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Innsigelse i forhold til perimeter sperringer og hindring av adkomst til fiskeplasser langs bredden
på lavangsvannets østre side og langvannets vestre side.

Viser til møte på bygdehuset Solbakken Tårstad 28.05.2019 hvor Forsvarsbygg gjennomførte møte
med Tårstadvassdraget Fiskelag og Evenes Storvald.
Her ble det tatt opp endring i gjerdetrasse rundt Evenes Flyplass som vi ved en tilfeldighet ble klar
over.
Etter møtet er vi blitt informert om at sperring med gjerder ut i vannene er bortfalt, men
ferdselsforbudet planlegges innført.
Dette har fiskelaget store innvendinger mot.
I referatet fra dere sier dere at vi ikke hadde innsigelser til perimetersikring i sør. Det har vi.
Vi vil vise til dokumenter som beskriver at de gamle grunneierne ikke har solgt fiskeretten og skal ha
fri adgang til fiskeplasser langs vassdraget.
Det står også beskrevet at: Etter overenskomst mellom kjøper og selger skal selger ha bruksrett til en
10 meter brei vei langs Langvannet, Røstelva og Lavangsvannet.
Etter voldgiftsretten dom 16.10.1967 skal ingen av tidligere grunneiere ha forsvarsutgifter.
Flere av rettighetshaverne har tinglyste retter til å utøve fiske på det som nå er Statens eiendom.
Tårstadvassdraget Fiskelag har på vegne av 35 rettighetshavere overtatt forvaltningen av fiske i
vassdraget. Dette etter pålegg fra Staten om pliktig organisering av vassdrag med anadrom laksefisk.
Fastsatt av MD 25.05.2013 med hjemmel i lov 15.05.1992 nr 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v pg
25 og 25A.
Fiskelaget selger mange fiskekort til sportsfisker som bruker fiskeplasser rundt Evenes flyplass.
Dette gjelder i hele det lakseførende vassdraget.
Det vil få stor innvirkning for Fiskelaget og allmennhetens rett om det blir lagt forbud mot ferdsel på
de områdene dere her skisserer.
Vi vil også bestride lovligheten av dette da det stopper det som skal være fri ferdsel for å drive fiske
og friluftsaktivitet i disse områdene.

Styret i Tårstadvassdraget fiskelag.

