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Innkalling til iverksettingsmøte 
- Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med 

anadrome laksefisk

Tid: Tirsdag 24 Mars  2015   kl 19.00

Sted:  Bankbygget, 2 etasje, Vikedal

Hensikten med møtet er å bekrefte videreføring av dagens organisering, samt vedta reviderte 
vedtekter tilpasset forskriftens krav.  

Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk pålegger 
rettighetshavere i laksevassdrag med gytebestandsmål over 100 kilo hunnfisk, å etablere ett 
forvaltningslag for vassdraget. Forskriften finner du ved å bruke søkeordene ”pliktig organisering” på 
http://www.lovdata.no. Laget skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene som for eksempel 
fangstregistrering og regulering av fiske. Frist for å etablere laget er 25. juni 2015, hvis det skal åpnes 
for fiske.

Vi ønsker å videreføre dagens organisering i vassdraget. Med hjemmel i forskriftens §3, 5. ledd, kalles 
med dette, alle rettighetshavere på lakseførende strekning av Vikedalselva, inn til iverksettingsmøte. 

Hvis du ikke motsetter deg innkallingen innen 2 uker etter mottakelse av denne møteinnkallingen, 
godkjenner du en videreføring av andelsberegningen slik den har vært praktisert. Andelsfordelingen 
er vedlagt. Hvis 1/5 av rettighetshaverne skriftlig motsetter seg innkallingen1, vil møtet bli omgjort til 
et forberedende møte i h.t. §3, 4. ledd. Det vil da måtte gjennomføres en full organiseringsprosess 
etter forskriften. Evt innsigelser sendes:  Berge Kjell Opsal, 5583 Vikedal – bkopsal@gmail.com  

Stemmeregler: Hver rettighetshaver har en stemme. Ingen kan møte med mer enn to fullmakter. 
Ektefelle eller samboer kan møte og stemme uten særskilt fullmakt. Er et selskap fiskerettshaver, kan 
daglig leder/forretningsfører eller styremedlem møte og stemme. Hvis det ikke er en person som har 
selskapets prokura, skal den som møter bemyndiges gjennom for eksempel formannskapsvedtak (hvis
kommune er eier) eller styrevedtak. For eiendommer som ligger i sameie, kreves et skriftlig 
sameievedtak (flertallsvedtak) som utpeker hvem som skal stemme på møtet.

Saksliste
1. Registrering av de frammøtte og hvor disse har fiskerett (navn, Gnr/Bnr). Gi samtidig 

tilbakemelding hvis vi har registrert feil navn/adresse, eller hvis rettighetsforholdene er 
uklare.

2. Valg av møteleder
3. Kontrollere registrering ved opprop
4. Valg av protokollfører

1 Regnet etter antall rettighetshavere eller antall meter strandlinje. Sistnevnte for å unngå at en stor 
eller få store rettighetshavere kan tvinges inn i ett allerede etablert system som han/de ikke har fått 
være med å påvirke utformingen av og som kan være lite fordelaktig for ham/disse
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5. Valg av en person som sammen med møteleder skal skrive under på
protokollen

6. Vedtak av reviderte vedtekter med vanlig flertall (vedtekter, hvor endringene er uthevet, er 
vedlagt)

7. Iverksettingsmøtet heves

Protokollen vil bli tilgjengeliggjort på/ved: vikedalselva.no  -  det vert sendt ut brev til alle 
rettighetshavere.

Berge Kjell Opsal

Vedlegg:

 Andelsfordeling
 Reviderte vedtekter 
 Liste med alle innkalte

 

Bakgrunn for pliktig organisering

Bakgrunnen for innføring av pålegget om pliktig organisering av laksevassdrag er forankret i ny § 25 i 
lakse- og innlandsfiskloven som ble vedtatt av Stortinget i desember 2012. Denne lovendringen er en 
erkjennelse av at utilfredsstillende organisering har vært begrensende for gjennomføring av lokal 
forvaltning i mange laksevassdrag. 

Rettighetshaverne har gjennom prinsippene om lokal forvaltning blitt delegert en del rettigheter og 
plikter. For eksempel skal rettighetshaverne i større grad kunne bestemme fiskeregler for vassdraget. 
Dette krever at rettigheshaverne er organisert i et felles, forpliktende organ som myndighetene skal 
kunne forholde seg til. Videre er rettighetshaverne pålagt å samle inn fangstrapporter, gjennomføre 
informasjonstiltak, utarbeide driftsplan m.v. Dette koster penger. Det har vist seg vanskelig å få dekket
inn kostnadene rundt dette fra rettighetshavere som har valgt å stå utenfor organisasjonen i 
vassdraget. Det har også vært begrenset med tvangmidler rundt enkeltrettighetshavere som velger å 
ikke følge opp vedtatte fellestiltak. 

Hovedprinsipper i forskriften 

Alle rettighetshavere i den delen av vassdraget som er lakseførende, må være medlem i 
forvaltningslaget. Det er ikke et spørsmål om frivillighet, og følgelig heller ikke aktuelt å kunne melde 
seg ut. Utmelding skjer i tilfelle ved overdragelse av fiskerettighetene til andre ved salg eller arv. 

Forvaltningslagets hovedfunksjon er å forvalte den biologiske ressursen (laksen) helhetlig for 
vassdraget og alle rettighetshaverne. Forskriften har ikke krav om felles økonomisk utnyttelse av 
laksefisket/rettighetene, men det er opning for det dersom alle eller noen rettighetshavere ønsker 
felles fiskekortsalg.
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