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Høring - forslag til forskrift om pliktig organisering og drift av 
vassdrag

På vegne av Miljøverndepartementet sender Direktoratet for naturforvaltning forslag til 
forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk på høring. 
Forskriftsforslaget er utarbeidet i samarbeid med representanter for fiskerettshaverne.

Stortinget vedtok 4. desember 2012 en rekke endringer i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og 
innlandsfisk m.v., jf. Prop. 86 L (2011-2012). En av de mest sentrale endringene i loven er § 25 om 
innføring av pliktig organisering av rettighetshaverne i vassdrag med anadrome laksefisk.  Paragraf 
25a om driftsplanlegging inneholder også bestemmelser av vesentlig betydning for pliktig 
organisering. 
Lovens §§ 25 og 25a lyder nå som følger:

§ 25. Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag
«For å fremme en forsvarlig og rasjonell forvaltning av fiskeressursene skal fiskeforvaltningen 
arbeide for felles organisering. 

I vassdrag med selvreproduserende bestander av anadrom laksefisk plikter fiskerettshaverne å 
gå sammen om felles forvaltning. Fellesforvaltningen skal omfatte regulering av fisket, fiskeoppsyn, 
informasjon, smittevern, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak og bestandsovervåkning. 
Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om utøvelsen av fellesforvaltningen. 

Departementet kan bestemme at vassdrag med små bestander skal unntas fra kravet om felles 
organisering.
I vassdrag som ikke omfattes av andre ledd, eller som er unntatt fra kravet om obligatorisk 
organisering, kan et flertall av fiskerettshaverne med bindende virkning beslutte at fiskeressursene 
skal forvaltes i fellesskap. 

Fiskerettshaverne organiserer selv arbeidet. Den enkelte fiskerettshavers andel i fisket legges 
til grunn ved fordeling av utgifter i forbindelse med fellesforvaltningen. 

Departementet gir nærmere bestemmelser om hvordan den enkelte rettighetshavers andel i 
fisket skal vektlegges ved stemmegivning i forbindelse med fellesforvaltningen, og om gjennomføring 
av felles organisering. 

Utgifter i forbindelse med fellesforvaltningen er tvangsgrunnlag for utlegg.
For gjennomføring av felles organisering kan bruksordning kreves etter jordskifteloven. 

Departementet kan kreve bruksordning etter jordskifteloven § 2 bokstav c når ingen av partene vil 
kreve det eller resultatet av minnelig ordning ikke er hensiktsmessig.» 
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§ 25a. Driftsplanlegging.
I vassdrag hvor fiskeretthaverne plikter å gå sammen om felles forvaltning av 

fiskeressursene, skal det utarbeides driftsplan. Departementet kan gi dispensasjon fra kravet om 
driftsplan når spesielle årsaker tilsier det.

Departementet kan gi regler om at felles forvaltning også skal omfatte fjordsystemer utenfor 
vassdraget. 

Driftsplan skal inneholde oversikt over fiskeressursene i det aktuelle området, oversikt over 
regulerings-, overvåkings-, oppsyns- og informasjonstiltak, samt oversikt over den enkelte 
fiskerettshavers andel i fisket dersom dette er avklart. Videre skal planen beskrive hvordan 
fiskeinteressene er organisert, og de økonomiske forholdene knyttet til organisering og tiltak. 
Planen kan også omfatte bortleie av fiskerett. 

Bestemmelsene om flertallsvedtak i § 25 femte ledd gjelder tilsvarende. Om nødvendig kan 
departementet utarbeide driftsplan på eget initiativ.

Fordeling av utgifter og inntekter av tiltak i medhold av bestemmelsene ovenfor skal skje etter 
fiskerettshavernes andel i fisket. Departementet kan gi nærmere regler om fordelingen. Utgifter i 
forbindelse med driftsplanlegging og tiltak besluttet ved flertallsvedtak er tvangsgrunnlag for 
utlegg. 

Departementet foreslår nå nærmere bestemmelser om gjennomføring og utøvelse av felles 
organisering og drift av vassdrag, og om beregning og vektlegging av den enkelte rettighetshavers 
andel i fisket, jf. § 25 annet og sjette ledd og § 25a femte ledd. 

Vedlagt følger departementets forslag til forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med 
anadrome laksefisk. De enkelte bestemmelser er nærmere kommentert i forskriftsforslaget. Vedlagt 
følger også eksempel på beregning av andeler i fisket. 

Obligatorisk organisering av fiskerettshaverne i lakseførende vassdrag vil medføre noen økonomiske 
og administrative konsekvenser, særlig for rettighetshaverne i forbindelse med selve etableringen av 
ordningen og i forbindelse med fastsetting av den enkeltes andel i fisket. Innføring av ordningen vil 
medføre administrative konsekvenser for rettighetshaverorganisasjoner og myndighetene i 
etableringsperioden. Forskriften medfører imidlertid ikke konsekvenser utover det som allerede følger 
av loven. På sikt vil ordningen forenkle de administrative rutinene i forholdet mellom lokal og sentral 
forvaltning.

Eventuelle kommentarer til forskriftsforslaget sendes Direktoratet for naturforvaltning innen 20. mars 
2013 enten pr post til Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim, eller pr e-post: Postmottak@dirnat.no

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Raoul Bierach e.f. Stig Johansson
seksjonssjef


