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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 25.06.2019 fra kl. 10.00-16.20 på 

Halti 

 
• Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

• Lars Frihetsli (stemmeandel 1 1/2) 

• Magnus Foshaug Berg (stemmeandel 1 1/2) 

• Truls Bergmo (stemmeandel 1 1/3) 

• Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3) 

• Terje Nordberg (stemmeandel 1 1/2) 

• Roald Storslett (stemmeandel 1 1/2) 

 

Roald Storslett vara for Line Ørstad.  

Magnus Foshaug Berg vara for Kåre Rasmussen. 

 

 
SAKSLISTE 
 

 

Sak 20/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 21/19 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 01.03.2019  

 

 Vedtak: 

Møteprotokoll fra styremøte 01.03.2019 godkjent uten innvendinger. 

 

 

 

Sak 22/19 Orienteringssaker 

  

Saksopplysning: 

1. Presentasjon av nytt styremedlem for de fiskeberettigede, Truls Bergmo  

2. Statusoppdatering salg av fiskekort, generell drift og økonomi 

3. Referat fra fagsamling for villaks- og havbruksnæringen 26-27. april på Bardufoss 

4. Referat fra møte i faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalpark 22. mai 

5. Referat fra møte i vannområdeutvalget for Nordreisa-Kvænangen 3. juni 

 

Vedlegg merket 22/19 

 

Vedtak: 

Daglig leders orientering tatt til etterretning. 

 

 

Sak 23/19 Orientering om oppsynsaktivitet i Reisaelva sesongen 2019 

 

 Saksopplysning:  

I forkant av fiskesesongen gjennomførte daglig leder i Reisa Elvelag et møte den 

29.05.2019 med oppsynet, Tura AS ved kontaktperson Ottar Remmen. Erfaringene 

som er opparbeidet fra oppsynet i sesongen 2017 og 2018 tas med inn i ny sesong.  

 

Styret har i år valgt at oppsynet i tillegg til ordinære oppgaver skal ha økt fokus på å 

følge opp problemstilling rundt eventuell opphopning av fiskere ved å registrere sine 

besøk på fiskeplasser. Dette for at styret i tillegg til årlig oppsynsrapport skal ha et 

sterkere grunnlag for å vurdere eventuell opphopning ved evaluering av endt sesong.  
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Oppsynet presiserte på møtet at de ønsket bedre merking av grunneiers eiendom. Viser 

for øvrig til vedtak i sak 33/18. Administrasjonen har utarbeidet et skriv om 

påminnelse om merking av eiendom som vil sendes ut til grunneiere i forkant av 

sesongstart 1. juli.  

 

  

 Innstilling til vedtak: 

Orientering tas til etterretning.  

 

 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning. 

  

 

 

Sak 24/19 Møtegodtgjørelser 

 

Saksopplysning: 

I sak 8/18 ble det vedtatt at møtegodtgjørelse gis ved møte i embeds medfør. Det vil si 

at det vil utbetales om det pålegges at styremedlem møter.  

 

Sett i lys av de siste sakene som Reisa Elvelag har måtte ta hånd om er det fortsatt en 

del uklarheter rundt kriteriene for utbetaling av møtegodtgjørelse. Det bør derfor blant 

annet diskuteres om følgende gir rett til godtgjørelse: 

1. kortere telefonmøter utenom ordinære styremøter 

2. valgmøter 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Daglig kontakt og forberedelse til møter i form av kortere telefonmøter og 

lignende utenom ordinære styremøter godtgjøres ikke. 

 

2. Valgmøter for de private grunneiere og de fiskeberettigede blir organisert og 

gjennomført av administrasjonen. Styremedlemmer som møter vil ikke ha krav på 

godtgjørelse.  

 

 

Vedtak: 

1. Endringsforslag fra Roald Storslett vedrørende innstilling til vedtak: 

Møtegodtgjørelse på kr. 300,- per time for møter inntil 2 timer (maks 600 kr). 

Over 2 timer godtgjøres med ordinær møtegodtgjørelse. Enstemmig vedtatt. 

 

2. Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
 

 

 

Sak 25/19 Brudd på vedtekter og fiskeregler 

 

 Saksopplysning: 

Oppsynet har i kontroll 03.06.2019 avdekket brudd på elvelagets fiskeregler/vedtekter. 

Regelbruddet omhandler fiske utenfor sesong i Reisaelva. Grunnet personsensitive 

opplysninger vil saken gjennomgås på styremøtet. Se vedlegg merket 25/19. 
   

 

  Vedtak:  

  Regelbruddet blir politianmeldt. Enstemmig vedtatt. 
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Sak 26/19  Overvåkningstiltak 2019 

 

  Saksopplysning: 

 Reisa Elvelag har fått tildelt midler til overvåkningstiltak i Reisaelva for sesongen 

2019 fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. I den forbindelse 

har administrasjonen innhentet pris for gjennomføring av yngeltelling fra to 

leverandører. Leverandørene er Norsk institutt for naturforskning (NINA) og 

Naturtjenester i Nord. I tillegg til yngeltelling er det planlagt gytefisktelling og 

prøvefiske etter oppdrettslaks.  

 

Pristilbudene er vedlagt styret, se vedlegg merket 26/19. 

 

Saksutredelse: 

Styret har før beslutning gjort opp en vurdering om selskaper bak innkomne tilbud har 

kompetanse til å utføre gjeldende oppdrag. Styret har blant annet vektlagt leveransetid 

på rapport og pris.  

 

Vedtak: 

Reisa Elvelag har valgt å benytte seg av tilbudet til Naturtjenester i Nord for utførelse 

av yngeltelling i Reisaelva sesongen 2019. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 
 

Sak 27/19 Fremtidige forvaltningstiltak i Reisaelva 

 

 Saksopplysning: 

Reisa Elvelag gjennomfører årlige overvåkningstiltak i Reisaelva i form av 

yngeltelling, prøvefiske etter oppdrettslaks og gytefisketelling. I tillegg til dette er det 

et ønske om å søke midler til ulike utbedringstiltak for blant annet å fremme elvas 

miljø, redusere plastsøppel og forbedre gyteforholdene i elva.  

 

 Styremedlem Truls Bergmo har et ønske om å få fullmakt fra styret slik at han frivillig 

kan jobbe med søknader til ulike utbedringstiltak i samråd med administrasjonen.  

 

 Innstilling til vedtak: 

 Styremedlem Truls Bergmo får i samråd med administrasjonen fullmakt fra styret i RE 

til å frivillig jobbe med søknader for utbedringstiltak. Det forutsettes at styret blir 

orientert om de ulike utbedringstiltakene det søkes midler til.  

 

 Styret ønsker også å oppfordre brukere av Reisaelva til å ta bilder. Bilder av 

hindringer i bekker og sideelver, samt bilder av mulige predatorer slik som sel, ørn, 

måkeflokker, oter, mink og laksender ønskes. Bilder fra elva og fisket som foregår. 

Dette vil gi bedre dokumentasjon til fremtidig forvaltning og vil brukes i arbeidet med 

ny forvaltningsplan gjeldende fra 2021.  

 

 Vedtak: 

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 

Fremtidige forvaltningstiltak som planlegges utført og arbeid som skal legges ned i 

søknader i forbindelse med eventuelle tilskudd, skal utføres i tråd med eksisterende 

driftsplan.  
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Sak 28/19  Forespørsel fra Nordreisa Skytterlag v/ Jan Tørfoss 

 

 Saksopplysninger:  

Nordreisa Skytterlag ved kasserer Jan Tørfoss har sendt forespørsel til Reisa Elvelag 

om sponsing av elvelagets ferdige utedo som har stått ubrukt på gården Tørfoss de 

siste 8-10 år. Skytterlaget har behov for et utedo ved banen i Kjellerskogen.  

 

 Innstilling til vedtak: 

Daglig leder har ikke tidligere vært kjent med at Reisa Elvelag innehar et ubrukt 

utedo. Siden utedoen ikke har blitt savnet stiller elvelaget seg positiv til å sponse 

denne til Nordreisa Skytterlag.  

 

 Vedtak: 

Saken utsettes. Utrede behovet for utedo rundt «Mikkinakken». Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 29/19 Forprosjekt villakssenter Nordreisa 

 

  Saksopplysninger: 

 I sak 39/18 ble det informert om at Nordreisa kommune hadde blitt bevilget penger til 

et forprosjekt som hadde som hensikt å utrede, planlegge og beskrive muligheten for å 

etablere et Villakssenter i Nordreisa. Reisa Elvelag representert ved styreleder Harry 

Fyhn har vært involvert i dette arbeidet gjennom styrings- og arbeidsgruppemøter.  

 

Styringsgruppen i forprosjektet ønsker at Reisa Elvelag kommer med innspill og 

føringer for hva som skal inn i et slikt senter. Ved å etablere et slik senter vil man 

kunne knytte seg til fagmiljøer som gjør at RE kan dra nytte av dette inn mot 

forvaltningen av Reisaelva.   

 

Harry vil orientere om møtene som har vært til nå i prosjektet. 

 

Vedtak: 

Forslag fra Lars Frihetsli: 

1. Reisa Elvelag er positiv til etablering av et Villakssenter som en stiftelse. 

2. Angående Reisa Elvelag sin deltagelse i stiftelsen må spørsmålet avgjøres på et 

ekstraordinært årsmøte. 

 

Punkt 1 og 2: Enstemmig vedtatt. 

 

 

  

Sak 30/19 Orientering om forventet domsavgjørelse etter hovedforhandling i Nord-Troms 

tingrett 

  

Saksopplysning: 

I sak 11/19 ble det opplyst om at Reisa Elvelag ble stevnet til Nord-Troms tingrett av 

69°Nord Advokatfirma AS på vegne av enkelte grunneiere langs Reisaelva. I sak 

14/19 ble styret orientert om avholdt rettsmekling 28.02.2019.  

 

Ny rettsmekling mellom partene ble avholdt 28.03.2019 uten å komme til enighet. 

Saken var oppe til hovedforhandling i Nord-Troms tingrett 20-22.05.2019. 

Domsavgjørelse er forventet ca. 3-4 uker etter endt hovedforhandling.  

 

Domsavgjørelsen vedlegges og sendes til styrets medlemmer så snart denne er mottatt. 

Vedlegg merket 30/19. 
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 Saksutredelse: 

Domsslutning fra Nord-Troms tingrett 

1. Styret i Reisa Elvelag sitt vedtak i sak 7/19 om sammenslåing av sonene 1-10 til 

en sone for de fiskeberettigede etter laksefisket, er ugyldig og oppheves. 

2. Styret i Reisa Elvelag sin praksis med sammenslåing av sonene 1-5 til en sone for 

de fiskeberettigede i sjøørretsesongen, er ugyldig og oppheves.  

3. Reisa Elvelag ved styret dømmes til å betale sakskostnader med til sammen kr 

335 314,- inkl. mva.  

 

  Vedrørende begjæring om midlertidig forføyning avsies kjennelsen 

1. Begjæringen tas ikke til følge 

2. Saksøkere dømmes in solidum til å betale sakskostnader med til sammen kr 

18 375,- inkl. mva.  

 

Dom i saken er ikke rettskraftig før ankefristen utløper i begynnelsen av september. 

 Fiskeregler for 2019 sesongen blir ikke endret som følge av at begjæring om 

midlertidig forføyning ikke tas til følge.  

 

 

Vedtak: 

 Orientering tatt til etterretning. Eventuell anke vil bli behandlet på ekstraordinært 

styremøte i august. Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

I etterkant av publisert saksliste 11. juni 2019 kom det inn en ekstrasak til administrasjonen. 

 

Sak 31/19 Samarbeidsavtale Holmen/Haugset vald 

 

Saksopplysning: 

Samarbeidsavtalen for Holmen/Haugset vald ble inngått i mars 2018 med gyldighet til 

og med 2023. Ny grunneier har overdratt en eiendom som inngår i dette samarbeidet 

og var uvitende om pågående samarbeid mellom eiendommene i Holmen/Haugset 

vald. Grunneier ønsker tilgang til kortene fra og med årets fiskesesong og ønsker 

dermed ikke å være en del av dette samarbeidet. Grunneier stiller spørsmål til 

samarbeidsavtalens gyldighet.  

Vedlegg merket 31/19 

 

Vedtak: 

 Odd Kristiansen erklærte seg inhabil i saken grunnet kunderelasjon til berørte parter. 

Enstemmig vedtatt.  

 

Administrasjonen sammen med styreleder skisserer en løsning og innkaller berørte 

parter til et møte vedrørende samarbeidsavtale Holmen/Haugset. Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Møte hevet 16:20 

 

 

Storslett 25. juni 2019  

           

          Joakim A. Olsen

          Referent 


