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VEDTEKTER
FOR
SKIPSFJORD UTMARKSLAG
§ 1. UTMARKSLAG - FORMÅL OG ARBEIDSFELT
Skipsfjord utmarkslag, herunder kalt laget, er en sammenslutning av bruk med jakt- og
fiskerett under gården Skipsfjord, gnr 57, på Vannøya i Karlsøy kommune.
Laget skal ha som formål å samle grunneierne og rettighetshaverne på gnr 57
for i fellesskap å forvalte utmarksressursene som en del av landbruksnæringen
til beste for dem selv og allmenheten innenfor ramma av langsiktig
forvaltning. Videre er det et mål å få opp vilt - og fiskebestanden og derved
skaffe inntekter som skal brukes til såvel frivillig som lønnet oppsyn og til
kultivering, samt dekke administrasjonsutgiftene ved ordningen.
Laget skal i sitt arbeid sørge for:
• en langsiktig ressursforvaltning
• å tilgodese medlemmenes interesser i utmarka
• å tilgodese allmenhetens interesser for jakt og fiske i henhold til lovgivningens
bestemmelser.
• forvalte viltet og jaktmuligheter
• forvalte fiskemuligheter herunder innlandsfisket, laks- og sjøørrretfisket
• forvaltningen skjer i samsvar med forvaltningsplanen for Skipsfjord
landsskapsvernområde.

§ 2.

MEDLEMSKAP
Partene i denne saken som er tilkjent fiske- eller jaktrett vil automatisk
være pliktig medlem i laget, jf § 26.
Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom, og kan ikke skilles fra
denne. Ved eventuell deling av medlemseiendom, blir den fradelte eiendom
automatisk medlem i laget dersom areal innenfor området følger den fradelte
eiendom og får del i jakt- og fiskerett som bruksordningen omfatter. Hovedbruktes sin parts andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende.
Innmelding i laget for nye hjemmelshavere skjer ved undertegning av
Innmeldingserklæring. Det skal fremgå av innmeldingserklæringen hvilke rettigheter
og plikter medlemskapet omfatter for medlemmene. Ved salg av eiendom og andre
hjemmelsoverganger plikter selger samt lagets styre, snarest mulig å gjøre nye eiere
av vedkommende eiendom som er tilsluttet laget kjent med medlemskapet.
Selger skal også gi styret beskjed om ny hjemmelsovergang.
Med medlemseiendom menes én eller flere bruksnummer som eies av samme
eier (e) og som utgjør én samlet driftsenhet.
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Der flere personer eier en medlemseiendom sammen (personlig sameie) skal det
oppnevnes en fullmektig/representant for medeierne. For at fullmakten skal være
gyldig må et flertall av medeierne skrive under på fullmakten. I de tilfeller disse
kravene ikke er oppfylt, vil vedkommende eiendom ikke ha stemmerett på årsmøtet.
Styret skal underrettes skriftlig om hvem som har fullmakt fra vedkommende
eiendom.
§ 3.

ANDELER OG STEMMERETT
Ved bruk av gradert stemmerett gjelder følgende tildeling av stemmer:
5 - 50 skyldøre
1 stemme
51 - 100 skyldøre
2 stemmer
101 - 150 skyldøre
3 stemmer osv.
Ved valg av styremedlemmer eller mulige andre personvalg, har hver
medlemseiendom én stemme. Ved slike valg har fullmektig for én eller flere
medlemmer maksimalt én stemme, selv om vedkommende fullmektig også er
medlem av laget. Ved stemmelikhet har lederen under årsmøte og styremøte
dobbelstemme.
Ved alle andre avstemninger har medlemmene, eventuelt deres fullmektiger,
stemmerett i forhold til gradert stemmerett. Dersom et bruk har flere medeiere, kan
bare én av medlemmene utøve stemmerett, slik at medeierne ved avstemning opptrer
utad som én andelshaver, jf § 2 siste ledd.
Igjen kan møte med flere enn én fullmakt fra mer enn én eiendom, med mindre
vedkommende selv står som eier av en eiendom.
I saker som gjelder et bestemt avgrenset saksområde, har bare de som har andeler
innenfor saksområdet stemmerett (eks. jakt, fiske, grunneiendomsrett m.m).
Følgende eiendommer er medlem av laget med antall skyldøre og stemmer:
Bnr
1, 2, 16
3
4, 8
5, 12, 14
6, 19, 25
7
9
10
11
15
17
Sum

§ 4.

skyldøre
67
55
76
10
61
13
5
6
15
13
5
333 øre

antall stemmer
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
15

FISKERETT
Fiskeretten i Skipsfjordvassdraget, herunder Skipsfjordelva, Nervannet og Storvannet
er felles mellom følgende eiendommer på gnr 57 med slike andeler (jf s. 20):
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Bnr
1,2,16
3
4, 8
5, 12, 14
6, 19, 25
7
9
10
11
15
17
Sum

skyldøre
67
55
76
16
61
14
5
6
15
13
5
333 øre

% - andel
20,1
16,5
22,9
4,8
18,3
4,2
1,5
1,8
4,5
3,9
1,5
100 %

Fiskeretten gjelder på begge sider av vassdraget, fra sjøen og til og med de
øverste vannene, uten hensyn til hvem som eier grunnen.
Sesongkort.
Medlemseiendommene kan kjøpe sesongkort etter slik gradering:
5 - 20 skyldøre……………. 1 sesongkort
21 - 40
”
……………. 2
”
41 - 60
”
……………. 3
”
61 - 80
”
……………. 4
”

Døgnkort.
De av rettighetshaverne som ikke kjøper sesongkort har rett til å kjøpe døgnkort. Disse
korta går av kvoten som tildeles utenforstående. Rettighetshavere og dens nærmeste
familie har fortrinnsrett fremfor utenforstående ved kjøp av døgnkort.

§ 5.
1.

REGLER FOR UTØVELSE AV FISKE
Alle som fisker i Skipsfjordvassdraget (elva og de øverste vanna) må betale for
å fiske.

2. Barn under 16 år fisker gratis og fritt, når de er i følge med en voksen person som har
fiskekort.
3. Ved kjøp av fiskekort må vedkommende fisker legge fram kvittering på at
Fiskeavgiften til Staten er betalt.
4. Alle kortkjøpere plikter å innlevere fangstoppgave.
5. Alt kortsalg organiseres av styret.
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6. Foruten oppsynet, kan fiskere med gyldig fiskekort kontrollere andre personer ved
mistanke om ulovlig fiske.
7. Fiskere med gyldig fiskekort og rettighetshavere skal ved mistanke om ulovlig
fiske umiddelbart rapportere dette til oppsynet eller styret.
8. De som fisker uten fiskekort, kan bortvises og anmeldes for ulovlig fiske, jf §§ 24,
25 og jordskiftelovens § 95.
9. Kortet kan ikke overdras til andre og gjelder kun den person/eiendom det lyder på.
10. Det er kun adgang til å fiske med én stang per kort.
11. Det pålegges rullerende fiske når andre fiskere ønsker å fiske på samme sted.
12. Antall fiskere i elva skal ikke overskride 15 personer.
13. Det er ikke tillatt å sløye fisk og legge fiskeslog etter seg ved vann/elvekant.

§ 6. FISKEREDSKAPER
Det tillates kun fiske med flue og makk.

§ 7. DESINFEKSJON AV UTSTYR
Den som kjøper fiskekort må først oppfylle bestemmelsene om desinfeksjon i
fiskesyklovgivningen som gjelder for:
1. Fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander som er brukt utenfor landets
grenser.
2. Fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander (båter, kanoer etc.) som er brukt i
vassdrag der det er påvist eller mistanke om smittsom sykdom som omfattes av
gjeldene sykdomslovgivning.
Attest for tillfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskaper, vadere etc. skal i ovennevnte
tilfeller, forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fisket og forevises
fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet sammen med fiskekort. For øvrig gjelder det
alltid at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i
bruk i et annet vassdrag.

§ 8. FISKETIDER
Fastsettes nærmere av årsmøtet/styret.
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§ 9. FISKEKORT/KULTIVERINGSAVGIFT
1. Rettighetshaverkort:
A. Alle fiskeberettigede må løse ut kort for å kunne fiske.
B. Rettighetshaverkortene selges som døgnkort eller som sesongkort.
C. Rettighetshaverne som kjøper døgnkort, bestemmer selv hvilke dager de ønsker å
fiske. Kortene må være stemplet hvilken dag fisket skal foregå.
D. Rettighetshaverkortet er personlig og kan kun benyttes av den nærmeste familie i rett
opp- eller nedadstigende linje, ektefelle/samboer, søsken. Styret kan i spesielle
tilfeller gi andre personer med familietilknytning til rettighetshaver tillatelse til å
benytte seg av rettighetshavers kort, jf § 19 pkt 2 o).
E. Dersom hjemmelshaver til en eiendom med fiskerett er forhindret fra å utøve fiske
pga alder, helse o.l. kan et av familiemedlemmene gis fullmakt til å få sitt navn påført
kortet sammen med den eiendom det gjelder for.
F. Rettighetshaverkortet skal påføres hvilken eiendom vedkommende har fiskerett for.
G. Den prisen de fiskeberettigede betaler for fiske på egen fiskerett er en
kultiveringsavgift som betales til utmarkslaget.
H. De som benytter sesongkort skal gi beskjed til kortselger, innen 1 uke før fisket skal
foregå, om hvilke dager vedkommende skal fiske.

2. Fiskekort til utenforstående:
Til personer som ikke er fiskeberettigede, kan det per døgn utstedes maksimalt
4 døgnkort. Det kan her gjøres unntak hvis rettighetshaverne ikke benytter sin rett i
vedkommende tidsrom.
Utenforstående kan maksimalt fiske 2 døgn sammenhengende.
Pris per døgnkort er kr 100,- for voksne over 16 år
” ”
”
” kr 50,- for barn mellom 12-16 år som går alene
Barn under 12 år fisker gratis.

§ 10. JAKTRETT
Jaktretten i utmarka under garden Skipsfjorden er felles mellom eiendommene, hvor
størrelsen på jaktretten er bestemt etter antall skyldøre, jf side 29 i rettsboka.
Følgende bruk under gnr 57 har jaktrett i utmarka i Skipsfjorden, med slike andeler for
brukene:
Bnr

skyldøre

% - andel
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1,2,16
3
4, 8
5, 12, 14
6, 19, 25
7
10
11
15
17
Sum

67
55
76
15
61
20
6
15
13
5
333 øre

20,1
16,5
22,8
4,6
18,3
6,0
1,8
4,5
3,9
1,5
100 %

§ 11. REGLER FOR UTØVELSE AV SMÅVILTJAKT.
1) Generelle regler:
A. Jakttid: 10. september – 15. mars
B: Jaktarter: Alt lovlig jaktbart småvilt
C. Maksimalt antall jegere m/gevær er 14 per dag
D. Det tillates jakt både for rettighetshavere og utenforstående
E. Rettighetshavere har fortrinnsrett til jakta
F. Hver enkelt jeger kan skyte opptil 8 ryper per dag
G. Det tillates jakt både med hund og støkkjakt
H. Det må forevises buféserfikat ved hundejakt, samt jegeravgiftskort ved kjøp av
jaktkort.
I. Jaktsone: All utmark på gnr 57
J. Alle som jakter må kjøpe jaktkort
K. Jaktkortet skal være stemplet for hvilken dag jakta gjelder for.
L . Alle som jakter, skal ved kontroll uoppfordret kunne forevise jaktkort og
legitimasjon til rettighetshavere og oppsyn.
M. Jegere med gyldig jaktkort og rettighetshavere skal ved mistanke om ulovlig
jakting, umiddelbart rapportere dette til styret eller oppsynet.
N. De som jakter ulovlig, kan bortvises og anmeldes for ulovlig jakt, jf §§ 24, 25
og jordskiftelovens § 95.
O. Styret organiserer kortsalget
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2) Priser på jaktkort:
Rettighetshavere: kr 50,- per dag per jeger.
Utenforstående: kr 150,- per dag per jeger
3) Jaktregler for den første jaktuken:
A. Den første uken har rettighetshaverne førsterett til jakta i henhold til oppsatt plan.
Dersom rettighetshaveren selv ikke kan benytte seg av kortet, kan et av familiemedlemmene i rett opp- eller nedadstigende linje, ektefelle/samboer og søsken
benytte seg av kortet, jf § 19 pkt 2 o).
B. De av rettighetshaverne, eller personer av den nærmeste familie, som ønsker å jakte
den første jaktuka, må skriftlig søke styret innen 15. august. Søknaden må oppgi
navn på vedkommende personer og hvilke dager vedkommende ønsker å jakte.
C. Tilleggskorta skal kun benyttes av rettighetshaverens nærmeste familie,
jf. pkt A.
D. Hvis enkelte eiendommer ikke kjøper sine jaktkort etter oppsatt plan, vil de største
eiendommene ha forkjøpsrett til disse. Det forutsettes her at kortene benyttes av
hjemmelshaver eller dens nærmeste familie.
E. Hvis det viser seg at det blir igjen ledige kort, etter at samtlige rettighetshavere
m/nærmeste familie har fått anledning til å kjøpe kort innen 15. august, kan styret
legge ut ledige jaktkort for salg til utenforstående.

F. Følgende eiendommer får jakte følgende dager:
Utgangspunktet er at samtlige eiendommer (driftsenheter) disponerer 1 jaktkort
hver dag den første uken. I de tilfeller hvor den enkelte eiendom disponerer flere
jaktkort så står disse oppført i ( ).
Dag 1 – 7 : Bnr: 1-2-16 (2), 3 (2), 4-8 (2), 5-12-14, 6-19-25 (2), 7, 10, 11, 15, 17
5)

Utøvelsen av jakta resten av sesongen.
Hjemmelshavere, med nærmeste familie, av eiendommer som har jaktrett, har
fortrinnsrett til jakta fremfor utenforstående. De av rettighetshaverne som ønsker å
jakte, må innen en uke i forveien, gi beskjed til kortansvarlig om hvilken dag
vedkommende ønsker å jakte på.
Ledige kort selges til utenforstående.

§ 12. ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget er forpliktet av formannen
sammen med kassereren.
§ 13. ÅRSMØTE
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Ordinært årsmøte holdes innen 15. mai hvert år.
Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet.
Medlemmene kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
Ingen kan møte med mer enn én fullmakt, med unntak fra samme eiendommen.
I de tilfellene hvor det er flere medeiere av en eiendom, har eiendommen kun
stemmerett hvis en av medeierne har fått fullmakt fra flertallet av medeierne, jf § 2.
Årsmøtet innkalles av styret. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet
må være innkommet til styret innen 15. mars samme år. For år 2000 settes fristen til
20. april.
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst to uker før
årsmøtet og saksliste skal vedlegges innkallingen sammen med nødvendige
sakspapirer. Årsmøtet ledes av styrets leder eller den årsmøtet velger.
Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i
innkallingen.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av lagets medlemseiendommer
(driftsenheter) er representert. Hvis ikke, må det innkalles til et ekstraordinært årsmøte,
jf § 16.

§ 14. ÅRSMØTET SKAL:
1.

Velge ordstyrer

2.

Velge protokollfører

3.

Godkjenne innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte.

4. Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen.
5.

Behandle styrets årsmelding, arbeidsplan, revidert regnskap med oversikt over
fordeling av utbytte samt budsjettforslag for neste år.

6. Behandle innkomne saker.
7. Avgjøre hvordan inntektene skal disponerest, ta stilling til aktuelle
investeringer/tiltak, godtgjørelse av oppsyn, eventuelt vedta hvor mye som skal
utbetalest til medlemmene. Det skal alltid stå igjen nødvendig kapital i kassa til
laget.
8. Velge leder av utmarkslaget. Denne blir valgt for to år av gangen
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9. Velge styremedlemmer med personlige varamedlemmer som står på valg.
10. Velge revisor
11. Velge valgnemnd.
12. Behandle styret sitt forslag til fiskeregler, fiskekultivering og oppsyn
13. Vedta å utarbeide/ ajourføre driftsplan for fiske i vassdraget.
14. Eventuelt

§ 15. VIDERE KAN ÅRSMØTET:
1. Foreta vedtektsendring, jf § 18.
2. Behandle og vedta andre saker som står på innkallingen.
3. Ved fradeling av en eiendom, kan styret fatte vedtak om andelsgrunnlaget, både for
den gamle og den nye eiendommen.
4. Vedta priser for jakt- og fiskekort, herunder dagskort, døgnkort og sesongkort.
5. Vedta regler for utøving av jakt og fiske.
6. Fastsette antall jakt- og fiskekort.
7. Vedta å: avgrense jakt- og fisketider, frede enkelte viltarter og/eller frede enkelte
områder for jakt.
8. Gi retningslinjer vedrørende jakt- og fiskestelltiltak, fangstrapportering o.l.
9. Vedta utleie av jakt på anbud, jf § 23.
10. Vedta inndeling av jakt- og fiskesoner.
11. Vedta godtgjøring for tillitsvalgte.
12. Vedta å melde utmarkslaget inn i et større samarbeidsorgan.
13. Vedta innkjøp av utstyr.
14. Vedta tilsetting av oppsynsfolk, instruks og lønnsvilkår.
15. Vedta innbetaling av forskudd.
16. Gjøre vedtak i andre saker som berører utmarkslaget.
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17. Vedta å opprette fagutvalg.
18. Delegere myndighet til styret/fagutvalg.
19. Fastsette årskontingent for laget.
20. Vedta depositum for salg av jakt- og fiskekort.

Skriftlig referat fra årsmøte skal sendes ut til samtlige medlemmer av laget.
§ 16. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av
lagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med
minst fire ukers varsel. Saksliste skal følge innkallingen. Det kan bare fattes
vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.
§ 17. FLERTALSVEDTAK
Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de frammøtte
etter gradert stemmegivning, jf § 3.
Ved valg av tillitsmenn har hver medlemseiendom én stemme.
Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.
Ved stemmelikhet har formannen i laget dobbelstemme.
Flertallsvedtak må ikke påføre noen medlem større kostnader og ulemper enn
nytte. Vedtaket må ivareta fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler til
flertallet til skade for mindretallet. Medlem som mener et flertallsvedtak er i
strid med disse vilkåra, kan bringe spørsmålet opp for rettslig skjønn, jf.§ 29.
§ 18. VEDTEKTSENDRING
Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer etter gradert stemmerett,
jf § 3.
Vedtektsendring kan ikke skje før tre år er gått etter denne jordskiftesaks ikrafttreden
med mindre det enstemmig vedtas.
Unntatt er §§ 1, 2, 3, 11 pkt 3, 17, 18, 23, 26 og 27 som ikke kan endres.

§ 19. STYRET.
1. Sammensetning og funksjonstid.
Laget ledes av et styre på 5 , bestående av formann, kasserer, sekretær og 2
styremedlemmer. I tillegg velges to nummererte vararepresentanter.
Funksjonstiden er to år for leder og kasserer. Sekretær og et styremedlem velges første
gang for et år. Varamedlemmene velges i nummerorden for ett år.
Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær.
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Formannen velges for to år av gangen.
Styret er beslutningsdyktig, når minst 3 medlemmer er tilstede (evt.varamedlemmer)
hvorav hvert styremedlem har én stemme hver.
Hvis formannen ikke kan møte, velger styret selv en nestleder blant styrets
medlemmer. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
Ved avgjørelser angående lagets økonomi skal kassereren være tilstede.
Styret har følgende sammensetning:
Formann: Erling Halvard Nygård
Sekretær: Tor Otto Eriksen
Kasserer: Jan Børre Thommassen
Medlemmer:
1. Wiggo A. Ditlefsen
2. Nils Pedersen
Varamedlemmer: 1. Åase Jakobsen
2. Evald Karlsen
Revisorer: Bjørg Thomassen
Margit Bjerke
Valgnemnd: Bernt Jakobsen
John Thomassen
Kjell Erik Karlsen
Styrevedtak er bindende for laget. Vedtak i styret må ikke stride mot regelene i Lov om
sameie eller vedtektene i denne bruksordningen. Styremedlemmene har et solidarisk
ansvar for at reglene i denne bruksordningen blir fulgt.
Styremøte holdes på det tidspunkt styret har vedtatt, styrets formann finner det
påkrevd, eller minst to av styremedlemmene krever det. Mellom styremøtene er det
formannen som er lagets leder.
Formannen setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møte sendes i
høvelig tid med oversikt over de saker som skal behandles.
Styremøtet ledes av lagets formann. Har han forfall, velges møteleder av og blant
styrets medlemmer.
2.

Styret skal blant annet:
A. Organisere medlemmenes utnyttelse av jakt- og fiskeressursene på en
økologisk forsvarlig måte.
B. Arbeide for at vassdraget sine fiskeressurser og områdets viltbestand blir utnyttet i
tråd med årsmøtet sine anbefalinger.
C. Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjett
forslag og arbeidsplan for kommende år.
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D. Utarbeide driftsplan for fisk, i tråd med beslutninger på årsmøtet.
E. Sørge for at alle nødvendige offentlige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av
driftsplan eller andre tiltak i vassdraget.
F. Være bindeledd til offentlige myndigheter.
G. Søke Fylkesmannen og kommunen om midler til kultivering og oppsyn.
H. Organisere og tilrettelegge et nødvendig oppsyn innen lagets område.
I. Samle inn statistikk over oppfisket kvantum og felt vilt.
J. Sørge for at laget eventuelt blir registrert i de offentlige register som lova krever.
K. Kreve innbetaling av vedtatt forskudd.
L. Anmelde ulovlig jakt og fiske på lagets område.
M. Nekte medlemmer å fiske eller jakte ved manglende betaling eller som ikke
retter seg etter gjeldene vedtak.
O. Vurdere å forby fisket i Skipsfjordelva ved for lav vannføring.
P. Vurdere å gi andre personer med nær tilknytning til familien, tillatelse til å benytte
seg av rettighetshavernes sine kort. Eks svigersønn, svigerfar, onkel, tante, stebarn,
adoptivbarn og lignende.

Q. Gjøre framlegg til årsmøtet om fiskeregler, jaktregler, retningslinjer for kortsalg,
fiskekultivering og oppsyn, deriblant:
•
•
•
•
•

Tilrettelegge salg av jakt- og fiskekort.
Inndele elva i fiskesoner.
Inndele jakta i jaktsoner.
Regulere jaktuttaket av småvilt gjennom «bag limmit».
Gi regler om hvilke fiskeredskap som tillates brukt.

Det skal føres protokoll for styrets møter.
Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.

§ 20. KORTSALG
Salg av jakt- og fiskekort skjer etter styrets nærmere bestemmelser.

§ 21.

INNTEKTER/UTBYTTE
Laget skaffer seg inntekter ved salg av jakt- og fiskekort.
Inntekter og utgifter i laget skal fordelest i samsvar med medlemmenes andel
(skyldøre) i utmarkslaget.
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§ 22.

INVESTERINGER/FINANSIERING
Medlemmene er pliktige til å betale inn til laget nødvendige beløp for drift og
vedtatte investeringer i laget. Beløpet skal fordelest i forhold til den enkelte sin
andel (skyldøre)i laget. Beløpet kan kreves inn forskuddsvis.

§ 23. UTLEIE/FRAMLEIE.
Ingen medlemmer av laget har rett til å leie ut eller låne ut sin jakt- og fiskerett til
andre personer enn til personer av vedkommenes nærmeste familie, jf § 9 D.
Unntak kan her gjøres hvis ved mer enn 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer ved
gradert stemmerett på årsmøtet ønsker å leie ut jakta til høyeste anbud.

§ 24.

REGELBRUDD
Brudd på noen av disse reglene kan automatisk føre til bortvisning fra elva og
fra jakta.
Styret gis fullmakt til å iverksette straffereaksjoner og foreta politianmeldelse
dersom det finner det nødvendig, jf § 19 pkt 2 K.
Hvis vedkommende rettighetshaver eller andre kortkjøpere foretar ulovlige
tiltak i henhold til disse reglene, gis styret fullmakt til å ekskludere
vedkommende for all jakt og fiske for inntil 2 år i Skipsfjorden.
Regler vedtatt av jordskifteretten gir straffegrunnlag i henhold til jordskiftelovas § 95.
Ellers gjelder reglene i § 49 i Lov om laksefisk og innlandsfisk.

§ 25.

OPPSYN
Oppsynet rapporterer ulovligheter til lagets styre som har fullmakt til å
anmelde ulovlig fiske og jakt, jf § 19 pkt 2 K, § 24 og § 95 i jordskiftelova.

§ 26.

UTMELDING
Det er ikke anledning til å melde seg ut av laget for de eiendommer som er medlem i
laget eller tilkjent jakt og fiskerett i denne saken.

§ 27.

VARIGHET/OPPLØSNING.
Oppløsning av laget eller andre endringer som laget ikke selv kan gjøre, kan bare skje
ved nytt jordskifte og først etter 10 år fra denne saken er rettskraftig, jf. jordskiftelovens § 4.

§ 28.

ANDRE BESTEMMELSER.
1. Disse vedtektene må ikke stride med de vanlige lover og forskrifter som til
enhver tid er gjeldene.
2. All bruk og ferdsel i området må ikke stride med reglene for landskapsvernområdet.
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3. Det er ikke lov til å fjerne eller hogge ned skog eller busker nærmere 50
meter fra vassdraget uten styrets samtykke.

§ 29. TVISTER.
Oppstår det tvister mellom laget og medlemmene eller mellom medlemmene
innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene, søkes tvisten
avgjort med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer.
Fylkesjordskiftesjefen i Troms oppnevner leder. Hver av partene oppnevner et
medlem. Har en av partene innen 14 dager ikke oppnevnt sin voldgiftsmann/kvinne,
oppnevner fylkesjordskiftesjefen denne. Kommer voldgiftsavtale ikke i stand er
partene henvist til de ordinære domstoler.

******************************

