
 Vikedal Elveigarlag
 Årsmøte 2017  

Innkalling til Årsmøte torsdag 01.03.2018 kl. 19.30 

Sted: «bankbygget 2 etg.» Vikedal 

Saksliste: 

1. Velge møteleder

2. Godkjenne saksliste og innkalling

3. Gjennomgang av medlemsliste, samt registrere fremmøtte

4. Velge protokoll og to personer som sammen med leier skal underskrive protokollen.

5. Behandle styrets årsmelding og regnskap

6. Behandle styrets arbeidsplan, samt fastsette årsavgift

7. Velge leier (ref. status i årsmelding 2017)

8. Velge de styremedlemmer og personlige vara medlemmer som står på val

9. Velge to revisorer

10. Velge valgkomité på 3 personer (ref. status i årsmelding 2017)

11. Behandle innkomne saker (ingen innkomne saker pr. 31.12.2017)

12. Oppnevne aktuelle komitéer / utvalg etter forslag fra styret

13. Vedta eventuelle godtgjørelse

14. Behandle styret sitt forslag til:

• Oppsyn

• Fangstregistrering

• Nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere, overvåking, fiskeregler

• Vedta å utarbeide / ajourføre driftsplan

• Endring av vedtektene (tilpasset registrering av org. nr)

• Forslag til forhåndsavtalte tiltak
• Forslag til utbetaling & fordeling av  "Vikedalselva Felleskort" inntekter 

HUSK!
Da vi planlegger enkel servering, så ønsker styret å få en liten oversikt og tilbakemelding på 
hvem som planlegger å komme på årsmøtet.

Flott om tilbakemelding gis til Morten Gjerde på:

email: mortengj@online.no 
eller SMS; 922 13 366

Vikedal Elveigarlag 
v/ Leder Bjørn Ove Helgesen 



Medlem Andel Sone Eiendom Navn / Hjemmelshaver Felleskort Kommentar

1 1 1 1160 - 43/1 + 68/18 GRIMAAS BILLY

2 1 2 1160 - 66/4 BAKKEDAL NILS & BAKKEDAL RUTH

3 1 3 1160 - 67/1 HUNDSEID SOFUS Medlem 3-4-5-6

4 1 3 1160 - 67/3 STØLSMARK KNUT Medlem 3-4-5-6

5 1 3 1160 - 67/5 SØNDENAA ODDLAUG CHRISTIN Medlem 3-4-5-6

6 1 3 1160 - 67/7 RÆSTAD BJØRN Medlem 3-4-5-6

7 1 4 1160 - 66/100 SKEIE SIGVE

8 1 4A 1160 - 43/22 FURE ARVE Eierskifte 09 / 2014

9 1 4B 1160 - 43/3 BAKKEDAL TORE Eierskifte 01 / 2018

10 1 4C 1160 - 43/10 HUNDSEID CISSEL SKIPEVÅG

11 1 6 1160 - 43/5 HAMRE ØYVIND

12 1 7A 1160 - 65/1 HALLINGSTAD INGE SVERRE

13 1 7B 1160 - 65/2 HALLINGSTAD JOSTEIN Vikedalselva felleskort

14 1 7C 1160 - 65/4 ESPEVOLL PAUL OVE

15 1 8 1160 - 43/8 FOSEN ODDVAR & FOSEN SIGNY TVEIT

16 1 9 1160 - 64/2 ØRNES JAN THORE

17 1 10 1160 - 43/4 OPSAL GEORG

18 1 11 1160 - 64/1 GJERDE MORTEN

19 1 11 1160 - 44/4 LAMBRIGSTEN GUNNAR Medlem 18-19 Kontaktperson

20 1 12 1160 - 44/6 FOSEN STINA & ØYSTEIN

21 1 13 1160 - 63/1 DJUVIK BJØRG ÅGOT

22 1 14A 1160 - 44/5 STAKNES PER TORE & VÅRVIK TONE KRISTIN

23 1 14B 1160 - 44/1 + 44/2 GJERDE GEIR MAGNE & GJERDE INGEBJØRG O R Vikedalselva felleskort

24 1 16 1160 - 44/7 HELGESEN BJØRN OVE & HELGESEN VENKE

25 1 17 + 24 1160 - 62/5 + 62/6 SØRHEIM BJØRG OTELIE & SØRHEIM OLA Kontaktpersoner

26 1 18A 1160 - 45/1 VIKEDAL ERLEND H & HUNDSEID BODIL KRISTIN Vikedalselva felleskort Eierskifte 05 / 2017

27 1 18B 1160 - 44/3 + 44/9 SELLAND TJERAND Vikedalselva felleskort

28 1 19 + 28D 1160 - 61/2 FATLAND ERIK LIMA

29 1 20 1160 - 47/1 + 46/12 ESPEVOLD PAUL TERJE

30 1 21 1160 - 61/1 STANGELAND OLAV

31 1 22 1160 - 46/2 ESPEVOLD TORKEL Vikedalselva felleskort

32 1 25 1160 - 60/2 NES OLAV

33 1 26 1160 - 48/1 MOLAND PER Vikedalselva felleskort

34 1 27 1160 - 60/1 AAREKOL JON BJARTE

35 1 28A 1160 - 48/9 MO BJØRN Vikedalselva felleskort

36 1 28B 1160 - 48/20 NYBRU TRYGVE Vikedalselva felleskort

37 1 28C 1160 - 48/10 VETRHUS JOSTEIN & VETRHUS ØYSTEIN Vikedalselva felleskort

38 1 29 1160 - 60/7 + 60/8 BLIKRA LARS MAGNE Vikedalselva felleskort

39 1 30 1160 - 48/4 EIDE TORLEIV KÅRE

40 1 31 1160 - 59/4 + 60/5 FATLAND SVEIN

41 1 32 1160 - 48/3 + 48/16 LILLEMO STEIN TORE & LILLEMO HILDE J LOFTHUS Vikedalselva felleskort

42 1 33 + 34 1160 - 48/7 LEIFSEN LEIV ØYSTEIN

43 1 36 1160 - 50/1 REIMERS RUNE Vikedalselva felleskort

44 1 38 1160 - 50/3 STØLSMARK JOHANNES EMIL Vikedalselva felleskort

44

Andel Sone Eiendom Navn / Hjemmelshaver Kommentar
0 5 1160 - 66/1 SKIPEVÅG BJØRN KJETIL & SKIPEVÅG HILDE Ikke medlem

0 15 1160 - 62/1 + 62/2 SKIPEVÅG BJØRN KJETIL & SKIPEVÅG HILDE Ikke medlem

0 23 1160 - 60/4 SKIPEVÅG BJØRN KJETIL & SKIPEVÅG HILDE Ikke medlem

MEDLEMSBESTEMMELSER I VIKEDAL ELVEIGARLAG 

Medlemsliste for Vikedal Elveigarlag 
Rev. Årsmøte 01.03.2018

TOTALT ANTALL ANDELER I LAGET

Eiendommer som til enhver tid er medlem, samt deres andeler framgår av godkjent medlemsliste (ref. §4 i lagets vedtekter).

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i laget. Størrelsen på andelen må avtales 

mellom kjøper og seljer og må rapporteres omgående av seljer til laget. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende. Ved alle 

eiendomsovertakelser skal tidligere eier rapportere navn og adresse på ny eier til laget.

Andelen kan justeres kvart 3.år på bakgrunn av oppdatert fangststatistikk for de 5 siste år. Same prinsipp for fordeling av andeler som ved opprettinga av laget, 

skal følgjas (ref. §7 i lagets vedtekter)

Dersom det viser seg at noen oppførte medlemmer likevel ikke har fiskerett, trer de ut av laget. Tilsvarende vil eiendommer som viser seg å ha fiskerett, men 

som ikke har vært med i laget, ha rett til å bli med i laget.

Innmelding skjer ved innlevering av innmeldingserklæring. Styret utformer en slik erklæring. Styret skal videre utstede et medlemsbevis med antall meter 

strandlinje og andel i laget.

Den enkelte medlem har ikke stemmerett fra årsavgift er forfalt til betaling, til betaling faktisk skjer.



Årsmelding for Vikedal Elveigarlag
      Årsmøte for 2017 

Styre i Vikedal Elveigarlag, samt andre verv og komitéer har i 2017 bestått av følgende personer: 

STYRE VERV NAVN VALGT FOR KOMMENTAR 

Styremedlem 1 Bjørn Ove Helgesen 2017 – 2018 Styreleder + kasserer 

Styremedlem 2 Jostein Hallingstad 2017 – 2018 Nestleder 

Styremedlem 3 Morten Gjerde 2016 – 2017 Sekretær 

Styremedlem 4 Jan Thore Ørnes 2016 – 2017 

Styremedlem 5 Rune Reimers 2017 - 2018 

ANDRE VERV NAVN VALGT FOR KOMMENTAR 

Varamedlem 1 Georg Opsal 2017 Vara for styremedlem 2 + 4 

Varamedlem 2 Lars M. Blikra 2017 Vara for styremedlem 3 + 5 

Revisor 1 Ola G. Gjerde 2017 

Revisor 2 Tjerand Selland 2017 

Valgkomite medlem 1 Trygve Nybru 2017 

Valgkomite medlem 2 Billy Grimås 2017 – 2018 

Valgkomite medlem 3 Oddvar Fosen 2017 – 2019 

ANDRE EKSTERNE TJENESTER KOMMENTAR 

Oppsyn Jostein Hallingstad Utgift kr 5.000,- 

Web redaktør Kjetil Gilje Utgift kr 5.000,- 

IT & kamera tjenester Arild Vestbø Utgift kr x.xxx,- 

Laget har hatt 2 styremøte, ellers har informasjonen gått pr. telefon og email. 

Hovedaktiviteter for styret i 2017 har vært: 

1) Forberedelse til fiskestart 15. juni, derav oppgaver som:

- Klargjøre og forbedre desinfeksjonsstasjoner

- Oppdatering av sonekart og info om fiskekort salg (web, Ørnes og Joker Vikedal)

- Utvidet web info og tilrettelegging av fisketeller med fortløpende manuell kategorisering
av størrelse, presentasjon av fangstrapportering pr. kategori, samt presentasjon av de
siste 5 video passeringene.



Årsmelding for Vikedal Elveigarlag
      Årsmøte for 2017 

2) Midtsesongevaluering, derav oppgaver som:

- Gjennomgang av fangstrapportering og gi innspill til Fylkesmannen (se egen rapport
sendt til Fylkesmannen)

- Etablere søknad til Fylkesmannen og Miljødirektoratet i forbindelse utvidet fiske grunner
god oppgang og fangststatistikk.

3) Innhente løsning og tilbud fra Sandeid Fengsel i forbindelse med fiskeskur, som da er tiltenkt
som et medlemstilbud i laget.

4) Koordinering av skjellprøvetaking ble utført av Jostein Hallingstad

5) Arbeidet med å få på plass organisasjonsnummer og forslag til oppdaterte vedtekter. Vi har
fått avslag to ganger fra Brønnøysundregistrene og har i høst fått hjelp og innspill fra Norske
Lakseelver med tanke på å få tilpasset lagets vedtekter.

6) Pukkelaks er observert for første gang i Vikedalselva, der:

- Det er innrapportert totalt fem stk. pukkelaks i juli og august 2017.

- Info er videreformidlet til Nina

- Nina har gitt tilbakemelding, samt litt som blir lagt ut på webside innen sesongstart 2018.

7) Oppdatere medlemslisten foran årsmøtet 2017

8) Utført midlertidig dugnadstiltak i 2017 for å bedre en anstrengt økonomi i laget, deriblant:

- Styreleder Bjørn Ove Helgesen har sagt fra seg kr 5.000,- i 2017 godtgjørsle

- Arbeidet med å holde fisketeller i drift har i 2017 vært utført på dugnad av
Jostein Hallingstad

9) For 2018 har styret søkt om følgende tilskudd fra miljøforvaltningen:

DRIFTSPLAN PÅ NETT (omsøkt tilskudd er kr 20.000,-)

Vikedal Elveigarlag ønsker i løpet av 2018 å videreutvikle driftsplanen i tillegg til lagets

webside (www.vikedalselva.no).

DRIFTSUTGIFTER TIL FISKEFREMMENDE FORMÅL (omsøkt tilskudd er kr 13.000,-)

Vikedal Elveigarlag har søkt om driftsutgifter i forbindelse med overvåkning av Vikedalselva.

10) Ref. egen fangst & sesong oppsummering for 2017

Vikedal Elveigarlag 
v/ Leder Bjørn Ove Helgesen 

http://www.vikedalselva.no/


      Vikedal Elveigarlag
 Fangst & Sesong oppsummering 2017 

ÅRETS FANGST: 

ÅRETS OPPGANG: 

   Størst laks på 12.4kg  
  fisket av Helge Vihovde 

 03.08.2017 

Sesongen startet svært bra, med flott vannstand, tidlig og bra oppgang, som resulterte i god fangst 
fra sesongstart. Fine forhold utover i sesongen, resulterte i bra fangstatestikk utover sesongen.  

Veldig bra resultater ved midtsesongevalueringen resulterte i sesongutvidelse med 8 dager frem til 
21.august.

Det er registrert mye stor mellomlaks og storlaks sammenlignet med de siste års statistikker. Det er 
også registrert rekord oppgang av laks i Vikedalselva, sammenlignet med de siste års statistikker, der 
elva ligger godt over gytebestandsmålet.  

Flere besøkende i 2017 sammenliknet med sesongen 2016. 

Vikedal Elveigarlag 
v/ Leder Bjørn Ove Helgesen 

Gjenutsatt: 

• 51 smålaks

• 43 mellomlaks

• 2 storlaks

• 111 sjøørret (86kg)
• 2,7kg snittvekt (laks)
• TOTALT 96 LAKS (260kg)

Avlivet: 

• 59 smålaks (<3kg),

• 188 mellomlaks (3-7kg)

• 41 storlaks (>7kg)

• 4,5 kg snittvekt (laks)
• TOTALT 288 LAKS (1.300kg)

Videoteller (manuelt vurdert størrelse): 

 325 smålaks (<3kg),

 664 mellomlaks (3-7kg)

 163 storlaks (>7kg)

 90 aure

 TOTALT 1.125 LAKS
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Totaltfangst Vikedalselva i perioden 1995 til 2017
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Kommentar fra styret:
Som statistikken viser i ovenstående figur, så har vi nå hatt en positiv utvikling over flere år. Styret ønsker uttak av laks over øver gytebestandsmål 
(920kg hunnlaks), da vi mener i liket med Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning at dette overskuddet ikke gir noe særlig stor tilvekst i 
laksebestanden. 

Med bakgrunn i høyt uttak av fisk i tidligere oppgangsperioder (ref. figur over og perioden 1995 til 2003), så mener styret at nåværende fisketrykk 
og lokal forvaltning er et fornuftig nivå også for kommende sesong (se eget skriv for fiskeregler).

Styre ønsker å ta hensyn til fiskeinteressen, samt ivaretakelse av fisken i elva, der vår målsetning de nærmeste åra er å stabilisere et uttak på rundt 
2.000 kg fisk .



 Vikedal Elveigarlag
 Årsmøte 2017  

Styret sitt forslag til årsmøtet 2017: 

1) Oppsyn

STYRET: foreslår Jostein Hallingstad, som får bistand av Jan-Thore Ørnes minimum to kontrolldager i lø-

pet av sesongen.

Videre, så forslår styret at det kjøpes inn to vester som er merket «OPPSYN – VIIKEDALSELVA»

2) Fangstregistrering

STYRET: foreslår å opprettholde gjeldende SMS ordning, men ber grunneiere om å gjennomgå og sikre

rapporteringsrutinene, slik at vi får best mulig innrapportering og kontroll på uttaket.

Styret minner om lovverket, der manglende fangstrapportering fra enkelte rettighetshavere og/eller

brudd på Elveigerlagets bestemmelser om fisket skal rapporteres til Direktoratet for naturforvaltning

dersom forholdet ikke kan løses lokalt.

3) Nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere, overvåking, fiskeregler

STYRET: Se eget skriv om styrets forslag til fiskeregler 2018

4) Vedta å utarbeide / ajourføre driftsplan

STYRET: forslår å starte på å ajourføre driftsplanen, forutsatt tilskudd fra miljøforvaltningen

5) Endring av vedtektene (tilpasset registrering av org. nr)

STYRET: har sammen med Norske Lakseelver justert gjelden vedtekter, slik at vi nå forhåpentligvis 

ivaretar kravene for å bli registrert som forening og dermed kan få tildelt organisasjonsnummer i 

Brønnøysundregistrene. Se eget forslag, der vedtektsendringer er merket med blått, der noe er 

fjernet eller erstattet, mens noe er flyttet over til medlemslista.

Merknad: Vedtekter er ikke presentert for Brønnøysundregistrene i påvente av godkjente endringer.

6) Forslag til forhåndsavtalte tiltak

STYRET: Se eget skriv om styrets forslag

7) Forslag til utbetaling & fordeling av  "Vikedalselva Felleskort" inntekter

STYRET: Se eget skriv om styrets forslag 

Vikedal Elveigarlag v/ styret 



 GJELDENDE FISKEREGLER FOR VIKEDALSELVA 
  SESONGEN 2018 

Fiske i Vikedalselva er regulert av generelle fiskeregler for Rogaland, samt spesielle regler for Vikedalselva fastsatt av 
Miljødirektoratet den 05.02.2016 gjeldene for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra og med 2016. 

FISKERS ANSVAR 
Fisker er selv ansvarlig for å sette seg inn i og gjeldende lover og regler. Spørsmål vedrørende regler eller andre ting kan 
rettes til Vikedal Elveigarlag på mobil 913 97 108, epost bohel@online.no, Bjørn Ove Helgesen 

FISKETIDER 
Fisketiden for Vikedalselva er fra 15. juni - 15. august og fiskedøgnet kan variere litt på de forskjellige soner. 

FANGSTKVOTE 
Det er døgnkvote på 1 laks. Har du tatt en laks på land er det slutt for det gjeldende fiskedøgnet, mens du kan fiske videre 
dersom du slepper laksen levende og sprek ut igjen (C&R).  

Når en fisker har nådd døgnkvoten skal fisket opphøre og det er ikke tillat å fortsette med CR fiske etter en har tatt på land 
en laks. 

Fangstkvoten er personlig og følger fiskekortdøgnet, med unntak for helg, uke eller sesongkort som følger dato (kl: 00:00 til 
24:00). 

Laks som har uomtvistelige ytre kjennetegn på å være rømt oppdrettslaks, og vinterstøinger blir ikke regnet med i kvoten. 

Sjøørret er TOTALFREDET og skal settes uskadd tilbake i elva. 

FANGSTRAPPORTERING 
Fangstrapportering er obligatorisk og skal rapporteres inn etter hvert endt fiskedøgn. Rapportering jelder også nullfangst og 
gjenutsatt fisk. Nullfangst vises ikke på statistikken vist på websiden, men brukes kun i forbindelse med statistikk og 
rapportering til myndighetene. 

En kan bli bortvist fra elva om tidligere rapporteringer mangler. 

Informasjon om rapportering skal foregå står på fiskekortet og på www.vikedalselva.no 

MINSTEMÅL OG VINTERSTØING 
Laks under 35 cm skal settes tilbake i elven (regnes ikke med i døgnkvoten). 

Det er ikke tillatt å fange vinterstøinger av laks og sjøaure. Støinger som likevel blir fanget, skal mest mulig uskadd sleppes ut 
igjen i elva. 

Det oppfordres til at stor hunn-laks og gytefarget fisk settes tilbake i elva. 

REDSKAP 
Tillatt redskap er stang med flue, sluk, spinner, wobbler, kunstig mark og naturlig mark* som kan brukes i kombinasjon med 
søkke, samt dobbe i kombinasjon med mark* eller flue. 

Det er kun tillatt å fiske med et redskap / stang pr. fisker. 

*Grunna totalfredet aurebestand, så er det ikke lov å bruke mindre enn 2/0 krok under markfiske

KROKINGSFORBUD 
Det er ikke lovlig å fiske på en slik måte at fisk blir kroket. Dersom en kroker fisk og dette skyldes måten eller stedet en fisker 
på, skal fisket straks avsluttes. 

Definisjon på kroking: Dersom kroken ikke sitter i eller umiddelbart i nærheten av kjeften på fanget fisk. Kroket fisk skal straks 
settes ut mest mulig uskadd.  

Er fisken så hardt skadet at den må avlives, skal fisken leveres oppsynet. 

DOKUMENTASJON 
Fisker skal på oppfordring kunne fremvise gyldig legitimasjon, kvittering for betalt fiskeavgift til staten og gyldig fiskekort. 

Fiskekortet er personlig, gjelder for en stang og skal ikke overdras til andre,  

For alle typer kort gjelder: KUN EN FISKER PR DØGN. 

http://www.vikedalselva.no/


 GJELDENDE FISKEREGLER FOR VIKEDALSELVA 
  SESONGEN 2018 

TILTAK MOT FISKESYKDOMMER 
Desinfisering av utstyr- stenger, snøre, kroker, kniver, hover, vadere, m.v. er påbudt, og skal utføres ved første gangs fiske 
i Vikedalselva, deretter etter at fiskeutstyr er brukt i annet vassdrag. 

Desinfiseringsstasjoner er lokalisert ved sone 11 og 12 

GENTLEMANNSREGLER 
Alt fiske skal foregå bevegelig nedstrøms dersom flere fisker på samme plassen. 

Ny fisker skal alltid starte fisket ovenfor andre fiskere. 

Oppfør deg ved elva slik du ønsker andre skal oppføre seg mot deg. 

SKJELLPRØVER 
Vi oppfordrer til å ta skjellprøver av laks som er tatt på land. 

Skjellprøveposer og rettledning om prøvetaking får du hos kortselgere eller oppsynet. 

Skjellprøver gir viktig informasjon om fiskens livsløp, hvor gammel fisken er, hvor gammel den var da en forlot elva m.m. Det 
er også den enkleste metoden for å skille villaks og rømt oppdrettslaks, og gir derfor nyttig informasjon om andel av 
oppdrettslaks i elva. 

SONEGRENSER 
Respekter gjeldende sonegenser og det er det er forbudt å fiske nedover eller oppover i neste sone. 

Informasjon om soner finner du på sonekart og www.vikedalselva.no 

ADKOMST OG BRUKSREGLER 
Vis hensyn til grunneiers eiendom, tråkk ikke over dyrka mark og rydd opp etter deg. 

Parker på anviste plasser, se sonekart for mer info. Ferdsel langs elva skal i størst mulig grad skje langs elvebredden og på 
stier. 

OPPSYN 
Respekter oppsynet, som for sesongen 2018 består av Jostein Hallingstad (tlf. 932 23 545, josthall@gmail.com) og Jan Thore 
Ørnes (tlf. 482 10 735, jthore85@gmail.com) 

Oppsynet i elva skal informere om fiskeregler og påse at disse følges, og således bidra til at alle får en best mulig 
fiskeopplevelse i Vikedalselva. 

Vi oppfordrer til å varsle oppsynet om uregelmessigheter og mistanke om fiskesykdommer. I tillegg ønsker gjerne Vikedal 
Elveigarlag v/ styreleder Bjørn Ove Helgesen (mobil 91397108 eller mail bohel@online.no) og kortselgere å bli kontaktet om 
forslag til forbedringer. 

KONSEKVENSER AV REGELBRUDD 
Oppsynet plikter å rapportere til styret i Vikedal Elveigarlag og kortselgere om brudd på fiskeregler. 

Oppsynet skal i slike tilfelle gi advarsel og eventuelt bortvise fisker fra elven. Ved feil parkering kan det festes en advarsel-
lapp til frontruten. 

Styret i laget avgjør videre om regelbruddet skal føre til utestengelse fra fisket og eventuell politianmeldelse. Ved brudd på 
fiskekvote kan typiske konsekvenser være utestengelse for fiske i en periode eller utestengelse på livstid om regelbrudd 
gjentas.  

FORBEHOLD 
I løpet av uke 28/29 skal det foretas "Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak med Fylkesmannen". 

Ved sviktende innsig av laks midtveis i sesongen kan fiske bli regulert med endring av døgnkvote, fiskeredskaper, fisketider. 
Dersom lakseinnsiget er kritisk lavt kan elva bli stengt for fiske for resten av sesongen 

Kortselger er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes ikke. 

Vi gjør også oppmerksom på at det kan bli svært lav vannstand i elva i tørkeperioder, og at det på varme sommerdager 
forekommer bading i elva. Respekter allemannsretten og vis hensyn til andre brukere av elva. 

Hilsen  

Vikedal Elveigarlag 

http://www.vikedalselva.no/
mailto:josthall@gmail.com
mailto:jthore85@gmail.com
mailto:bohel@online.no
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§1.  Vikedal Elveigarlag

Vikedal Elveeigarlag er et samarbeidsorgan for fiskerettshavere i den delen av Vikedalselva som fører 

anadrome laksefisk.  Laget har kontoradresse i Vikedal som ligger i Vindafjord kommune. 

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. 

§2. Formål

Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammen av en langsiktig 

ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget. 

Laget skal kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fangstregistrering, fiskeoppsyn, 

overvåking av fiskebestandene, nødvendig fiskekultivering, skade- og sykdomsbekjempelse samt økonomiske 

forhold som berører drifta av laget. Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige 

myndigheter. 

Laget har ikke erverv til formål og det enkelte medlem disponerer egen fiskerett eventuelt i samarbeid med andre 

medlemmer. Inntekter fra fisket tilfaller det enkelte medlem. 

§3. Ansvar

Laget er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrensa 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 forskotterer utgifter mot seinere fratrekk i skyldig 

forvaltningsavgift. 

§4. Medlemmer - andel

Alle med fiskerett innenfor det området som er definert i §1, er medlemmer i laget og må følge de vedtak som 

blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av laget. 

Medlemslista skal årlig godkjennes av årsmøtet jf. §5 

§5. Årsmøte

1 Konstituering 

Årsmøtet er lagets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars kvart år. Styret 

innkaller til årsmøte. Innkallinga til årsmøtet med saksliste skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Saker som 

medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet skal være kommet til styret innen 1.januar. Årsmøtet kan ikke gjøre 

bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallinga. Medlemmene kan la seg representere av 

fullmektig med skriftlig fullmakt. En fullmektig kan maksimalt representere to medlemmer. 
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2 Vedtak 

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall (simpelt flertall) mellom de frammøtte. Ved skriftlig 

avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitt. Ved stemmelikskap i styret eller på årsmøtet, er 

stemmen til leieren avgjærende.  

Vedtak i styret eller på årsmøtet 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 urimelig fordeler 

for flertallet til skade for mindretallet. Ved endringer av fiskeregler skal alle medlemmer så langt som mulig 

rammes relativt likt. Medlemmer som meiner vedtak er i strid med disse forutsetninga kan bringe saken opp for 

rettslig skjønn. 

3 Årsmøtet skal 

1. Velge møteleder (som regel leier i laget)

2. Godkjenne saksliste og innkalling

3. Godkjenne medlemsliste og medlemsbestemmelsene samt registrere fremmøtte

4. Velge protokoll og to personer som sammen med leier skal underskrive protokollen.

5. Behandle styrets årsmelding og regnskap

6. Behandle styrets arbeidsplan, samt fastsette årsavgift

7. Velge leier

8. Velge de styremedlemmer og personlige vara medlemmer som står på val

9. Velge to revisorer

10. Velge valgkomité på 3 personer

11. Behandle innkomne saker

12. Oppnevne aktuelle komitéer / utvalg etter forslag fra styret

13. Vedta eventuelle godtgjørelse

Vidare skal årsmøtet dersom det er aktuelt: 

14. Behandle styret sitt forslag til organisering av stasjon(stasjoner) for desinfisering av fiskeutstyr og

smittevern tiltak for øvrig, fiskekultivering, oppsyn, fangstregistrering, nødvendig informasjon til

rettighetshavere og fiskere, overvåking, fiskeregler, vedta å utarbeide / ajourføre driftsplan, eventuelt

endring av vedtektene jf. § 14.

4. Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for årsmøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i laget 

ved eksempelvis utlegging på heimesida. 

§6 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøtet når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer krever 

dette. 

Innkallinga til og saksbehandlinga på det ekstraordinære årsmøtet følgjer reglene for det ordinære 

årsmøtet. Det kan bare tas avgjersler i saker som framgår av innkallinga. 
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§7 Styret

1 Sammensetning 

Laget blir ledet av et styre på 5 medlemmer med 3 varamenn i nummer rekkefølge. Styremedlemmene 

velges for to år. Varamennene velges for 1 år, første varamann møter på styremøte for styremedlem.  

Styret velger sjøl blant sine medlemmer nestleder, kasserer, og sekretær.  

Styret er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer møter. I situasjoner der det er likt stemmetall i 

styret har leieren dobbeltstemme. 

Styreleder har signatur-rett. 

2 Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret blant anna: 

1. Arrangere årsmøte, legga fram årsmelding med regnskap for foregående år og utarbeide

budsjettforslag og arbeidsplan for inneværende år.

2. Arbeide for rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen.

3. Utarbeide forslag eller endringer til:

- Driftsplan for fisk og fiske i vassdraget i tråd med vedtak i årsmøtet

- Fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering

- Handlingsalternativer og forhånds avtalte tiltak i forbindelse med midtsesongevaluering

- (Justere andeler kvart 3. år)

- Årsavgift

- Aktuelle komitéer og utvalg

4. Administrere innkreving av årsavgift, og sørgde for at alle medlemmene retter seg etter regler vedtatt

på årsmøtet.

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

hensiktsmessig

6. Sørge for at alle nødvendige tillatelser blir innhenta for gjennomføring av driftsplan eller andre tiltak i

vassdraget

7. Samle inn statistikk over oppfiska kvantum, og ha ansvar for overvåking av laksebestanden i

vassdraget.

8. Ajourføre medlems- og adresselister

9. Arbeide for at elvas fiskeressurser blir utnytta i tråd med årsmøtes vedtak

10. Utover dette framlegger styret forslag til årsmøte jf. § 5 eller på eige initiativ.

3 Protokoll 

Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal være tilgjengelig på lagets heimesider. 

§ 8 Arbeidsår og forpliktelse

Regnskaps- og arbeidsår følgjer kalenderåret. Laget forpliktes av styreleder samen med et styremedlem. 

§ 9 Valgkomité

Valgkomiteen er sammensett av tre medlemmer. Funksjonstida er tre år. Det medlemmet som har fungert 

lengst sammenhengende, skal være leder. Komiteen fatta avgjersler med vanlig flertall. 
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§ 10 Finansiering av laget

Laget skal finansiere drift og tiltak ved at det blir søkt om offentlige og private tilskott og ved at medlemmer 

betaler årsavgift. Årsavgift blir fastsatt på årsmøtet. Medlemmer som kan sannsynliggjøre overfor laget at de 

ikke har mulighet for fangst, skal fritas fra årsavgift. 

§ 11 Fangstrapportering

Alle som fisker i elva, også rettighetshaverne sjøl, skal rapportere fangstdata etter retningslinjer vedtatt på 

årsmøtet. Rettighetshaver er ansvarlig for rapporteringen, også når denne selger fiskekort eller leier ut 

strekket. 

Manglende fangstrapportering fra enkelte rettighetshavere og/eller brudd på Elveigerlagets bestemmelser om 

fisket skal rapporteres til Direktoratet for naturforvaltning dersom forholdet ikke kan løses lokalt. 

§ 12 Tiltak i vassdraget

Laget kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innafor lagets område, jf. Vannressursloven og lakse- og 

innlandsfiskeloven. Vassdragstiltaket må gå frem av vedtatt driftsplan, og de nødvendige offentlige tillatelser 

må være innhenta. Grunneier/rettighetshaver skal være enig i eventuelle tiltak som skal utføres. 

§ 13 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 settas av i et driftsfond. 

§ 14 Endring av vedtektene

Vedtektene kan endras med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist tilsvarende forslag på 

forrige årsmøte.  

§ 15. Oppløysing

Laget kan ikke oppløyses 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 oppløysing av laget etter samme regler som 

vedtektsendring.   

Ved oppløysing skal lagets eiendeler settes av i et fond til fremme av laks og sjøørret i vassdraget. 



VIKEDALSELVA 
Forhånds avtalte tiltak sesongen 2018 

Vikedal Elveigarlag har etablert følgende til handlingsalternativene og forhånds avtalte tiltak i 
forbindelse med midtsesongevaluering for Vikedalselva i sesongen 2018.  

Handlingsalternativ 1: Mer enn 130 % oppnåelse av gytebestandsmålet  
Vikedal Elveigarlag kan selv vurdere og eventuelt beslutte å øke fisketrykker utover fastsatt 
fisketrykk fra Miljødirektoratet for gjenværende sesong. 
‘ 
Fisketrykkets kan vurderes innenfor: 

 1 avlivet fisk pr fisker / pr fiskedøgn

 Utvide fiskesesong frem til og med mandag 20.08.18

 Oppheve fredning på mandager gjelden fra mandag 16.07.18 til mandag 20.08.18

 Total fredning tirsdag og onsdag

 Sjøaure er totalfredet

Handlingsalternativ 2: 90-130 % oppnåelse av gytebestandsmålet  
Vikedal Elveigarlag kan selv vurdere å opprettholde fisketrykket innenfor fastsatt fisketrykk 
fra Miljødirektoratet for gjenværende sesong. 

Fisketrykkets kan vurderes innenfor: 

 1 avlivet fisk pr fisker / pr fiskedøgn

 Fiskesesong 15.juni til 15.august

 Total fredning mandag, tirsdag og onsdag

 Sjøaure er totalfredet

Handlingsalternativ 3: 50-90 % oppnåelse av gytebestandsmålet 
Vikedal Elveigarlag må vurdere å reduserer fisketrykket 

Reduksjon av fisketrykkets skal vurderes innenfor: 

 1 avlivet fisk pr fisker / pr uke, hunnlaks sette ut igjen

 Fiskesesong 15.juni til 15.august

 Total fredning mandag, tirsdag og onsdag

 Sjøaure er totalfredet

Handlingsalternativ 4: Mindre enn 50 % oppnåelse av gytebestandsmålet  
All fiske stanses og elva totalfredes den gjenværende perioden av planlagt sesong 

Vikedal Elveigarlag Fylkesmannen i Rogaland 

v/ leder  Bjørn Ove Helgesen   v/ Stig Sandring 



Medlem Sone Navn / Hjemmelshaver Meter Meterandel Kg fisk Fangstandel Snittandel SUM

13 7B HALLINGSTAD JOSTEIN 260 5,40 % 10,75 26,61 % 16,00 % kr 2 737

23 14B GJERDE GEIR MAGNE & GJERDE INGEBJØRG O R 770 15,99 % 0,00 0,00 % 8,00 % kr 1 367

26 18A VIKEDAL ERLEND H & HUNDSEID BODIL KRISTIN 245 5,09 % 11,80 29,21 % 17,15 % kr 2 932

27 18B SELLAND TJERAND 180 3,74 % 0,00 0,00 % 1,87 % kr 320

31 22 ESPEVOLD TORKEL 350 7,27 % 0,00 0,00 % 3,63 % kr 621

33 26 MOLAND PER 445 9,24 % 0,00 0,00 % 4,62 % kr 790

35 28A MO BJØRN 560 11,63 % 5,65 13,99 % 12,81 % kr 2 190

36 28B NYBRU TRYGVE 670 13,91 % 0,00 0,00 % 6,96 % kr 1 190

37 28C VETRHUS JOSTEIN & VETRHUS ØYSTEIN 290 6,02 % 0,00 0,00 % 3,01 % kr 515

38 29 BLIKRA LARS MAGNE 200 4,15 % 0,00 0,00 % 2,08 % kr 355

41 32 LILLEMO STEIN TORE & LILLEMO HILDE J LOFTHUS 460 9,55 % 12,20 30,20 % 19,88 % kr 3 399

43 36 REIMERS RUNE 85 1,77 % 0,00 0,00 % 0,88 % kr 151

44 38 STØLSMARK JOHANNES EMIL 300 6,23 % 0,00 0,00 % 3,12 % kr 533

FORSLAG TIL UTBETALING - FELLESKORT 2017

STYRET FORESLÅR:

Utbetaling av inntekter fra Vikedalselva Felleskort skjer i forhold til meter strandlinje + aktuell fangst tatt fra websiden. Denne type % fordeling 

er basert på «Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk» og er dermed en annerkjent metode.

Med å ta hensyn til både antall meter strandlinje og fangst, så håper vi på å stimulerer de enkelte grunneiere til å legge enda bedre til rette for 

fiske på egen sone, Dette vi igjen kunne bidra til økte inntekter om det fiskes og tas mer fisk på strekket.

I 2017 ble det solgt for kr 19.000,- noe som er en flott oppgang fra 2015 og 2016. Styret forslår å øke prisen fra kr 250,- til kr 300 ,- foran 

kommende sesong, da prisen har vært på kr 250,- over lengre tid.

10% av inntekta på felleskortet betales til Elveigarlaget, der typisk fordeling til grunneier i 2017 er vist i tabellen over.

VIKTIG!

Meter strandlinje (ref. gul kollone) må sjekkes av hver enkel grunneier, der eventuelle justering må gis på kommende årsmøte.




