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Orientering om vedtak i sak om fastsetting av grense
mellom elv/sjø i Beiarvassdraget

De t orienteres med dette om at Beiarn kommune i hht. laks - og innlandsfiskelovens § 31
første ledd bokstav d har fattet følgende vedtak om fastsetting av grense mellom elv og sjø i
Beiarvassdraget :

Grensen mellom elv og sjø settes fra vestside ved ytterste punkt på Vedflogodden
( 7436163.5N, 481716.13Ø ) og i rett linje over til østsiden i Mulbukta ( 7436367.95N,
482982.22Ø ) ( koordinatsystem: EU REF 89 – UTM - sone 33 ).

Grense elv/sjø
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Begrunnelse for vedtaket:

I beslutningsgrunnlaget for vedtaket er det lagt til grunn Miljødirektoratets retningslinjer
(brev av 02.02.1999 og 15.05.2000) i tillegg til befaring og høring. Det er for
Beiarvassdragets del lagt vekt på hovedreg elen i retningslinjene som sier at: "fastsettelsen vil
være at elva går så langt man kan følge elvefaret utover ved fjære sjø, altså der elva slutter å
grave mot marbakken ved fjære sjø […]", og: "Som regel bør vassdraget omfatte hele
deltaområdet, og gren sen settes ved kanten av deltaet". Det skal også tas hensyn til at det skal
være mulig å merke grensen, og at det skal være lett å identifisere denne for fiskere og andre.
Vedtaket om grense mellom elv og sjø i Beiarvassdraget er basert på en helhetsvurdering av
disse hensyn.

Det er for øvrig fiske forbudt hele året i en sone på 100 meter utenfor den fastsatte grense for
elv/sjø jamfør § 7 i forskrift 1. mai 2013 for Nordland fylke om fiske i vassdrag med
anadrome laksefi sk og fiske utenfor elvemunninger og kra f tverksutløp, samt om nedsenking
av garn ved fiske i sjøen.

Bakgrunn for saken:

Det har gjennom ulike kanaler blitt ytret et ønske om fastsetting av grensen mellom elv og
sjø. Det ble laget et forslag til grense basert på retningslinjene fra Miljødirektoratet (brev av
02.02.1999 og 15.05.2000) supplert med bruk av flybilder. Forslaget ble den 04.06.2018
sendt ut på en begrenset høring ti l ulike interessenter i saken. Innen høringsfristens utløp kom
det inn tre høringssvar, henholdsvis fra Fylkesmannen i Nordland, Soløy grunneierlag og
grunneier Paul Eggesvik. Disse tre intressentene hadde ingen innvendinger mot forslaget.
Utifra det oppre ttholdes derfor forslag til grense elv/sjø.

Grensen vil kun ha betydning i forhold til offentligrettslige regler. Offentlige fiskeforskrifter
skiller mellom vassdrag og sjø når det gjelder fisketider og tillatte redskaper, og fastsettelse

Grense elv/sj ø
elv/sjø
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av grense mello m elv og sjø vil således ha betydning for regler om årsfredning, redskapsbruk,
maskeviddebestemmelser og lignende. I tillegg vil fastsettelsen ha betydning for omfanget av
fredningssoner ved elvemunninger. Grensen mellom elv og sjø innebærer også en presis ering
av hvor langt grunneiers ekslusive rett til fiske går, da fritids - /sportfiske i sjøen er en
allemannsrett.

Fastsettelse av grense mellom sjø og elv er en administrativ avgjørelse som ikke kan påklages
etter forvaltningsloven. Partene i saken ka n innen 3 måneder etter kommunens vedtak kreve
spørsmålet avgjort ved rettslig skjønn. Vedtaket er gyldig etter 3 måneder dersom det ikke
kommer krav om rettslig skjønn.

Vedtaket kan prøves på nytt når forholdene i vassdraget har endret seg vesentlig. I tillegg kan
vedtaket alltid prøves på nytt etter 10 år.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

Thomas Sørensen
fagleder plan & miljø

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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