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