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Revisjon av vedtekter                                                                              17.06.2015 

DIRDALSELVAS FELLESFORVALTNING  SA 

 

§ 1   Dirdalselvas Fellesforvaltning SA 

Dirdalselvas Fellesforvaltning (senere kalt laget) er en sammenslutning av alle 

fiskerettshavere i Dirdalsvassdraget  (Dirdalselva med sidevassdrag) 

1. Laget representerer alle fiskerettshavere som er tilsluttet sameiene Dirdal Laksefiske 

(orgnr 993964549) og Gilja Elveeierlag (orgnr 997726790), samt alle fiskerettshavere 

tilsluttet Nødland Fiskevald i saker som berører den del av vassdraget som fører 

anadrom laksefisk i Gjesdal Kommune. 

2.  Laget representerer i tillegg for elveeiere tilsluttet ”Oppstrøms Byrkjedal Fiskevald” i  

     saker som berører den del av vassdraget som pr. definisjon ikke er lakseførende.  

     (Frivillig medlem) 

Foretaket har sitt forretningskontor i Gjesdal Kommune. 

 

§ 2     Formål 

Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift 

av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte 

forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget 

skal forvalte fiskeressursene vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av 

en bærekraftig ressursforvaltning. 

Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter. 

Laget har ikke erverv til formål og det enkelte medlem disponerer selv egen fiskerett 

eventuelt i samarbeid med andre medlemmer.  

 

 

§ 3  Ansvar 

Laget er et selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset 

ansvar for gjeld. 

Laget har ikke anledning til å finansiere drift eller tiltak gjennom opptak av lån eller 

tilsvarende finansieringstiltak, med mindre dette skjer gjennom at medlemmene frivillig 

forskutterer utgifter mot seinere fratrekk i skyldig forvaltningsavgift. 
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§4 Medlemmer - andel 

Alle med fiskerett innenfor det området som er definert i §1. 1 er med i laget og må 

følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig for rettighetshavere til den del av elva 

som fører anadrom laksefisk å melde seg ut av laget.  

Andre medlemmer definert i §1. 2 står fritt til både utmelding og innmelding og er heller 

ikke forpliktet av vedtak som gjelder forvaltning av anadrom strekning av vassdraget. 

Eiendommer som er med i laget, og deres andeler, fremgår av § 16. 1 

Andelene er beregnet i h.t. bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av 

vassdrag med anadrome laksefisk. Andelsfordelingen skal beregnes på nytt etter 5 år.  

Laget kan i særskilte tilfeller revidere andelsfastsettingen hvert tredje år.  Særskilte 

tilfeller er når det har skjedd store endringer i fordeling av fangsten rettighetshaverne i 

mellom, at elva har endret løp, eller ved endringer i offentlige lover og forskrifter. 

Dersom det viser seg at noen oppførte medlemmer likevel ikke har fiskerett, trer de ut 

av laget. Eiendommer som viser seg å ha fiskerett, men som ikke har vært med i laget, 

skal bli med i laget.  

 

 

§5 Årsmøte 

1 Konstituering 

Årsmøtet er lagets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av 

april hvert år. Styret innkaller til årsmøtet. Innkallingen til årsmøtet med saksliste skal 

skje skriftlig med minst tre ukers varsel. Saker som medlemmer ønsker å ta opp på 

årsmøtet skal være kommet inn til styret innen 31. januar. Årsmøtet kan ikke gjøre 

bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.  

Dersom en fiskerettshaver ikke møter selv, kan denne la seg representere av en annen 

fiskerettshaver ved framlegging av skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn to 

fullmakter. Ektefelle kan møte og stemme uten særskilt fullmakt.  
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2 Flertallvedtak 

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) 

mellom de frammøtte. Avstemming skjer ved at hvert medlem har en stemme. Dersom 

noen krever det skal det stemmes etter andeler ref. §16.1. Ved skriftlig avstemming blir 

blanke stemmer regnet som ikke avgitt. Likt stemmetall blir avgjort ved loddtrekning.  

Byrkjedal Fiskevalds medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår forvaltningen 

av anadrom fisk (anadrom strekning). 

Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulempe, enn nytte. 

Vedtaket må heller ikke føre med seg usaklig forskjell mellom rettene til flertallet og 

mindretallet, eller gi urimelige fordeler for flertallet til skade for mindretallet. Ved 

endringer av fiskerregler skal alle medlemmer så langt som mulig rammes relativt likt. 

Medlemmer som mener vedtak er i strid med disse forutsetningene, kan bringe saken 

opp for tvistebehandling i tråd med vedtektenes § 15. 

 

3. Årsmøte skal: 

Velge møteleder. 

Godkjenne saksliste og innkalling. 

Registrere frammøtte. 

Velge protokollfører og to personer som sammen med lederen, skal underskrive 

protokollen. 

Behandle styrets årsmelding og årsregnskap. 

Behandle styrets forslag til disponering av årsoverskudd. 

Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette årsavgift. 

Velge styreleder annethvert år blant representantene fra valdene. 

Konstituere de styremedlemmer som valdene har valgt.  

Velge den av de to revisorene som er på valg, for 2 år  

Behandle innkomne saker. 

Oppnevne aktuelle komiteer/utvalg etter forslag fra styret. 

Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styrer og komiteer etter forslag fra styret. 
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Videre kan årsmøtet dersom det er aktuelt: 

Behandle styret sitt forslag til organisering for stasjonene for desinfeksjon av fiskeutstyr 

og smitteverntiltak for øvrig, fiskekultivering, oppsyn, fangstregistrering, nødvendig 

informasjon til rettighetshavere og fiskere, overvåkning, fiskeregler, reguleringer av 

fiske, vedta å utarbeide / ajourføre driftsplan, evt endring av vedtektene jmf $ 14. 

 

 

4. Protokoll 

Det skal føres møteprotokoll for årsmøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for alle 

medlemmer i laget. 

 

 

§6 Ekstraordinært årsmøte 

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets 

medlemmer, regnet etter andel, krever det. 

Innkallinga til og saksbehandlingen på det ekstraordinære årsmøtet følger reglene for 

det ordinære årsmøtet. Det kan bare tas avgjørelser i saker som går fram av 

innkallingen. 

 

 

§7. Styret 

1.  Sammensetning  

Det skal være en balansert representasjon fra de ulike deler av vassdraget  

Styret skal derfor være sammensatt som følger: 

3 representanter fra Dirdal Laksefiske, 2 representanter fra Nødland Fiskevald, 2 

repesentanter fra Gilja Elveeierlag og 1 representant fra Oppstrøms Byrkjedal fiskevald,  

totalt 8 representanter. Valdene velger sine representanter til styret, for to år om 

gangen. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder , kasserer og  sekretær.  

Styret er vedtaksdyktig når minst 5 styremedlemmer møter. I situasjoner der det er likt 

stemmetall i styret, har lederen dobbeltstemme. 
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2.  Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret blant annet: 

Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med regnskap for foregående år og utarbeide 

budsjettforslag og arbeidsplan for inneværende år.  

Arbeide for en rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen 

Kreve inn årsavgift, og sørge for at alle medlemmene retter seg etter regler vedtatt på 

årsmøtet. 

Sørge for at laget eventuelt blir registrert i de offentlige register som loven krever eller 

som anses hensiktsmessig  

Sørge for at alle nødvendige, offentlige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av 

driftsplan eller andre tiltak i vassdraget. 

Samle inn statistikk (generelt..), og ha ansvar for overvåking av laksestammen av 

vassdraget. Blant annet ved gytefisktelling og lignende. 

Ajourføre medlemslister 

Arbeide for at vassdragets fiskeressurser blir utnyttet i tråd med årsmøtes vedtak. 

Regulere fisketider, fisketrykk og kvoter. 

Varsle Miljødirektoratet via Fylkesmannen om manglende fangstrapportering eller brudd 

på fellesforvaltningens bestemmelser om fisket. 

Ha ansvarsmyndighet og varslingsplikt  ved inngrep i og ved vassdraget som kan skade 

fiskeressursene. 

Opprette aktuelle komiteer og utvalg 

 

Utarbeide forslag til: 

Driftsplan for elva i tråd med vedtak i årsmøtet 

Fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering 

Justerte andeler  

Årsavgift og evt. forskudd på årsavgift 

 

Protokoll 

Det skal føres protokoll fra styremøtene. 

 

§8 Arbeidsår og forpliktelse 

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av styreleder sammen med 

ett styremedlem. 



6 6 
Dirdalselvas Fellesforvaltning SA 

 

  

§9 Finansiering av laget 

Det skal ikke betales andelsinnskudd. Laget skal finansiere drift og tiltak ved at det blir 

søkt om offentlige tilskudd og ved at medlemmene betaler årsavgift iht 

andelsfordelingen i §16.2. Purregebyr kan pålegges etter statens statser. Styret har 

fullmakt til å tvangsinndrive ubetalt årsavgift jf. lovens § 25 åttende ledd. Eiendommer 

som ligger i sameie betaler årsavgiften samlet iht §16.2. Manglende innbetaling kan 

også rapporterers miljømyndightene sammen med en anmodning om at det ikke åpnes 

for fiske på vedkomende strekning. 

Årsavgift pr. andel blir fastsatt på årsmøtet. (Medlemmer som kan sannsynliggjøre 

overfor laget at de ikke har mulighet for fangst, skal fritas fra årsavgift.) 

Årsavgift på under 500 kr kan innkreves for tre år av gangen.  

 

§10 Fangstregistrering 

Alle som fisker i elva, også rettighetshaverne selv, må registrere fangstdata etter 

gjeldene retningslinjer. Rettighetshaver er ansvarlig for registreringen, også når denne 

selger fiskekort eller leier ut strekningen. Styret skal varsle Miljødir. via Fylkesmannen 

om manglende fangstrapportering. 

 

§11 Tiltak i vassdraget 

Laget kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innenfor lagets område, jmf. 

vannressursloven og laks og innlandsfiskeloven. Vassdragstiltaket må gå fram av vedtatt 

driftsplan, og de nødvendige, offentlige tillatelser må være innhentet. Dersom det viser 

seg at grunneier/rettighetshaver blir påført skade som følge av tiltaket, må reglene i 

vassressursloven om skjønn og erverv av rettigheter gjelde. 

 

 

 

§12 Inntekter og utgifter 

Det skal ikke budsjetteres med inntekter større enn det som er nødvendig for å oppfylle 

lagets formål. Dersom regnskapet likevel skulle vise overskudd, skal dette settes av i et 

driftsfond. 
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§13 Oppløsning 

Laget kan ikke oppløses før det evt. åpnes for det i Forskrift om pliktig organisering og 

drift av vassdrag med anadrome laksefisk. I så tilfelle kan det fattes vedtak om 

oppløsing av laget med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist 

tilsvarende forslag på forrige årsmøte. Minst halvparten av andelene må være 

representert. Møter ikke så mange, kan framlegget vedtas på nytt årsmøte med vanlig 

flertall regnet ut fra de frammøtte andelene. 

 

Ved oppløsing skal lagets aktiva settes av i et fond til fremme av laksefisket i 

Dirdalselva, styrt av Gjesdal kommune. 

 

 

§14  Endring av vedtektene 

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret.  Til 

gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre det etter loven 

stilles strengere krav, jf Samvirkeloven § 54.  

§ 13 kan ikke endres, med mindre ”Forskrift om pliktig organisering….” oppheves. 

 

 

§ 15  Tvister 

Tvister mellom medlemmer eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets 

virksomhet, skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger. 

Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved voldgift med 

fiskeansvarlig i den kommune foretaket har sitt forretningskontor som ene-dommer. 

Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med 

verneting i den kommune foretaket har sitt forretningskontor. 

 

 

 

§16. 1. Andelsfordeling ved avstemming i årsmøte. 

Strekninger er oppmålt i kart fra http://gardskart.skogoglandskap.no, eksl. sideløp. 

 

 

http://gardskart.skogoglandskap.no/
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Meter 

(andel) 

Fangst  

(andel) 

 Andel 

(%) av 

 Andel 

 (%) av 

Andel  

S: 25% 

 Andel 

i laget 

  Gnr    Bnr Navn / Fiskerettshaver strekning snitt 3 år strekning:S fangst: F F: 75% 

 78 / 79 2,12 / 3 Tor Arne Øvrebø 2009 646 11,82 14,68 13,97 14,0 

78 / 79 3 / 2 Ingrid og BørgeTillung 1134 364 6,67 8,27 7,87 7,9 

78 / 79 7,26 / 5 Sisel og Sigve Nedrebø 1107 356 6,51 8,09 7,70 7,7 

78 /  79 1 / 1 Harald Dirdal 758 244 4,46 5,55 5,27 5,3 

78 / 79 11 /  6 Terje Gilja 758 244 4,46 5,55 5,27 5,3 

78 / 79 5,6 / 4 Nils Henning Dirdal 750 241 4,41 5,48 5,21 5,2 

79 4 Oddmund Dirdal 442 142 2,60 3,23 3,07 3,1 

79 2 Karstein Dirdal 442 142 2,60 3,23 3,07 3,1 

78 57-59 Svein Gilje 307 99 1,81 2,25 2,14 2,1 

78 4,8 Anders Kommedal 198 64 1,17 1,45 1,38 1,4 

76 3 Dag Øvstebø 164 53 0,96 1,20 1,14 1,1 

76 1 Torgny Steinskog 164 53 0,96 1,20 1,14 1,1 

77 1 Daniel A. Øvstebø 164 53 0,96 1,20 1,14 1,1 

78 9,13 Runar Dirdal 77 25 0,45 0,57 0,54 0,5 

78 20 Thor Andre Gilje 38 12 0,22 0,27 0,26 0,3 

78 19 Oddbjørg Gilja 38 12 0,22 0,27 0,26 0,3 

71 3 Oddbjørg Gilja 43 11 0,25 0,25 0,25 0,3 

69 / 71 3,5,12 / 8,10 Torben Gilje 1500 360 8,83 8,18 8,34 8,3 

69 / 71 4 / 9 Ivan Veen 722 173 4,25 3,93 4,01 4,0 

69 / 71 6 / 6 Kristian Gilja 710 170 4,18 3,86 3,94 4,0 

69 /  71 15 / 2 Knut Arne / Torbjørn Gilje 515 123 3,03 2,80 2,85 2,9 

69 / 71 11 / 1 Svein Gilje 506 121 2,98 2,75 2,81 2,8 

69 / 71 10 / 5 Torgeir Gilje 405 97 2,38 2,20 2,25 2,3 

69  7 Ivar Are Gilje 364 87 2,14 1,98 2,02 2,0 

69 / 71 2,14 / 4 Ståle Dagfred Gilje 304 73 1,79 1,66 1,69 1,7 

69  8  Torgeir Gilje Lid 292 70 1,72 1,59 1,62 1,6 

69 / 71 16 / 7 Arne Bård og Torstein Gilje 173 42 1,02 0,95 0,97 1,0 

69  13 Trond Gilje 85 20 0,50 0,45 0,47 0,5 

69 22 Tangen / Daniel T. Øvstebø 11 3 0,06 0,07 0,07 0,1 

74 A 1 Svein Nødland 687,5 47 4,045 1,07 1,81 1,8 

74 A 11 Svein Ingve Nødland 687,5 47 4,045 1,07 1,81 1,8 

73 B 1 Nils Haaland 230 16 1,35 0,36 0,61 0,6 

74 3 Daniel T. Øvstebø 236 

 

1,39 0,00 0,35 0,4 

73 2 Sigmund Gilje 110 

 

0,65 0,00 0,16 0,2 
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74 5 Oddvin Emmerhoff 270 

 

1,59 0,00 0,40 0,4 

75 1,2,3,4 Tor Kjærvoll 484 90 2,85 2,05 2,25 2,3 

72 1 Anders Sukka 110 100 0,65 2,27 1,87 1,9 

       16995 4400 100,00 100,00 100,00 100 

Totalt 36 bruk med fiskerett i Dirdalselva, 3 bruk har andeler i 2 vald (slå sammen?): 33 medlemmer   

Dirdal , Nødland og Gilja sameier er her splittet opp på enkeltmedlemmer /bruk i forhold til %-andel i sameiene, 

som danner beregnings-grunnlaget for andel av sameiets totale strandlinje (25%) og fangst (75%)= andel i laget 

                  

Grunneierne A og B har rapportert fangst felles. Gjennomsnittlig fangst siste 3 år er 110 kg     

Fangst fordeles på disse to etter m strandlinje:           

   

Strand-  Fangst 

    

   

linje m.: fordelt 

    

  

A:  1375 94 

    

  

B 230 16 

    

   

1605 110 

    

          

§ 16.2 Andelsfordeling for årsavgift 

Strekninger er oppmålt i kart fra http://gardskart.skogoglandskap.no, eksl. sideløp. 

Andelsfordeling på enkelteiendommer og sameier basert på strekning (25%) + fangst (75%) 

 

        Fangst Andel F: Andel  Andel    

Gnr Bnr Navn / Fiskerettshaver / Sameie meter snitt 3 år (%) av (%) av S: 25% Andel i 

      strekning kg: strekning: S  fangst:  F F: 75% Laget: 

76-79 Sameie Dirdal Laksefiske  (ref § 16.1) 8550 2750 50,31 62,50 59,45 59,5 

69,71 Sameie Gilja Elveeierlag   (ref §16.1) 5630 1350 33,13 30,68 31,29 31,3 

74 A 1 og 11 Svein- og Svein Ingve Nødland 1375 94 8,09 2,14 3,62 3,6 

73 B 1 Nils Haaland 230 16 1,35 0,36 0,61 0,6 

74 3 Daniel T. Øvstebø 236 

 

1,39 0,00 0,35 0,4 

73 2 Sigmund Gilje 110 

 

0,65 0,00 0,16 0,2 

74 5 Oddvin Emmerhoff 270 

 

1,59 0,00 0,40 0,4 

75 1,2,3,4 Tor Kjærvoll 484 90 2,85 2,05 2,25 2,3 

72 1 Anders Sukka 110 100 0,65 2,27 1,87 1,9 

   

16995 4400 100,00 100,00 100,00 100 

         

         

  

 

 

  

    

   

http://gardskart.skogoglandskap.no/
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