
Vedtekter for Oppdrettsnæringens sammenslutning for 
utfisking av rømt oppdrettsfisk 

 

Vedtatt på det konstituerende årsmøtet i Trondheim 18. juni 2015. 
 

§ 1 Sammenslutningens navn 

Sammenslutningen navn er Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt 

oppdrettsfisk. 

 

§ 2 Forretningskontor  

Sammenslutningens forretningskontor er der forretningsfører har kontor.  

 

§ 3 Sammenslutningens formål og virksomhet  

Sammenslutningen skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på 

ville bestander av laksefisk.  

 

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om 

fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. Oppgavene omfatter planlegging og 

gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret 

og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal 

dekke utgiftene for å løse oppgavene og deltakerne skal betale en avgift til sammenslutningen 

for dette formålet. Det er pliktig å delta i sammenslutningen for innehavere av 

akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret.  

 

Sammenslutningen har ikke erverv til formål.  

 

§ 4 Forretningsfører 

Sammenslutningen skal ha forretningsfører som tilsettes av styret. Styret fastsetter 

forretningsførers lønn.  

 

Forretningsføreren har det daglige ansvaret for virksomheten til sammenslutningen. I saker 

som gjelder vanlig forvaltning og drift, kan forretningsføreren representere 

sammenslutningens medlemmer på samme måte som styret. 

 

§ 5 Styret 

Sammenslutningen ledes av et styre med til sammen fem medlemmer med varamedlemmer. 

Medlemmene tjenestegjør i to år.  

 

§ 6 Styrets saksbehandling  

1) Styret skal behandle saker i møte. Styrets leder kan, som unntak, bestemme at saker kan 

følge skriftlig prosedyre. Slike saker skal likevel behandles i møte dersom tre eller flere 

styremedlemmer krever møtebehandling. 

2) Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, 

velger styret en leder for styrebehandlingen. 

3) Forretningsfører har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale 

seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. 

 

§ 7 Forberedelse av saker 



1) Forretningsføreren forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets 

leder. 

2) Saker skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende 

behandlingsgrunnlag. 

§ 8 Når styret kan treffe beslutning 

1) Styret kan treffe beslutning når minst 4 av medlemmene eller deres varamedlemmer er til 

stede eller deltar i styrebehandlingen. 

2) Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er 

gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. 

3) Har noen forfall, skal varamedlemmet innkalles. 

 

§ 9 Stemmegivning 

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av 

en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 

 

§ 10 Inhabilitet 

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik 

særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha 

fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.  

Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder der styret opptrer som forvaltningsorgan, jf. 

forvaltningsloven § 1. 

 

§ 11 Styremedlemmenes og varamedlemmenes godtgjørelse 

Årsmøtet bestemmer om styremedlemmene og deres varamedlemmer skal motta godtgjørelse 

og hvor stor denne eventuelt skal være. Styrets medlemmer og varamedlemmer som er 

oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet mottar ikke godtgjørelse. 

 

§ 12 Fullmakt til å tegne sammenslutningens firma 

Sammenslutningens firma tegnes i fellesskap av styreleder og forretningsfører. 

 

§ 13 Årsmøtet 

Årsmøtet, som holdes hvert år senest 30. juni, er sammenslutningens høyeste myndighet. 

Styret innkaller til årsmøtet med minst tre ukers varsel.  

 

Innkalling til årsmøtet og dokumenter som gjelder saker som skal behandles på årsmøtet, 

trenger ikke sendes til deltakerne direkte dersom dokumentene er tilgjengelig på 

Fiskeridirektoratets eller sammenslutningens nettsider. 

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for deltakerne senest en uke før årsmøtet. 

 

Alle deltakere og/eller den deltakeren har gitt fullmakt etter § 15 har adgang til årsmøtet. Det 

samme har observatører utpekt av Nærings- og fiskeridepartementet. Styret kan invitere andre 

personer og/eller media til å være til stede. 

 

Møteleder og referent velges av årsmøtet.  

 



Årsmøtet skal 

a) Behandle årsmelding, regnskap og budsjett 

b) Velge styremedlemmer og deres varamedlemmer, styreleder, nestleder og revisor. 

Revisor skal være statsautorisert 

c) Behandle andre saker som blir lagt fram 

 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring dersom forslaget er oppført på 

sakslisten som er gjort tilgjengelig for deltakerne senest én uke før årsmøtet.  

 

Årsmøtet kan heller ikke behandle andre forslag som ikke er oppført på sakslisten, med 

mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak 

om godkjenning av saksliste.  

 

§ 14 Valgbarhet og stemmerett 

Til sammenslutningens konstituerende møte innstiller Sjømat Norge to medlemmer med 

varamedlemmer til styret. Norske Sjømatbedrifters Landsforening innstiller ett medlem med 

varamedlem. Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner to medlemmer med 

varamedlemmer.  

 

Ved senere valg av styre innstiller en valgkomité som er valgt av årsmøtet tre medlemmer 

med varamedlemmer. Nærings- og fiskeridepartementet oppnevner to medlemmer med 

varamedlemmer.  

 

Valgkomiteen skal innstille styreleder og nestleder. Styremedlemmene som er oppnevnt av 

Nærings- og fiskeridepartementet kan innstilles.  

 

Andre forslag til styremedlemmer tas opp til votering på årsmøtet. 

 

For å sikre at sammenslutningens styre har tilstrekkelig operasjonell kompetanse i rømnings- 

og gjenfangstproblematikk skal deltakernes medlemmer i styret velges blant personer ansatt i 

deltakerbedriftene. 

 

Stemmerett har hver innehaver av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret. Hver 

tillatelse gir én stemme, uavhengig av tillatelsens størrelse. 

 

§ 15 Rett til å delta på årsmøtet 

Deltakere av sammenslutningen har rett til å møte i årsmøtet, enten selv eller ved fullmektig 

etter eget valg. 

 

Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten kan legges frem ved 

bruk av elektronisk kommunikasjon. Fullmakten anses å gjelde bare for førstkommende 

årsmøte hvis det ikke går tydelig frem at noe annet er ment. Deltakeren kan når som helst 

kalle tilbake fullmakten. Første og annet punktum gjelder tilsvarende for tilbakekall av 

fullmakten. 

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede deltakere som møter. 

Stemmegivning kan skje ved fullmakt. 

 



Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på årsmøtet om 

søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor sammenslutningen, og heller ikke om 

søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom han eller hun har en vesentlig interesse i 

saken som kan være stridende mot sammenslutningens. 

 

§ 17 Vedtektsendringer 

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 

Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de fremmøtte stemmene. 

 

§ 18 Oppløsning og avvikling av sammenslutningen 

Dersom sammenslutningen oppløses skal gjenværende midler anvendes i samsvar med 

formålet, jf § 3.  

 

 

 

 


