
Hva er sterkest: 

Fiskeberettigede eller rettighetshavere? 

Eks.: 

Dom 1994: De fiskeberettige har også adgang til å leie bort fiskeretten etter nærmere bestemmelser 

fastsatt i kgl.res. av 1. april 1911 §9. 

Endringer er merket med gult. 

----------- 

 

 

REGLER OM SONER – Organisering av fisket 

§1 Soner, fiskerett i bestemte soner. 

3 linja: Fiske med garn må kun utøves i den sonen fiskerett er utvist til.  

 

§5: Møterett, fullmektig. 

2 linja: Laksebreveier kan møte personlig eller ved fullmektig som er husstandsmedlem. 

Fullmakt utstedes skriftlig av laksebreveier gjeldende for ett møte.  

Forklaring: Det er vel kanskje ikke riktig å familiemedlem på sonemøte. Skal man tillate at en 

slektning, som f.eks bor i Kirkenes eller Bergen få lov til å delta på sonemøte, og som skal få 

stemmerett på møte?  Man kan risikere at flere utenbygds boere får stemme i en sone i Tana 

ved slike tilfeller. Det kan bli en del bråk og fiskerett endringer  i sonene pga det. Og det er 

kun husstandsmedlemmer som får fiske med garn og delta på fellesmøte.  

 

§ 8: Årsmøte – innkalling, saker møteledelse 

Forklaring: (I Forskriften §7, står: ”I hver sone ordner de fiskeberettigede selv sitt fiske. TF 

kan gi nærmere regler om organisering av fisket i sonene.”) 

 

 Sonen avholder årsmøte i sonestyret innen 20.april - 

1.  - hvis styresammensetningen må endres (vanlig valg eller ved spesielle tilfeller slik 

som sykdom, dødsfall, flytting, eller når sonemedlem(mer) krever det. Sonens 

laksebreveiere kan melde inn saker til behandling. Årsmøte sender årsmøtevedtaket 

til TF.  



2. - hvis det skal drives særfiske i sonen. Årsmøte beslutter om laksebreveierne i sonen 

kan utøve særfiske eller samfiske kommende sesong. Dersom årsmøte beslutter at 

særfiske kan utøves, skal ikke vedtaket være til hinder for at to eller flere 

laksebreveiere kan utøve samfiske med stengsel, sette-/stågarn eller drivgarn. 

Årsmøte - 

a) 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. 

Forklaring: Hva med tvisteløsning og bruksordninger i jordskifteretten og 

tingretten fra forskriften? Er den gått ut? Hva med de som har to eller flere 

fiskeretter i sonen (flere stengselsog stågarnsplasser); vil de miste dette, pga 

TFs beslutning? 

b) behandler og tildeler fiskeplass til nye laksebreveiere på grunnlag av vedtak i 

TF om utvisning av fiskerett til sonen. 

c) behandler saker om flytting av fiskerett til sonen. 

d) behandler saker om bortleie av fiskerett, gjeldende for en sommer sesong av 

gangen. Årsmøte gir uttalelse til spørsmål om korttidsutleie av fiskerett. 

Årsmøte kan vedta enstemmig at fiskerett ikke skal leies bort i sonen. Avtalen 

kan bare gjelde for en kommende sommersesong. 

Jf. Også § 4 om ansvars- og rollefordeling mellom sonen og TF i behandling og 

avgjørelse av bestemte saker. 

Den som leier en fiskerett, må være bosatt i den kommunen som sonen ligger 

i. Leien gjelder kun fiske i den aktuelle sonen, i en bestemt tid. Personen som 

leier en fiskerett har ikke møtetilgang og stemmerett på møter som utleier av 

fiskeretten innehar. Overskuddet skal heller ikke tilfalle leietaker.  

 

3.  - hvis det må behandle saker som krever årsmøtebehandling.  

4. Sonestyret ved leder, eller nestleder i lederens fravær - 

a)   innkaller alle laksebreveiere til årsmøte med minst 5 dagers varsel. Innkalling 

og saksliste godkjennes av årsmøte. 

b)  fremmer saker som krever, eller anses å kreve, behandling i årsmøte. Sonens 

laksebreveiere kan melde inn saker til behandling. 

c) åpner og leder møtet inntil møteleder og protokollfører er valgt. Soneleder 

sender bevitnet årsmøteprotokoll til TF. 

 



  

§ 9: Sonemøte – innkalling, saker møteledelse 

Sonestyret avholder sonemøte – 

1. - hvert år innen 20 april.  På møte behandles: 

a)  - utfylling av infoskjema, som årlig fylles ut og sendes til Tanavassdragets 

fiskeforvaltning. Skjemaet skal inneholde opplysninger om hvem som sitter i 

sonestyre, hvem som fisker i sonen, evt annen info. 

TF sender så tilbake en kvittert kopi av skjemaet med opplysninger om evt 

endringer i sonen (nye laksebreveiere, leie av fiskerett).  

b)  - ellers i året, hvis det er behov for det (bortleie av fiskerett, høringer m.m.).  

 

2. Sonestyret ved leder, eller nestleder i lederens fravær - 

a)  - innkaller alle laksebreveiere til sonemøte med minst 5 dagers varsel. 

Innkalling og saksliste godkjennes av sonemøte. 

b) - fremmer saker som krever, eller anses å kreve, behandling i sonemøte. 

Sonens laksebreveiere kan melde inn saker til behandling. 

c) - kan delta på andre møter som er av interesse for sonen. 

 

2. Sonestyremøte kan også behandle enkeltsaker hvis det skal drives samfiske eller 

særfiske (utleie/bortleie) i sonen. Hvis en laksebreveier er blitt syk og ikke kan utøve 

garnfiske selv, kan sonemøte beslutte om laksebreveieren får lov til å samfiske eller 

bortleie fiskeretten ut for kun kommende sommersesong.  

Dersom sonemøte beslutter at særfiske eller samfiske kan utøves, skal ikke vedtaket 

være til hinder for at en nær slektning/familie kan utøve samfiske eller særfiske med 

stengsel, sette-/stågarn eller drivgarn. Denne må imidlertid være bosatt i kommunen 

der sonen er i. Sonestyremøte - 

a) innkaller til sonemøte for behandling av bortleie av fiskerett, gjeldende for en 

sommer sesong av gangen. Sonemøte gir uttalelse til spørsmål om 

korttidsutleie av fiskerett. Hvis det ikke er enighet blant laksebreveiere om 

utleie, så skal ikke fiskeretten leies ut. 

 Den som leier en fiskerett, må være bosatt i den kommunen som sonen ligger 

i. Leien gjelder kun fiske i den aktuelle sonen, i en bestemt tid. Personen som 

leier en fiskerett har ikke møtetilgang og stemmerett på møter som utleier av 

fiskeretten innehar. Overskuddet skal heller ikke tilfalle leietaker.  



3. Sonestyre bør oppfordre laksebreveierne til å rapportere inn fangsten til TF, også 

nullfangst. Ved behov vil TF sørge for veiledning om rapporteringen. Opplysninger 

om fangstrapportering fins på TFs hjemmeside: 

 www.tanafisk.no/fiskekort/fangstrapportering 

 

 

§ 13 Endring av reglene 

Disse regler fastsettes og endres av Fellesmøte 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 laksebreveiernes interessegrupper (LBT, ___ og ___), og legges fram 

for fellesmøte, før reglene fastsettes. 

 

Forklaring: Fra dommen:  

 

 

 

 

http://www.tanafisk.no/fiskekort/fangstrapportering

