
ROMERIKSÅSENES FISKEADMINISTRASJONS  

(RFA) VEDTEKTER  

  

 § 1.  Formål   

  Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon (RFA) er et samarbeidsorgan for grunneiere, 
grunneierlag og jeger- og fiskerforeninger i Romeriksåsenes område. For å kunne bli medlem av RFA 
må leier ha fast adresse i kommune som inngår i Romeriksåsene.  

  Formålet er å samordne fiskeinteressene i området med sikte på å fremme fiskebestandene og 
bedre fiskemulighetene for bygdefolket og allmennheten.  

  

 § 2.   Avgrensning.  

  Avhengig av grunneierenes og jeger- og fiskerforeningenes tilslutning, er grensene for RFA 
de oppdyrkede og bebyggede områder i Lunner, Nittedal, Skedsmo, Gjerdrum og Nannestad i vest, 
syd og øst. I nord strekker området seg til Leiravassdraget.  

  

 § 3.  Medlemskap.  

  Følgende kan melde seg inn i RFA: allmenninger, større grunneiere, mindre grunneiere 
gjennom grunneierlag, jeger- og fiskerforeninger. Innmelding skjer til RFAs styre på eget skjema.  
 Medlemskapet er bindende til skriftlig utmelding foreligger. Utmelding skal skje med minst 
ett års varsel og følger kalenderåret.  

  

 § 4.  Driftsenheter.  

  Fisket i Romeriksåsene er fra før inndelt i mindre driftsenheter, slik at hver allmenning, større 
privat eiendom og mindre eiendommer administrert av grunneierlag eller av lokale jeger- og 
fiskerforeningen utgjør en driftsenhet, som forvaltes av vedkommende grunneier, grunneierlag eller 
forening.  

  RFA vil bygge sitt arbeid på de bestående driftsenheter, men vil samtidig søke å få disse best 
mulig arrondert i forhold til naturlig avgrensede vann, vassdrag, nedslagsfelt m.v.  

  

 § 5.  Fiskeretten.  

  Fiskeretten tilligger fortsatt grunneieren, hva enten eiendommen er en allmenning eller en 
større eller mindre privat eiendom.  

  For hver driftsenhet (§ 4) opprettes avtale mellom vedkommende grunneier på den ene side og 
en leier på den annen side om forvaltning av fisket på vedkommende eiendom. Avtalene bør ha 
ensartet innhold i samsvar med et godkjent skjema.   

   a. Fiskekort  

  Det er adgang for allmennheten til å fiske i området mot å løse fiskekort. Kortprisen og 
antall kort fastsettes av representantskapet etter forslag fra styret.    

b. Registrering og driftsplan  

  Innen hver driftsenhet vil ressurser og produksjonsmuligheter bli registrert og arbeidsplaner 
(driftsplaner) utarbeidet, der dette ikke allerede er gjort. Tiltaksplan og budsjettforslag for kommende 
år sendes styret innen 1. oktober året før. Styret samordner delplanene i den utstrekning det måtte 
være behov for dette. Det er en forutsetning at eksisterende jeger- og fiskerforeninger ikke skal få 
dårligere arbeidsvilkår etter nyordningen.  

  

§ 7. Finansiering.  

  Salget av fiskekort samt andre kommunale og statlige tilskudd gir det økonomiske 
driftsgrunnlaget. Av det som kortsalget innbringer, skal et nødvendig beløp stilles til rådighet for 
fellesadministrasjonen. Forbehold om dette tas inn i avtalen med den/de enkelte grunneier(e). Beløpet 
kan først nyttes av RFAs styre etter at det har framlagt arbeidsprogram og budsjett som er godkjent 
av representantskapet.  

  



§ 8. Administrasjonsplan.  

      

   8.1 Representantskap.  

  Representantskapet er RFAs øverste myndighet og består av to representanter for hver 
allmenning, hver større privat eiendom, hvert grunneierlag og hver leier, som er medlem, jfr. § 1, alle 
med stemmerett samt en representant for hver kommunale innlandsfiskenemnd uten stemmerett.  
 Styret i RFA velges av representantskapet. Styrets leder velges først og særskilt. Alle valg 
skjer for et år.  

   Representantskapet møtes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært  

representantskapsmøte skal holdes når styrelederen eller minst 6 medlemmer anmoder om det. Møtet 
innkalles av styrelederen med minst en ukes skriftlig varsel. I møtet har hver representant en 
stemme. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet teller styrelederens 
stemme dobbelt.  

  

   På representantskapsmøtet behandles:  

  

a. Styrets årsberetning.  

b. Revidert årsregnskap avsluttet pr. 31.12.f.å.  

c. Styrets arbeidsprogram for kommende år.  

d. Valg av styre  og revisor.  

e. Andre saker som styret har mottatt senest 4 uker før representantskapsmøtet.  

      

  Styret består av en representant for hver leier. Ved stemmelikhet har styreleder  
dobbeltstemme.  

  Styret kan etter representantskapets godkjenning ansette nødvendig personale og er ansvarlig 
for regnskaps- og forretningsførsel og for at representantskapets vedtak blir gjennomført.  

  

§ 9. Vedtektsendring og oppløsning.  

  Vedtak om endring i RFAs vedtekter og om oppløsning av organisasjonen treffes av 
representantskapet med 2/3 flertall av de møtende stemmeberettigede. I tilfelle av oppløsning blir 
eventuelle gjenværende midler, etter at forpliktelser er dekket, å avsette til et fond til beste for fisket 
på Romeriksåsene. Representantskapet treffer nærmere bestemmelser om fondets styre og forvaltning.  

  


