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Kapittel 1 Soner – garnfiskerett, formål, mandat, møterett
§ 1 Soner, garnfiskerett i bestemte soner, laksebrev1
Tanavassdragets elvestrekninger er delt inn i soner der rettighetshavere som
oppfyller vilkårene for garnfiske, har fiskerett. Fiskeretten omfatter alle fiskeslag og
de til enhver tid tillatte fiskeredskaper.2
TF utsteder laksebrev med vilkår for fiskeretten og utøvelsen av garnfisket i bestemte
soner. Fiskeretten omfatter fiske med settegarn, stengsel og drivgarn og må kun
utøves i den sonen TF har utvist fiskerett til.
§ 2 Formål
Sonens formål er å sikre laksebreveiere deltakelse og rettigheter i organiseringen av
garnfisket i sonen, samt å ivareta deres fiskeinteresser og -rettigheter.
§ 3 Mandat 3
En sone representerer alle rettighetshavere med laksebrev i sonen. Sonen behandler
saker og avklarer spørsmål om garnfisket i sonen, og kan uttale seg om saker av
betydning for fisken og fisket, og for laksebreveiernes fiskeinteresser og -rettigheter.
Sonen ordner selv sitt garnfiske og fordeler fiskeplasser mellom laksebreveiere i
sonen. Sonen gir uttalelse til nye utvisninger og overflytting av fiskerett til sonen, og
utleie av garnfiskerett i sonen for en begrenset periode i fiskesesongen. Sonen eller
sonens laksebreveiere kan foreslå endringer til soneinndelingen, jf. § 9 i Regler om
laksebrev.
Sonen kan oppfordre laksebreveierne til å rapportere inn fangsten til TF, også
nullfangst. Opplysninger om fangstrapportering finnes på TFs hjemmeside:
www.tanafisk.no/fiskekort/fangstrapportering
§ 4 Samhandling mellom sonen og TF
Samhandling mellom sonen og TF er nærmere beskrevet i Regler om laksebrev:
•
•
•

Kapittel 2 - § 8, 2. ledd Spørsmål om tap av garnfiskerett.
Kapittel 3 - § 9, 3. ledd Endringer av soneinndeling, § 10, 3. ledd Utvisning av
garnfiskerett til sonen, § 11, 2. ledd Overflytting av garnfiskerett til sonen.
Kapittel 4 - § 13, 5. ledd Utleie av garnfiskerett for begrenset periode.

§ 5 Møterett, fullmektig, valgbare til verv
Alle laksebreveiere i sonen har møterett med tale-, forslags- og stemmerett i
sonemøter og årsmøter. Laksebreveier kan møte personlig eller ved fullmektig som
er husstandsmedlem eller et nært familiemedlem som kan være barn, barnebarn,
forelder eller søsken.
Fullmektig skal være registrert i folkeregisteret som fast bosatt i den kommunen
sonen ligger. Fullmakt utstedes skriftlig av laksebreveier gjeldende for ett møte. En
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Jf. Tanaforskriften § 7, 2. og 6. ledd
Jf. Tanaforskriften § 3, 1. ledd
3
Jf. Tanaforskriften § 7, 3. ledd
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fullmektig kan kun ha én fullmakt. Fullmakt kan ikke utstedes til en laksebreveier.
Sonemøtet eller årsmøtet godkjenner fullmakter.
Alle laksebreveiere i sonen er valgbare til verv. Fullmektig er ikke valgbar.

Kapittel 2 Sonestyre, sonemøte eller årsmøte, sonens saker
§ 6 Sonestyre, samråd – sammensetning, ledelse/kontaktperson
Sonestyret består av leder, nestleder og minst ett medlem og minst ett varamedlem,
valgt av og blant sonens laksebreveiere. Funksjonstiden kan fastsettes ved valg.
Leder innkaller til sonens møter, leder møtene, legger fram saker til behandling,
koordinerer sonens saker og representerer sonen utad. Nestleder fungerer ved
lederens fravær. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Soner med færre enn 3 laksebreveiere består av et samråd som utpeker en
kontaktperson til å ivareta sonens saker og til å representere sonen utad.
§ 7 Sonemøte eller årsmøte – innkalling, innmelding av saker
Dersom det er behov for det, holdes sonemøte eller årsmøte.
Sonemøte eller årsmøte kan holdes før ny fiskesesong dersom det er behov for å
organisere fisket i sonen kommende sesong, eller velge medlemmer og
varamedlemmer til sonestyret. Det samme gjelder dersom sonestyret anser behov
for at en eller flere saker må behandles av sonemøte eller årsmøte.
Sonestyret ved leder, eller nestleder i lederens fravær, innkaller alle laksebreveiere til
sonemøte eller årsmøte med minst 5 dagers varsel. Sonens laksebreveiere kan melde
inn saker til behandling. Innkalling og saksliste godkjennes av møtet. Møteprotokoll
oversendes TF til orientering.
§ 8 Sonens møter - saker
Sonen behandler eller uttaler seg ved behov til én eller flere av følgende saker i
sonestyremøte, sonemøte eller årsmøte:
1. Sonens uttalelse til utvisninger av fiskerett til nye laksebreveiere til sonen, ifølge
henvendelse fra TF.
2. Sonens uttalelse til overflytting av fiskerett til sonen fra en annen sone, ifølge
henvendelse fra TF.
3. Sonens uttalelse til utleie av fiskerett i sonen for en begrenset periode i
fiskesesongen, ifølge henvendelse fra TF.
4. Om nødvendig, bistå laksebreveier til å vurdere vilkårene for utleie av fiskerett i
sonen for inntil ett år av gangen til en person bosatt i elvedalen, jf. Regler for
laksebrev § 14.
5. Avgjøre om laksebreveiere i sonen kan utøve særfiske eller samfiske kommende
sesong. Dersom det besluttes at særfiske kan utøves, må ikke vedtaket være til
hinder for at to eller flere laksebreveiere kan utøve samfiske med settegarn,
stengsel eller drivgarn.
6. Avgjøre fordeling av fiskeplasser mellom laksebreveiere i sonen. Laksebreveiere
bør opprettholde sine faste fiskeplasser.
7. Sonens uttalelse til saker av betydning for fisken og fisket og for laksebreveiernes
fiskeinteresser og -rettigheter.
8. Fremme eventuelt endringsforslag til soneinndelingen.
9. Fremme eventuelt endringsforslag til TFs interne regler; Vedtekter for TF, Regler
om laksebrev, Regler om fellesmøter og Regler om soner.
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10. Velge medlemmer, varamedlemmer eller suppleanter til sonestyret.
Jf. § 4 Samhandling mellom sonen og TF.

Kapittel 3 Andre bestemmelser
§ 9 Avstemminger – saker, valg – stemmelikhet
En sak avgjøres med alminnelig flertall, dvs. over 50 % av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet, foretas ny votering. Er det fortsatt stemmelikhet, kan saken avgjøres
med lederens dobbelstemme eller oversendes til TF for behandling og avgjørelse.4
Valg av personer avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget
med enten ny votering, loddtrekning eller med lederens dobbelstemme.
§ 10 Tvisteløsning5
Tvister mellom rettighetshavere om utøvelsen av fisket avgjøres i første instans av
TF, med mindre saken avgjøres på sonemøte. Tvister om rettighetsforhold om
garnfiske kan bringes til avgjørelse for jordskifteretten eller tingretten.
Jordskifteretten kan fastsette bruksordning mellom rettighetshavere med hjemmel i
jordskifteloven.
§ 11 Fastsettelse og endring av reglene
Disse regler fastsettes og endres av TF med kvalifisert flertall, dvs. et flertall med
minst 2/3 av stemmene. Endring av reglene utredes av TF og sendes på høring til
sonene, laksebreveiernes organisasjoner og eventuelt andre høringsinstanser. Saken
legges frem for fellesmøte til behandling, før reglene behandles og fastsettes av TF.
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Jf. Tanaforskriften § 7, 3. ledd

5

Jf. Tanaforskriften §§ 16 og 7, 4. ledd
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REGLER FOR SONER – Merknader til enkelte bestemmelser:
Generelt: Regler om soner er utarbeidet med hjemmel i Tanaforskriften § 7, 3. ledd hvor
det heter at TF kan gi nærmere regler om organisering av fisket i sonene. I reglene er det
tatt hensyn til praksis, sonenes selvbestemmelse, til anvisninger i Tanaforskriften.
Sonens formål er å sikre laksebreveiernes deltakelse og rettigheter i organiseringen av
garnfisket i sonen, samt å ivareta deres fiskeinteresser og -rettigheter, jf. § 2 Formål.
Til § 3 Mandat: Sonens mandat er å representere alle laksebreveiere i sonen. Det gjelder
alle laksebreveiere uavhengig av om de i perioder fisker aktivt eller ikke. Sonen eller
sonens laksebreveiere kan fremme forslag til TF om endringer til soneinndelingen. Det
samme kan laksebreveiernes organisasjoner og TF gjøre, jf. § 9 i Regler om laksebrev.
Til § 5 Møterett, fullmektig: Alle laksebreveiere, uavhengig av om de ikke fisker aktivt i
perioder eller ikke, har møterett i sonemøter og årsmøter. Det er lang praksis for at
enten et husstandsmedlem eller et nært familiemedlem møter med fullmakt til
sonemøter. Nært familiemedlem er vanligvis barn, barnebarn, forelder eller søsken.
En fullmektig kan kun ha én fullmakt. Fullmektig skal være fast bosatt og registrert i
folkeregisteret i den kommunen der sonen ligger. For å unngå at enkelte av de møtende
har flere stemmer i møtet, heter det i 2. ledd: «Fullmakt kan ikke utstedes til en
laksebreveier». Sonemøtet eller årsmøtet godkjenner fullmakter. Det er viktig for soner,
særlig de med til dels få laksebreveiere, at de selv innehar styrevervene. En fullmektig
kan derfor ikke velges til verv.
Til § 6 Sonestyre, samråd: Det heter i 1. ledd det at sonestyret består av leder, nestleder
og «minst ett medlem» og «minst ett varamedlem». Det er opp til den enkelte sone å
avgjøre hvor mange flere medlemmer og varamedlemmer sonestyret skal bestå av.
Soner med færre enn 3 laksebreveiere har et samråd med en utpekt kontaktperson.
Sonestyrets leder, eller nestleder ved lederens fravær, har dobbelstemme ved
stemmelikhet, jf. også § 9 om avstemminger i saker og valg.
Til § 7, 1. ledd Sonemøte eller årsmøte: Sonen avgjør selv om det er behov for å holde et
sonemøte eller årsmøte, jf. § 7, 1. ledd.
Til § 7, 3. ledd: I bestemmelsen er det lagt opp til minst 5 dagers varsel for innkalling til
sonemøte eller årsmøte. Bestemmelsen er ikke til hinder for at sonestyrene selv kan
beslutte å øke varselsplikten med flere dager, men kravet er at innkalling skal skje med
minst 5 dagers varsel.
Til § 8 Sonens møter: Sonen bestemmer selv om det er behov for å behandle sakene i
pkt. 1 – 10 i enten sonestyre, sonemøte eller årsmøte. Det vises også til § 4 Samhandling
mellom sonen, særlig spørsmål om tap av garnfiskerett, endring av soneinndeling,
utvisning og overflytting av garnfiskerett til sonen, utleie av fiskerett for begrenset
periode i sesongen.
Til § 9, 1. ledd Avstemminger: Etter flere voteringer med likt stemmetall, kan saken
«oversendes til TF for behandling og avgjørelse». Dette er i samsvar med Tanaforskriften
§7, 3. ledd. Det kan være en fordel at sonen har denne muligheten dersom det
foreligger stemmelikhet og sonen ønsker, av forskjellige grunner, at TF behandler og
avgjør saken.
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