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Norske Lakseelver vært aktivt med i forskriftsarbeidet 

På vegne av Miljøverndepartementet har Direktoratet for naturforvaltning sendt forslag til forskrift 

om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk på høring (vedlagt). Norske 

lakseelver har fulgt prosessen med utarbeidelse av forslag til forskriften. Vi er således kjent med 

vurderinger som er gjort underveis. Som en støtte til utarbeidelse av høringssvar lokalt, vil vi 

redegjøre for noen momenter her. 

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 ved overdragelse av fiskerettighetene til andre ved salg eller arv. Videre har 

forvaltningslaget en sentral rolle i miljøforvaltningens gjennomføring av lakseforvaltningen i Norge, 

forankret i lakse- og innlandsfiskloven. 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 åpning for det dersom alle eller 

noen rettighetshaverne ønsker felles fiskekortsalg. 

Behov for klarere regler om organisering av rettighetshavere i lakseelver 

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.  

Den gamle forskiften om flertallsvedtak hjemlet i lakse- og innlandsfiskloven var ment å brukes til å 

danne pliktig organiserte lag. Denne forskriften har imidlertid vist seg å være lite egnet. Dette fordi 

det var for mange variable som ikke var definert i forskriften og som rettighetshaverne selv måtte 

enes om. Dette gjaldt spesielt fastsetting av andeler i laget. Videre var prosessen som skulle til for å 

få juridisk robuste vedtak dårlig beskrevet i forskriften. 

Oppfordring til elvene 

Les vedlagte forslag til ny forskrift om pliktig organisering, og gjør en vurdering av forskriften i 

forhold til hvordan den vil ”virke” i deres vassdrag. Vil ny andelsfordeling gi urimelige utslag? Er det 

spesielle forhold lokalt hos dere som burde vært fanget opp i forskriften? Hvordan bør koblingen til 

eksisterende løsninger forankres i forskriften (eks. hva skal til for å videreføre dagens ordning, og 

samtidig sikre juridisk solide vedtak der hvor ikke alle har vært medlem i eksisterende lag)? 



Løsningen fram til nå har derfor vært å få Jordskifteretten til å danne et forpliktende organisert lag i 

vassdraget. Dette har imidlertid vist seg, i mange tilfeller, å bli en både dyr og tidkrevende prosess. 

Hensikten med den nye forskriften om pliktig organisering og drift av vassdrag er å definere 

prosessen fram til obligatorisk organisering mest mulig entydig. Alle vedtak må være holdbare om de 

prøves for rettssystemet. Dette er spesielt viktig i forhold til evt. tvangsinndriving av 

forvaltningsavgift, fastsetting av regler for fiske og fangstrapportering med de følgene manglende 

rapportering kan få for enkeltrettighetshavere (for eksempel ikke åpning av fiske). Dette har måttet 

avveies mot hvordan få overgangen fra allerede eksisterende lag mest mulig smidig. Det har gitt seg 

utslag i at forskriften gir en detaljert beskrivelse av prosessen fram til organisering, samtidig som det 

er åpnet for alternative løsninger der det allerede eksisterer godt fungerende lag i vassdraget med 

annen andelsfordeling enn beskrevet i forslaget til ny forskrift. 

Bygg videre på dagens elveeierlag 

Organiseringsprosessen vil uansett medføre en del jobb, men kan sees på som en investering for 

framtiden i forhold til å få etablert en robust forvaltingsorganisasjon. Dagens «velfungerende» 

organisasjoner som ikke er obligatorisk organisert, er kun velfungerende inntil det oppstår konflikter 

hvor det settes hardt mot hardt.  

I praksis vil det likevel være naturlig å ta utgangspunkt i dagens organisering med hensyn til f.eks. 

utforming av vedtekter, andelsberegning og mulige styrekandidater. 

Ett eller to lag? 

Der hvor elvelaget i dag driver formidling av fiske, vil det kanskje være fornuftig å skille lovpålagt 

forvaltning og ”butikk” (salg av fiskekort) i to adskilte lag. Dette fordi felles formidling av fiske er en 

frivillig avfære. Selv om alle omsetter sitt fiske gjennom eksisterende elvelag i dag, er det ingen 

garanti for at ikke noen vil trekke seg ut av dette samarbeidet i framtiden- noe de for øvrig har full 

rett til. Da vil det bli to kategorier medlemmer i laget – de som skal ha utbytte og de som skal betale 

forvaltningsavgift. Med noen utenfor felles salg av fiske, vil det bli en utfordring av presist 

fastsette/splitte administrasjonskostnadene knyttet til fiskeformidling og forvaltning. En løsning vil i 

slike tilfeller være å håndtere fiskekortsalg og pålagte forvaltningsoppgaver i to adskilte 

organisasjoner. Dette angår ikke selve høringen, men vil være et spørsmål vi ser kan komme opp i en 

del vassdrag. 

Ny organisasjonsform etter opphøring av BA 

Vi er dialog med Brønnøysundregistrene i forhold til hva som er egnet organisasjonsform for 

forvaltningslagene i lakseførende vassdrag. Dette for å sikre en smidig overgang fra dagens ulike 

organisasjonsformer til nye forvaltningslag forankret i ny forskrift. Videre har vi også bedt om et 

forslag til løsning som også imøtekommer de elveeierlagene som har vært registert som BA, og som 

nå må få en ny organisasjonsform. Her vil trolig ikke samvirkeforetak dekke kravene i den ny 

forskriften. Så fort vi får svar fra Brønnøysundregistrene vil vi sende ut ny informasjon.  

Hvis det er spørsmål rundt momenter i forskriften, er det bare å ta kontakt med oss i 

administrasjonen. 

Med vennlig hilsen  

Torfinn Evensen 
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