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§ 1 Soner, fiskerett i bestemte soner 1
Vassdragets elvestrekninger er delt inn i soner der rettighetshavere som oppfyller vilkårene for
garnfiske, har fiskerett på grunnlag av et laksebrev. TF utsteder laksebrev med vilkår for fiskeretten
og utøvelsen av fisket i bestemte soner. Fiske må kun utøves i den sonen fiskerett er utvist til.
§ 2 Formål
Sonens formål er å sikre laksebreveiere deltakelse og medbestemmelse i organiseringen av fisket i
sonen, samt å ivareta laksebreveiernes felles fiskeinteresser og -rettigheter.
§ 3 Mandat 2
En sone representerer alle rettighetshavere med laksebrev i sonen. Sonen behandler saker og
avklarer spørsmål om fisket i sonen, og kan uttale seg om saker som har betydning for fisk og fisket
og om felles fiskeinteresser og -rettigheter.
Sonen ordner selv sitt fiske og fordeler fiskeplasser mellom sonens laksebreveiere og behandler nye
utvisninger og overflytting av fiskerett til sonen. Sonen behandler saker om bortleie av fiskerett for
ett år av gangen og gir uttalelse til spørsmål om bortleie av fiskerett for en begrenset periode. Sonen
kan i årsmøte eller sonemøte vedta enstemmig at fiskerett for ett år av gangen, ikke skal leies bort i
sonen kommende sesong.
Sonen oppfordrer laksebreveierne til å rapportere inn fangsten til TF, også nullfangst.
§ 4 Ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF
Ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF i behandling og avgjørelse av bestemte saker er
fastsatt i følgende kapitler i Regler om laksebrev – vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket:
1.
2.
3.
4.

Befaring av grunn, kapittel 2
Soneinndeling – laksebrev, utvisning og flytting av fiskerett, kapittel 3
Bortleie av fiskerett, kapittel 4
Garnfiske – deltaker, medhjelper, stedfortreder, kapittel 5

§ 5 Møterett, fullmektig
Alle laksebreveiere i sonen har møterett med tale-, forslags- og stemmerett i sonemøter og årsmøter.
Laksebreveier kan møte personlig eller ved fullmektig som er husstands- eller familiemedlem.
Fullmakt utstedes skriftlig av laksebreveier gjeldende for ett møte. Fullmektig som ikke selv har
laksebrev, er ikke valgbar til verv.

Kapittel 2 Sonestyre, sonemøte, årsmøte
§ 6 Sonestyre – saker, arbeidsoppgaver
Sonestyret består av leder, nestleder og minst ett medlem, og minst ett varamedlem, valgt av og
blant sonens laksebreveiere i årsmøte. Sonestyret behandler sonens løpende saker.
Soneleder koordinerer og leder sonens arbeidsoppgaver og representerer sonen utad. Nestleder
fungerer ved lederens fravær.

§ 7 Samråd – soner med få laksebreveiere
1
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Soner med færre enn 3 laksebreveiere består av et samråd som utpeker leder og nestleder. Leder,
eller nestleder i lederens fravær, ivaretar sonens arbeidsoppgaver og representerer sonen utad.
Samrådet skal avgjøre saker om fisket i sonen, jf. § 9. Ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF
gjelder tilsvarende for samrådet, jf. § 4.
§ 8 Årsmøte/sonemøte – innkalling, saker, møteledelse
Sonens årsmøte skal holdes innen 20. april for bla. å avgjøre organiseringen av fisket i sonen
kommende sesong og for å velge medlemmer og varamedlemmer til sonestyret. Sonemøter holdes
etter behov.
Sonestyret ved leder, eller nestleder i lederens fravær, innkaller alle laksebreveiere til
årsmøte/sonemøte med minst 5 dagers varsel. Innkalling og saksliste godkjennes av møtet.
Sonestyret ved leder, eller nestleder i lederens fravær, fremmer saker som krever, eller anses å
kreve, behandling i sonemøte eller årsmøte. Sonens laksebreveiere kan melde inn saker til
behandling.
Soneleder, eller nestleder i lederens fravær, åpner og leder møtet inntil møteleder og protokollfører
er valgt. Soneleder sender bevitnet årsmøteprotokoll til TF.
§ 9 Årsmøte/sonemøte – særfiske/samfiske, fordeling av fiskeplasser, fangstrapportering
Dersom det er behov for det, holdes årsmøte/sonemøte.
Årsmøte/sonemøte beslutter om laksebreveierne i sonen skal utøve særfiske eller samfiske
kommende sesong. Dersom årsmøtet beslutter at særfiske skal utøves, skal ikke vedtaket være til
hinder for at to eller flere laksebreveiere kan utøve samfiske med stengsel, sette-/stågarn eller
drivgarn.
Årsmøte/sonemøte fordeler fiskeplasser mellom laksebreveierne i sonen. Laksebreveiere bør
opprettholde sine faste fiskeplasser. Tvister om utøvelse av fisket avgjøres av TF, med mindre saken
avgjøres på sonemøte.3
Årsmøte/sonemøte behandler og tildeler fiskeplass til nye laksebreveiere på grunnlag av vedtak i TF
om utvisning av fiskerett til sonen. Årsmøte/sonemøte behandler saker om flytting av fiskerett til
sonen og bortleie av fiskerett for ett år av gangen, og gir uttalelse til spørsmål om korttidsutleie av
fiskerett. Årsmøte/sonemøte kan vedta enstemmig at fiskerett ikke skal leies bort i sonen for ett år
av gangen kommende sesong.
Jf. også § 4 om ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF i behandling og avgjørelse av bestemte
saker.
Sonen bør i årsmøtet/sonemøter oppfordre laksebreveierne til å rapportere inn fangsten til TF, også
nullfangst, og om nødvendig, sørge for veiledning om rapporteringen.
Opplysninger om fangstrapportering finnes på TFs hjemmeside:
www.tanafisk.no/fiskekort/fangstrapportering
§ 10 Årsmøtesak - valg av sonestyre
Årsmøtet velger blant sonens laksebreveiere et sonestyre, jf. § 6. Alle laksebreveiere i sonen er
valgbare. Funksjonstiden fastsettes av årsmøtet.
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§ 11 Avstemmingsregler – saker, stemmelikhet
Møteleder kan foreslå prøvevotering før endelig avstemming gjennomføres. Saker avgjøres ved at
møteleder oppfordrer enten de som er for et forslag, eller i mot, om å vise stemmetegn. Det kan
foretas kontravotering.
En sak avgjøres med alminnelig flertall, dvs. over 50 % av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet,
foretas ny votering. Er det fortsatt stemmelikhet, oversendes saken til TF for behandling og
avgjørelse. 4
§ 12 Avstemmingsregler - valg, stemmelikhet
Valg av personer kan gjennomføres ved valg av medlem og varamedlem til hvert enkelt verv.
Avstemmingen ordnes på en av følgende måter:
a) Valg ved sedler uten underskrift
De som stemmer, skriver på seddelen navnet på den personen som de stemmer på. Stemmer
noen på flere enn det skal velges, skal det og de navn som står sist på stemmeseddelen ikke
telles med. Blanke stemmer teller med i avgitte stemmer.
b) Valg ved stemmetegn
Møteleder ber de som stemmer for en foreslått kandidat, om å vise stemmetegn. Det kan
foretas kontravotering. Blanke stemmer teller ikke med i avgitte stemmer.
c) Valg ved akklamasjon
Dersom det ikke fremmes motkandidat til en foreslått kandidat, kan valget avgjøres ved
akklamasjon.
Avstemminger etter punkt a) og b):
Stemmes det over 2 kandidater, er den valgt som oppnår alminnelig flertall, dvs. over 50 % av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, foretas 2. gangs votering. Er det fortsatt stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
Stemmes det over flere enn 2 kandidater, er den valgt som oppnår alminnelig flertall dvs. over 50 %
av de avgitte stemmene. Har ingen fått mer enn 50 % av stemmene, foretas ny votering over de 2
kandidatene som har fått flest stemmer. Den er valgt som oppnår mer enn 50 % av stemmene.
§ 13 Endring av reglene
Disse regler fastsettes og endres av TF med kvalifisert flertall, dvs. et flertall med minst 2/3 av
stemmene. Soner kan foreslå endringer ved behov. Utkast og endringsforslag saksutredes av TF og
sendes på høring til sonene og andre høringsinstanser, og legges fram for fellesmøte og laksemøte til
behandling og uttalelse, før reglene fastsettes av TF.
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