Medlemsmøte Vest-Finnmark Jeger og Fiskeforening
Sted: Skaidi Hotell, lørdag 30. mai 2015, kl 17.00
19 medlemmer til stede.
Sak 1
Fiskerett/Fiskekort Repparfjorelva
Informasjon fra Knut Altamann om reglene for fiskekort, i henhold til forskriftene til
FeFo.
2.2 Fiskekort i forpaktede anadrome vassdrag.
”Fiskekort skal være personlig og adresse i folkeregisteret skal ligge til grunn for
hvilket kort eller hvilken pris som på kort som er gjeldene”.
Dette gjør at alle fiskekort skal være personlig, og de som har hatt kort f.eks tilknyttet
sine eiendommer, nå kan fortsette å få kort, men kortene må være personlig på navn.
VFJFF har derfor pr dags dato to saker pågående, om fiskeretten. Hvor to ulike gårdsnr
og bruksnr ikke har godtatt dette. Ene har valgt å si opp avtalen å forvalte fikseretten
selv, men en har valgt å ta advokat, og der er ikke saken ferdig.
Fiskerett Repparfjord Eiendom AS C/O Wergeland Halsvik as.
VFJFF har i utgangspunktet en avtale om fiskerett med Wergeland Holding AS, om
Gårdsnr 5, Bruksnr 4 i Kvalsund Kommune. På bakgrunn av FeFo`s nye forskrifter
kan ikke disse lenger holde seg til avtalen om fiskekort på personlige navn, og sier opp
avtalen. Og vil heretter forvalte fiskeretten for sin eiendom selv. I henhold til den
opprinnelige avtalen med Wergeland-Halsvik AS har VFJFF rett til fiskerett helt frem
til 2022, og skal utsted 6 stk Sesongkort til W-H`s eiere & foretningsforbindelse.
Styret sender nytt brev til disse angående påvente på navn, og avtalen og fiskerett som
gjelder frem til 2022.
Tingvold, Fiskerett Handikapp plassen.
Vi har en avtale a 6/5-05 om bruk av plassen, mot 3 stk sesongkort til innehaver av
eiendommen Gårdsnr 7, Bruksnr 35.
I henhold til den opprinnelige avtalen så sto det ikke noe om at fiskekortene skal være
navneløs, og VFJFF har dermed ikke brutt sin del av avtalen.
Medlemsmøtet ønsker at Styret sender nytt brev og imøteser navn fra Familien
Tingvold på 3 stk sesongkort.
Gjennomgang av Jordfiskeretten, og også fiskeretten. Et dokument skrevet av
professor Øreberg, i forhold til ”Stubbeborg-kjennelsen” på totalt 90 sider. Så å skulle
referer alt blir for langt, men i korte trekk. Jordskirfterett dommeren i ”Stubbeborgkjennelsen” og professor Øreberg mener: Jordskifteretten skulle ikke avsagt kjennelse
om tilhørighet og innhold i fiskeriretten og må således ses bort ifra i sin helhet.
Det er av den grunn nok bakgrunnsdokumentasjon på evt å evt prøve denne saken i
retten. Og styret ser på behovet for det, utifra hvordan dette utvikler seg. Og de tilsvar
vi får på disse to saken.

Sak 2.
Orientering om Honnørkort. Årsmøtevedtaket.
Angående om forslaget fra Hans M. Ellingsen om å gjeninnføre honnørkortene som
ble tatt bort i 2011.
Det var på årsmøtet 37 å stemmeberettige, 15 stemte for forslaget, 11 stemte imot og
11 stemte blankt. Vi har nedfelt i våre vedtekter at det skal være alminnelig flertall ved
vedtektsendringer. For at dette skulle vært lovlig måtte 19 stemt for forslaget.
Vedtaket er derfor ikke gyldig. Styret må på bakgrunn av det, beklage feil behandling,
og vedtak på årsmøtet. Det er også sendt et brev til forslagsstiller og beklaget feilen.
Styret anser saken som avsluttet, og ønskes den behandlet på ny, må dette opp på et
senere årsmøte, i henhold til gjeldene lover og regler.

Sak 3.
Premiering av de som sender inn skjellprøveposer til NINA
Foreningen ønsker at det skal tas skjellprøver av all fisk som tas på land og beholdes.
Dette fordi det gir oss mye nyttig informasjon om fisken i vassdraget. Foreningen
benytter Norsk institutt for naturforskning (NINA) til å analysere prøvene som samles
inn. Det er innsamlingspunkt på Repparfjord Ungdomssenter og på hytteveggen på
Knottheim. Nytt som er verd å merke seg.
Hver mnd nå i sesongen vil en person som har sendt inn skjellprøve bli trukket ut til å
vinner kr 3000,- og hver sesong vil en person vinne utstyr for kr 15 000,Møtet avsluttet 19.00
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