
NOTAT VEDR JUSTERINGER I VEDTEKTENE FOR ELVELAGET 

Styret har drøftet flere forhold som erfaringer tilsier at vi bør se litt nærmere på vedrørende 

vedtektene.  

§ 8.2 - gjeldende vedtekt (strekpkt 7):  

«-Styret skal: 

- Vedta fiskeregler, soneinndeling, regler om utstyr, retningslinjer for kortsalg, regler om minstemål 

for utsetting av fisk, regler om fangstrapportering mm.»  

Styret mener at vedtektene på dette punktet bør få et tillegg om endring av fiskeregler, 

soneinndeling mv som gjør at rettighetshaverne kan ha forutsigbarhet. Derfor bør det etter en viss 

dato ikke være mulig å endre fiskeregler mm uten at det er enstemmighet i styret. Datoen styret har 

diskutert er 1 februar. Unntatt fra denne bestemelsen bør være tilfeller der myndigheter griper inn 

med pålegg eller forbud.  

Styrets forslag til tillegg i § 8.2 strekpkt 7 er flg:  

«Endringer i ovenstående kan ikke skje etter 1 februar med mindre det er enstemmighet om det i 

styret, eller det kommer pålegg eller forbud fra offentlige myndigheter som elvelaget i hht lov eller 

forskrift må følge.»  

 § 8.2 – gjeldende vedtekt (strektpkt 16) :  

«Styret skal: 

  Iverksette sanksjoner og eventuelt anmelde fiskere til politiet dersom de bryter vedtektene».  

Etter samtaler med jurister er det klart at vedtektene, slik formuleringene står, bare snakker om 

fiskere, dvs de som utøver fiske. Det er ingen bestemmelse, selv om det nok var tanken, som gjør at 

styret kan reagere overfor de som ikke har utøvd fiske, eks grunneiere som kun selger sine 

næringskort. Det bør derfor inn et tillegg som gjør at styret kan reagere overfor alle medlemmer i 

laget.  

Det kan drøftes hvilken formulering som er best, men det er egentlig bare to som det kan reageres 

overfor; fiskere og medlemmer av laget. Medlemmer av laget er grunneiere og fiskeberettigede. 

Fiskere er personer som har kjøpt døgnkort, grunneiere som fisker på grunneierkort og/eller har solgt 

næringskort og fiskerebettigede som har utløst bygdekort.  

Styrets forslag til tillegg i § 8.2 strekpkt 16 er flg:  

 Iverksette sanksjoner overfor og eventuelt anmelde fiskere og medlemmer av laget dersom de bryter 

vedtektene».  

  



§ 13 Regelbrudd – gjeldende vedtekt:  

« Brudd på regler fastsatt av lagets styre og/eller årsmøte, kan medføre bortvisning fra elva. 

Oppsynet skal straks melde fra til styret som har fullmakt til å iverksette sanksjoner og eventuelt 

foreta politianmeldeslse dersom det er nødvendig, herunder rett til å ekskludere vedkommende fra alt 

fiske i inntil 2 påfølgende sesonger, jfr § 8.2. Ulovlige garn og redskaper kan fjernes fra elva.  

Disse vedtektene er også straffegrunnlag i henhold til jordskifteloven § 91, jf. også lakse- og 

innlandsfiskeloven § 49.»  

Vedtektene snakker kun om bortvisning fra elva, men også i neste setning om å «iverksette 

sanksjoner og evt foreta politianmeldelse». Som tidligere drøftet virker det som om det bare er tenkt 

på de som utøver praksisk fiske, sjøl om nok man har ment at styret skal ha vide fullmakter, og at det 

ligger i ordene å «iverksette sanksjoner».  

Spørsmålet blir her hva som vil være en/flere hensiktsmessige og praktisk anvendelige sanksjon(er). I 

noen tilfeller kan man tenke seg at en grunneiers brudd på bruksordningsreglene kan medføre et 

økonomisk tap for laget, og da vil det være naturlig å kreve dette tapet erstattet, under henvisning til 

alminnelige erstatningsrettslige regler. Dersom det er snakk om brudd på bestemmelsene i lov om 

laksefisk og innlandsfisk kan dette straffes ihht. lovens § 49. Det å iverksette et erstatningskrav og 

bevise et tap, er en ganske stor prosess som kan måtte involvere rettsvesenet og kreve mye 

ressurser.  

Eksklusjon fra elvelaget er ikke et virkemiddel som kan brukes i og med at det er pliktig medlemskap. 

Styret har behov for å kunne reagere på forseelser, og det er da flere reaksjonsmuligheter som kan 

være aktuelle i tillegg til «bortvisning fra elva» og «rett til å ekskludere vedkommende fra alt fiske i 

inntil 2 påfølgende sesonger..». Disse to siste vil jo være klare reaksjonsmåter overfor fiskere, men 

ikke overfor eks de som selger næringskort.  

Styret har diskutert flere mulige reaksjonsmåter, så som en midlertidig «sperring» av retten til å selge 

kort og retten til å samarbeidet med andre. Alt dette må i så fall da knyttes opp mot konkrete 

overtredelser av vedtektene.  

Styrets forslag til ny § 13 blir da slik: (ny setning er uthevet med feit skrift): 

« Brudd på regler fastsatt av lagets styre og/eller årsmøte, kan medføre bortvisning fra elva. 

Oppsynet skal straks melde fra til styret som har fullmakt til å iverksette sanksjoner og eventuelt 

foreta politianmeldeslse dersom det er nødvendig, herunder rett til å ekskludere vedkommende fra alt 

fiske i inntil 2 påfølgende sesonger, midlertidig sperring av retten til å selge næringskort, og 

midlertidig rett til å samarbeide med andre grunneiere, jfr § 8.2. Ulovlige garn og redskaper kan 

fjernes fra elva. Disse vedtektene er også straffegrunnlag i henhold til jordskifteloven § 91, jf. også 

lakse- og innlandsfiskeloven § 49.»  
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