Styret i Reisa Elvelag avholdt telefonstyremøte 01.08.2019 fra kl. 10.00-10.30
Møtte på Halti:
•
•
•

Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3)
Truls Bergmo (stemmeandel 1 1/3)
Terje Nordberg (stemmeandel 1 1/2)

På telefon fra Moen i Målselv:
• Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 1/2)
• Lars Frihetsli (stemmeandel 1 1/2)
Line Ørstad og Odd Kristiansen hadde ikke anledning til å møte på kort varsel, men har svart via epost.

SAKSLISTE
Sak 32/19

Midtsesongevaluering 2019
Saksopplysning:
Midtsesongevalueringen i Reisaelva ble foretatt basert på fangststatistikk innhentet
22.07.2019. Evalueringen ble sendt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark
24.07.2019. Resultatet viser en forventet gytebestandsoppnåelse på 107% ved et
normalt år. For et tidlig år 86% og for et sent år 251%.
Forholdene under første halvdel av sesongen har vært tilnærmet normale når det
gjelder oppgang av laks og klimatiske forhold i elva. Dette gjør at man havner
innenfor handlingsalternativ 2 i veileder for midtsesongevalueringen. Det betyr at
gjeldende fiskeregulering kan opprettholdes.
Etter en positiv start på sesongen har det de siste to ukene blitt tatt lite laks. I tillegg
vil det erfaringsmessig bli fanget mindre laks i andre halvdel av sesongen. Oppsynet,
fiskere og elvebåtguider rapporterer også om lite laks å se. Dette er bakgrunnen for at
styret på kort varsel innkalte til et telefonmøte for å diskutere eventuelle tiltak, selv
om resultatet tilsier at reguleringen kan opprettholdes. Styret ble oversendt resultatet
av midtsesongevalueringen 24.07 og har benyttet den siste uken til å drøfte saken.
I e-postutveksling mellom styrets medlemmer er det blitt vurdert flere ulike tiltak
basert på forhåndsdefinerte tiltak tilknyttet midtsesongevalueringen. Tiltak som kan
vurderes er blant annet å korte ned fiskesesongen, korte ned fiskedøgnet, stenge elva,
justere kvoter og/eller frede all storlaks.
Vannstanden har sunket kraftig de to siste ukene, noe som bidrar til å minke
fisketrykket, spesielt i Øverelva. Det er fanget noe pukkellaks, men det er foreløpig
ikke registrert store mengder i elva. Det er ønskelig fra Fylkesmannen å opprettholde
fiske for blant annet å følge utviklingen til pukkellaks, samt at fiskere med elva har en
preventiv effekt mot ulovlig fiske. Sjølaksefiskerne i Reisafjorden har opplyst om
fangster av en del pukkellaks i starten av sesongen. De har tatt lite stor hannlaks og
melder om økning i fangst av stor ørret.
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Vedtak:
Styret vedtar å frede all laks over 5 kg/80cm resten av sesongen 2019. Det betyr at all
laks over 5 kg skal settes ut igjen. Vedtaket trer i kraft umiddelbart. Enstemmig
vedtatt.
Styremedlem Line Ørstad og Odd K. Kristiansen har i e-post 31.07.2019 sagt seg enig
i forslaget.

Storslett 02. august 2019
Hermann O. Hermansen
Referent
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