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Behov for klare reglar om organisering

- for mer liv i elva!

•Manglande org.  begrensande for lokal forvaltning.

•Lokal driftsplanbasert forvaltning gir oss rettar, men også 

plikter

•Krav om forpliktande organ

•Krav om fangstrapportering osv.

•Krav om driftsplan

•Gir mulighet for tvangsindriving  av felleskostnad

•Sammarbeid mellom Miljødir. og Norske Lakseelver



Lovkrava

- for mer liv i elva!

• Endring av § 25 i lakselova desember 2012

• Ny forskrift juni 2013 - Frist for gjennomføring juni 2015

• Gytebestand over 100 kg. Holaks er pliktig

• Heilhetlig felles forvaltning av vassdraget

• Alle fiskerettshavarar er pliktig å vera med

• Ingen kan melda seg ut

• Fleirtallsvedtak er bindande for alle 

• Ikkje krav om felles økonomisk utnytting



Krav om pliktig organisering

- for mer liv i elva!

• Pliktig organisering etter Lakse og 

innlandsfiskelovens krav om organisering

eller

• Pliktig organisering etter Jordskifteloven 

(bruksordning)



Når er jordskifte aktuelt?

- for mer liv i elva!

•mange uavklarte rettigheter 

•hvis hensiktsmessig med en annen andels-fordeling

enn standard iht. organiseringsforskrift 

•hvis det er svært konfliktfylte forhold 

•ønsker en felles overbygning for flere lag 



Ulemper med jordskifte

- for mer liv i elva!

•Omstendelig og tidkrevende 

•Forholdsvis dyrt 
(1,5 ganger rettgebyret = 1290 kr pr part - fordeles 
etter andeler)



Ulemper med jordskifte

- for mer liv i elva!

•Sak må rekvireres av rettighetshaver(e)

•Rekvirent(er) må betale rekvireringsgebyr (4.300kr) 

+ forskudd (ca 30.000-50.000kr)

•For at Jordskifteretten skal ta saken, må «alle ha 

større nytte enn kostnad» - hvis ikke avises saken 



Pliktig organisering etter forskriften

- for mer liv i elva!

Ingen eller dårlig organisering fra før

•Forening tar på seg ansvaret for 
• gjennomføring av pålagte 
forvaltningsoppgaver
• Formaliseres i gjennom avtaler med 
• hver enkelt rettighetshaver 

Godt organisert lag

Standard organisering etter forskrift

•Forberedende møte

•Interimstyret beregner andeler 

(75/25) og foreslår vedtekter

•Konstituerende møte

En forpaktende forening for hele elva

Innkaller til iverksettingsmøte direkte



Vassdrag med god organisering

- for mer liv i elva!

Forberedende møte velger 
interimstyre

Innkaller til iverksettingsmøte > 1/5 motsetter seg 

innkalling

< 1/5 motsetter seg 

innkalling

Interimsstyret gjennomfører 
prosess for fastsetting av andeler og 
foreslår vedtekter 

Konstituerende møte 
- vedtar  vedtekter og konstituerer 
lag

Iverksettingsmøtet 
- vedtar endringer i vedtekter 
Iverksettingsmøtet 
- vedtar endringer i vedtekter 

Iverksettingsmøtet 
- vedtar endringer i vedtekter 

Iverksettingsmøtet 
- vedtar endringer i vedtekter 



Vassdrag med god organisering

- for mer liv i elva!

1. Initiativ til prosessen 

2. Vurdere lagets geografiske utstrekning

3. Ikke-medlemmer på åpenbart godt fiskbare

strekninger

4. Justere vedtekter

5. Innkalling til iverksettingsmøte

6. Gjennomføring av iverksettingsmøtet



Vassdrag uten /dårlig organisering

- for mer liv i elva!

1. Initiativ

2. Vurdere lagets geografisk utstrekning

3. Rettighetsforhold og kontaktinformasjon

4. Utgifter

5. Innkalling

6. Møteforbredelse

7. Gjennomføring av møtet



Vassdrag uten /dårlig organisering

- for mer liv i elva!

Interimstyrets arbeid i vassdrag uten eller med svært 

mangelfull organisering

1. Andelsberegning (75/25)

2. Vedtekter

3. Lagets utstrekning

4. Valgkomité

5. Konstituerende møte



Vassdrag forpaktet av forening

- for mer liv i elva!

1. Initiativ

2. Vurdere lagets geografisk utstrekning

3. Kontrakt

4. Iverksettingsmøtet



Store krav til lokal forvaltning

- for mer liv i elva!

• Pliktig organisering

• Andelsoversikt

• Regulering av fisket

• Fiskeoppsyn

• Informasjon

• Smitteforebyggande tiltak

• Fangststatistik og fangstrapportering

• Kultiveringstiltak

• Bestandsovervaking

• Driftsplan



Løsninger som kan velges

- for mer liv i elva!

•Utgangspunktet er eit forvaltningslag for heile vassdraget 

•Store vassdrag kan laga ei organisatorisk overbygging.

•Beheld då dei lokale mindre elveigarlaga under felles 

forvaltningsparaply.

•Mindre vassdrag : anten reint forvaltningslag , eller forvaltning 

og forretning i samme laget, eller to lag.

•Jordskiftesak er ei trygg løysing – tar tid men gir avklaring

•Avtale med forpaktande forening, skriftleg med alle



Valg av organisasjonsform

- for mer liv i elva!

•Utfordrande å finna ei tenleg form for den enkelte elv

•Utfordrande å samkjøra dette medBrønnøysundreg.

•Forening - FLI

•Samvirkeforetak - SA

•Sameige    - tingsrettsleg sameige

•Forpaktende forening

•Vedtekter



Erfaringer fra andre elver

- for mer liv i elva!

•Stor variasjon frå dei største til dei minste elvane

•Ting tar tid

•Standard andelsberekning 75 / 25  - ei stor utfordring

•Elv – vatn – elv – sideelv – vatn osv.

•Manglande fangstregistreringar, 75 % delen

•Forsøk på ”kreative løysingar”

•Behov for justeringar etter nokre år

•Uansett revisjon av andelsberekninga etter 10 år



Status

- for mer liv i elva!

• Dei aller fleste av aktuelle elvar er klar

• Berre nokre få av dei største står på vent

• Dei fleste som står att er små elvar

• Tanavassdraget ikkje med - Finnmark har kompliserte eigar-
og rettstilhøve

• Det var nødvendig med lovendring og ny forskrift

• Positive erfaringar med pliktig organisering /felles 
forvaltning  

• Det har gått bra  - og betre skal det bli

• Neste fase er å få på plass driftsplanar


