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Sak til årsmøte 2020.01.27 

Sak 1 

Jeg vil med dette ta opp ulik pris på forvaltningsavgift for de fiskeberettigede. 

Har prøvd å ta dette opp i styret ved flere anledninger, senest ved innspill til 

nye fiskeregler 2020 uten hell. 

Fiskeretten er lik for alle, det er ett vist antall døgn tilgjengelig i døgnet. Vi 

konkurrerer om de samme døgnene, men til forskjellig pris.  

Er det riktig at man kan ha forskjellig pris på en fiskerett som er lik, jeg tror ikke 

det. 

Hvor i vedtektene henter RE støtte for en slik forfordeling?  

Skal man gi noen en fordel må man ta det fra andre, kan ikke se at RE har noen 

hjemmel for dette. 

Sak 2. 

I paragraf 3.         FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE 

Her står det blant annet at laget skal legge til rette lokal næringsutvikling. 

Hva betyr dette? 

Slik det er i dag selger Statskog i nerelva døgnkortene sine for ca 450 kr det vil 

si uten fortjeneste. I øverelva har de en mye lavere forvaltningsavgift enn de 

private grunneierne med 420 kr pr døgn mot Statskogs 245 kr pr døgn. Er dette 

med på å legge til rette for lokal næringsutvikling? 

Jeg tror ikke det, vi private grunneiere som selger kort i samme soner i nerelva 

som Statskog kan ikke konkurrere på pris med Statskog i nerelva, når de i tillegg 

selger sine kort til ca 245 kr i øverelva sier det seg selv at det er problematisk 

for de private grunneierne å få solgt sine døgn med fortjeneste. 

Her kommer også problematikken med forfordeling av pris inn.  

Hvorfor skal den største grunneieren Statskog med 50%  av elvestrekningen ha 

en lavere forvaltningsavgift en de private?  



Nærings retten er lik mellom Statskog og private grunneiere, er det da riktig at 

Statskog ikke betaler full forvaltningsavgift. En annen ting er også at når 

Statskog selger sine kort så billig, så er det med på å øke fiskepresset på elva og 

dermed større uttak av laks.    

Hvor i vedtektene henter man støtte for dett.  

Hvordan er dette med på å bidra til lokal næringsutvikling? 

PS 

Det burde vært lengere tid mellom vedtatte fiskeregler og årsmøte. 

Det blir kort tid å sette seg inn i reglene, og frist for å sende saker til årsmøte. 

 


