REGLER OM LAKSEBREV – vilkår for fiskerett og utøvelse av fisket

Fiskebrettigede eller rettighetshavere- hva er sterkest?

---------------------------------------------

§1

Fiskeberettigede – laksebreveier, fiskerett, fangstrapportering
Fiskeberettigede (laksebreveiere) har etter lov 23.juni 1888 om retten til fiskeri i
Tanavassdraget, førsteretten til å fiske med de til enhver tid tillatte fiskeredskaper, når de
oppfyller vilkår, jf §3. Når vilkårene er avklart, får de utstedt laksebrev. Fiskeretten omfatter
alle fiskeslag.
Enhver som løser fiskekort, er pliktig til å rapportere inn fangsten til TF, også nullfangst.
Opplysninger om fangstrapportering finnes på TFs hjemmeside.
www.tanafisk.no/fiskekort/fangstrapportering.

Forklaring:

§ 2 Rett til utøvelse av garnfisket
1.
Vedkommende må avle minst 2000 kg høy eller tilsvarende mengde grovfor av annet
slag i året, på grunn som de eier eller leier på åremål.

§3

Vilkår for laksebrev
Tillegg:
Hvis fiskeretten ligger i en sone, som ligger utenfor 2 km, og som eiendommen/grunnen har
hatt og brukt i en årrekke/generasjoner, og har stengsels- og/eller stågarnsplass i den
aktuelle sonen, kan vedkommende som overtar eiendom/grunn også overta fiskeretten i den
aktuelle sonen.

§4

stryke hele §.

Forklaring: Kan synes om det er en god ide for folk som bor i boligfelt eller har egne hjem.
Men meningen ved en arv eller overtakelse av en eiendom/grunn, er jo at det skal bo- og
drives på gårdene, slik at gårdene ikke legges ned.

§8

Soneinndeling, endringer
Vassdragets elvestrekninger er delt inn i soner der fiskeberettigede/rettighetshavere kan
fiske med garn (stengsel med joddu, drivgarn, settegarn/stågarn, meardi/ruse, kastenot). I de
andre sonene kan de derimot utøve stangfiske.

TF fører oversikt over soneinndelingen og fiskeberettigede (laksebreveiere med garnfiskerett)
i den enkelte sone.15 Hvis Fellesmøte vil endre soneinndeling og utvisning til fiskerett til
sonene, skal det skje med ¾ flertall på fellesmøte. Før det stemmes og vedtas, skal saken
være grundig undersøkt og diskutert i sonene, i interesseorganene til laksebreveiere og på
fellesmøte. TF behandler og får i gang vedtaket etter fellesmøtets beslutning. Fellesmøte og
TF behandler saken hvert fjerde år eller ved behov.
Foreligger det forslag til endringer i soneinndeling og utvisning til fiskerett til sonene, skal
saken være grundig utredet og diskutert i alle berørte soner og interesseorganer til
laksebreveiere. Skriftlige tilbakemeldinger sendes til TF. TF leder og TF medlemmer for
laksebreveiere lager en saksutredning til fellesmøte, og sender denne med i sakslista til
fellesmøtets innkalling. De legger også frem saken på fellesmøte. Berørte soner orienteres
skriftlig etter fellesmøtets vedtak.

Forklaring: Det er laksebreveierne som kjenner sonen best som de fisker i; de vet hvor det
kan fiskes, hvordan elva endrer seg fra år til år, så de må høres.

§ 9 Søknad om laksebrev – tildeling

Tillegg: Hvis vilkårene for laksebrevet er kjent og i orden, kan laksebrev utstedes av TF, fra 31.mars til
laksefiskes start eller under laksefiske –
-

ved dødsfall, hvis det overtas av en av husholdningens medlem.
til vedkommende som overtar en eiendom/grunn.

Forklaring: Hvis vilkårene er kjent og i orden, skal det ikke være umulig å få laksebrevet fra TF, hvis
det skjer et plutselig dødsfall i en husholdning, rett før fiske starter eller under fiske. Eller at
noen skal overta eiendommen/grunnen etter 31.mars. Husholdningen kan jo miste laksefiske
en hel sesong og/eller utbytte pga vanskelige regler.

§ 14 Bortleie av fiskerett for inntil ett år av gangen 22
En laksebreveier kan ved skriftlig henvendelse til sonen, innen 31.mars søke om å få leie bort
sin fiskerett for kommende fiskesesong, til en person bosatt i den kommunen der fiskeretten
ligger, dersom et annet husstandsmedlem ikke kan utøve fisket.

Noe å tenke på:
Det stilles harde krav til laksebreveieren, men ikke til vedkommende som skal leie en
fiskerett. En som skal leie kan bo hvor som helst i kommunen, og ikke drive landbruk m.m.
Det vil si at hvem som helst kan fiske med garn etter hvert.

