
VEDTEKTER
FOR

NUMEDALSLÅGEN FORVALTNINGSLAG

§1. NUMEDALSLÅGEN FORVALTNINGSLAG

Numedalslågen (Lågen) forvaltningslag, nedenfor kalt Laget, er et organisert fellesskap mellom 
fiskerettshaverne i Lågens hovedløp i kommunene Larvik, Lardal og Kongsberg fra munningen i 
Larvik og nord til demningen i Hvittingfoss.

§2. FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE

Laget skal få i stand en felles forvaltning av fiskeressursene, og skal i sitt arbeid tilgodese 
medlemmenes interesser gjennom en langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske 
produksjonsgrunnlaget.

Laget skal bl.a. ha ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av driftsplan for denne del av vassdraget,
drive nødvendig fiskekultivering, skade- og sykdomsbekjempelse, fastsette fiskeregler innenfor 
rammene av lover og forskrifter, samt være felles kontaktledd mellom laget sine medlemmer og 
offentlige myndigheter.

§3. ANSVAR

Laget er et eierlag og har delt, ubegrenset ansvar i samsvar med andelen i laget, jf. §17 (proratarisk 
ansvar), jf. jordskifteloven §34b.

Laget har ikke anledning til å ta opp lån.

§4. MEDLEMMER - ANDEL

Alle fiskerettshaverne innenfor området definert i §1 er medlemmer i laget og må følge de vedtak 
som blir fattet, jf. dog §5 punkt 2 tredje avsnitt. Det er ikke mulig å melde seg ut av laget. Andelene
justeres hvert tredje år på grunnlag av fangststatistikken for de fem siste årene etter prinsippet lagt 
til grunn i jordskiftesak 8/2003-07.00 Numedalslågen.

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 selger og rapporteres av 
selger omgående til Laget. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende.



Eiendommer som pr. dato er medlemmer i laget, samt den enkeltes andel fremgår av §17.

§5 ÅRSMØTE

1 Konstituering

Årsmøtet er lagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars hvert år. Styret 
innkaller til årsmøte. Innkalling med saksliste skal skje skriftlig eller pr. e-post med minst to ukers 
varsel. Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. 
februar. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. 
Medlemmene kan la seg representere av fullmektig med skriftlig fullmakt. En fullmektig kan 
maksimalt representere fem parter.

2 Flertallsvedtak

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de 
fremmøtte. Ved avstemming og valg har hvert medlem stemme etter andel. Dersom alle de møtende
er enige om det, kan avstemminger gjennomføres ved at hvert medlem har en stemme.

Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt stemmetall 
ved valg blir avgjort med loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har møtelederen dobbeltstemme

Flertallsvedtak må ikke påføre noen av medlemmene større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtak
må ikke medføre usaklig forskjell på rettighetene til flertallet og mindretallet eller gi urimelige 
fordeler til flertallet til skade for mindretallet. Endringer av fiskereglene skal påvirke de ulike 
fiskemetodene forholdsmessig likt. Medlem som mener at flertallsvedtak er i strid med disse 
vilkårene kan bringe spørsmålet opp for rettslig skjønn.

3 Årsmøtet skal:

• Velge møteleder
• Velge protokollfører
• Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste, samt registrere fremmøtte
• Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen
• Behandle styrets årsmelding og årsregnskap
• Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag
• Fastsette årsavgift, jf. §11
• Velge leder hvert annet år
• Velge de to styremedlemmer som er på valg samt den av de to varamedlemmene fra 

henholdsvis Lardal og Larvik som er på valg. Varamedlemmene rangeres slik at den 
lengstsittende fra sitt område blir nr 1 og nyvalgt nr 2.

• Velge to revisorer med personlige varamedlemmer for to år
• Velge valgkomité på tre medlemmer med personlige varamedlemmer
• Velge kultiveringskomité på fem medlemmer
• Behandle innkomne saker
• Oppnevne aktuelle komitéer/utvalg etter forslag fra styret



Følgende saker må behandles/vedtas av årsmøte når det er aktuelt:

• Styrets forslag til:
◦ Organisering for stasjonene for desinfeksjon av båter, fiskeutstyr og smitteverntiltak for 

øvrig
◦ Fiskeregler (innenfor rammen gitt av offentlige myndigheter), fiskekultivering, 

fangstregistrering
◦ Nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere
◦ Utarbeiding / ajourføring av driftsplan for fisk
◦ Fastsette justerte andeler hvert tredje år, jf. §4
◦ Godtgjørelse for tillitsvalgte

• Endringer av vedtektene, jf. §16

4 Protokoll

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

§6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret eller representanter for 1/3 av andelene krever det.
Frist og fremgangsmåte for innkalling er som ved vanlig årsmøte. Saksliste skal fremgå av 
innkallingen. Det kan bare tas avgjørelser i saker som fremgår av innkallingen.

§7 STYRET

1 Sammensetning

Minst to av styremedlemmene med personlige varamenn skal være fra tidligere Larvik kommune og
to fra tidligere Lardal kommune/Kongsberg kommune. Skillet langs østre bredd går ved Seterløkka 
mellom Naug og Wierød. Langs vestre bredd går skillet mellom Bergan og Wirgenes. Samme 
grenser gjelder for §9 m.h.t. medlemmer i valgkomitéen.

2 Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret bl.a.:

• Arrangere årsmøte, legge frem årsmelding og revidert regnskap for forrige år og legge
frem forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende år

• Arbeide for en rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen
• Utarbeide forslag til:

◦ Organisering for stasjonene for desinfeksjon av båter, fiskeutstyr og smitteverntiltak for 
øvrig

◦ Fiskeregler, fiskekultivering, fangstregistrering
◦ Nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere
◦ Driftsplan for fisk
◦ Justerte andeler hvert tredje år, jf. §4
◦ Årsavgift og evt. forskudd
◦ Aktuelle komitéer/utvalg

• Sørge for at de nødvendige offentlige tillatelser innhentes for gjennomføringen av driftsplan 
eller andre tiltak

• Samle inn statistikk over oppfisket kvantum
• Kreve inn avgifter og evt. forskudd
• Sørge for å melde laget inn i de offentlige registre som loven krever



Utover dette fremlegger styret også forslag i andre saker der dette pålegges av årsmøtet, jf. §5 punkt
3 og 4. Styret kan også fremlegge forslag på eget initiativ.

3 Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for styremøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for alle 
medlemmene i laget.

§8 ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSER

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Laget blir forpliktet av styreleder sammen med 
sekretær eller kasserer.

§9 VALGKOMITÉ

Valgkomiteen er sammensatt av tre medlemmer; med minst en representant fra Larvik og minst en 
fra Lardal/Kongsberg. Det medlemmet som har fungert lengst sammenhengende i komiteen skal 
være leder. Komiteen fatter avgjørelser ved vanlig flertall.

§10 KULTIVERINGSKOMITÉ

Laget skal ha en kultiveringskomité bestående av fem personer. Komiteen skal arbeide i tråd med 
vedtatt arbeidsplan, driftsplan og budsjett vedtatt på årsmøtet. Komiteens "geografiske" 
sammensetning og funksjonstid tilsvarende styret, jf. §7 punkt 1.

§11 FINANSIERING AV LAGET

Laget finansierer drift og tiltak ved å søke om offentlige tilskudd, og ved at medlemmene betaler 
årsavgift. Årsavgift pr. andel fastsettes på årsmøtet.

Årsavgift kan kreves inn for tre år av gangen. Eventuelle tiltak som krever større innvesteringer kan
finansieres ved fordeling mellom partene etter andel etter vedtak på årsmøtet.

Styret har fullmakt til tvangsinndriving av ubetalt årsavgift.



§12 KORTSALG / UTLEIE

Hvert medlem ordner selv med omsetning/utleie av fiske uavhengig av laget. Alle som fisker i 
Lågen må registrere fangstdata etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet. Rettighetshaverne er 
ansvarlige for registreringen, også når de selger fiskekort eller leier ut fiskeretten.

§13 TILTAK I VASSDRAGET

Laget kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innenfor lagets område, jf. vassressursloven og 
lakse- og innlandsfiskloven. Vassdragstiltaket må gå frem av vedtatt driftsplan, og de nødvendige 
offentlige tillatelser må være innhentet. Dersom det viser seg at grunneier/rettighetshaver blir påført
skade som en følge av tiltaket, må reglene i vassressursloven gjelde for skjønn og erverv av 
rettigheter.

§14 INNTEKTER OG UTGIFTER

Det skal ikke budsjetteres med inntekter større enn det som er nødvendig for å oppfylle lagets 
formål. Dersom regnskapet likevel viser overskudd, skal dette settes av i et driftsfond. Årsavgiften 
fastsettes slik at driftsfondet ikke overstiger 500 000,00 kr. Beløpet indeksreguleres hvert femte år.

§15 OPPLØSNING

Laget kan først oppløses 10 år etter at jordskiftesak 8/2003-07.00 Numedalslågen har trådt i kraft. 
Etter den tid kan det vedtas at laget skal oppløses med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det
har vært reist tilsvarende forslag på forrige årsmøte. Minst halvdelen av stemmeandelene må være 
representert. Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig 
flertall regnet ut fra de fremmøtte. Ved oppløsning tilfaller lagets aktiva medlemmene i forhold til 
andelen.

Ny jordskiftesak kan først kreves etter 10 år for å få til en ny ordning, eventuelt for å få oppløst 
laget.

§16 ENDRING AV VEDTEKTENE

Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har vært reist tilsvarende 
forslag på forrige årsmøte. Minst halvdelen av stemmeandelene må være representert. Møter ikke så
mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall regnet ut fra de 
fremmøtte.


