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J. 15/79
FORSKRIFTER FOR TILDELING AV KONS~$JON FOR DRIVGARNFISKE ETTER LAKS, SJØ·
AURE OG SJØRØYE GITT VED KGL.RES. 24. NOVEMBER 1978.J;irerrrnet av Miljøverndepartementet.

§ 1.
Formålet m·ed konsesjonsordningen for drivgarnfiske etter laks, sjøaure og sjørøye er å bevare disse fiskeslag som ressurs og innenfor denne ramme å regulere dette fisket slik at det i første n~kke kan tjene nær_ingsog distriktspolitiske hensyn.

§ 2.
Uten konsesjon fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk må ingen fiske· med drivgarn i sjøen etter laks,
sjøaure og sjørøye. Konsesjon kan ?are gis til den som har fiske og/eller jordbruk som hovednæring.
§

3.

Konsesjon kan gis til den som med egen båt h<ir deltatt i drivgarnfiske etter laks, sjøaure og sjørøye i årene
1975, 1976 og 1977. Dette skal legitimeres enten ved at søkeren har latt seg registrere og har avgitt fangstoppgave i samsvar med lakselovens §§ 71 og 72, eller ved at han har oppgitt inntekt av laksefiske i sin
selvangivelse til likningsmyndighetene, eller ved at han -har betalt skjønnsliknet lakseskatt. Direktoratet
kan fravike kravet om deltaking og legitimasjon når særlige grunner foreligger.
§

4.

Konsesjon gis til en bestemt person og for et bestemt fartøy. Ny konsesjon må søkes dersom et annet
fartøy ønskes nyttet. Konsesjon gis for det. fartøy søkeren e/lers·bruker i sitt fiske, dersom han har fiske
som hovednæring. Konsesjonen kan ikke overdras.
Konsesjonen gjelder for to fangstsesonger. Departementet kan .bestemme at gitt konsesjon fornyes
uten ny søknad.
Dersom utviklingen av bestanden tilsier det, kan vilkårene for å få konsejson endres etter nærn1ere
bestemmelse av departementet.
§

5.

Konsesjon kan gis for fiske i en eller to fiskesoner som blir nærn1ere bestemt av departementet.
§

6.

Til konsesjonen kan knyttes vilkår, bl.a. om varighet, ·merking av redskap, oppgaveplikt og til hvilket
laksedistrik! fangstoppgave skal sendes og lakseskatt betales, og on1 begrensning i type og antall redskaper.
Vilkårene kan suppleres og endres i konsesjonstiden.
§

7.

Overtredelse av disse forskrifter eller vikår i konsesjonen og overtredelse av andre bestemmelser om regulering av drivgarnfisket etter laks, sjøaure og sjørøye gitt i eller i medhold av lakseloven, kan medføre at
konsesjonen tilbakekalles etter at ny konsesjon nektes.
§

8.

Søknad om konsesjon sendes Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Direktoratet gir nærmere regler om
hva søknaden skal inneholde. Direktoratetet innherlter uttalelse fra laksestyre og fiskeristyre og kan forelegge søknaden for lensmannen.
§

9.

Den som får konsesjon har plikt til hver dag å føre dagbok om fangsten og til hvert år innen utgangen av
oktober å sende skriftlig oppgave over fangsten til vedkommende laksestyre, og til å gi andre opplysninger
som måtte bl i pålagt.
§

10.

Den som har konsesjon skal straks gi melding til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk dersom han ikke
lenger fyller kravene for å få konsesjon, og dersom han ikke lenger kan eller ønsker å delta i drivgarnfisket
etter laks, sjøaure og sjørøye.
§

11.

Overtredelse av disse forskrifter kan medføre inndragning og kan straffes etter lakselovens § 86 med bøter
eller fengsel inntil tre måneder.

Forskriftene trådte i kraft 24. november 1978.
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kraft straks.

