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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 27.08.2019 fra kl. 11.00-13.25 på Halti 
 

Til stede: 

• Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3)  

• Magnus F. Berg (stemmeandel 1 ½) 

• Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½) 

• Truls Bergmo (stemmeandel 1 1/3)  

• Frank Langånes (stemmeandel 1 1/3)  

• Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½)  

• Roald Storslett (stemmeandel 1 ½)  

 

Roald Storslett vara for Line Ørstad. 

Frank Langånes vare for Odd K. Kristiansen.  

Fra administrasjonen møtte Hermann O. Hermansen og Joakim A. Olsen 

 

 
SAKSLISTE 
 

 

Sak 38/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 39/19 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 22.08.2019 

 

 Vedtak: 

 Møteprotokoll fra styremøte 22.08.2019 godkjent uten innvendinger.  

 

 

Sak 40/19  Fortsettelse av sak 37/19, ankespørsmålet vedrørende dom fra Nord-Troms 

tingrett 

 

 Saksopplysning: 

Videre behandling av sak 37/19 som omhandler ankespørsmålet etter dom i Nord-

Troms tingrett 24.06.2019. Saksnr.: 18-176899TVI-NHER.  

 

Det vil i forkant av styremøte bli avholdt møte for årsmøterepresentantene for 

henholdsvis de private grunneierne og de fiskeberettigede. Agendaen for møtene er å 

vurdere ankespørsmålet slik at hver gruppering kan komme tilbake med anbefaling til 

styret. De årsmøterepresentantene som er saksøkere i saken, ble i styremøte 22. 

august. 2019 sak 37/19 erklært inhabil og er derfor ikke innkalt.  

 

 Saksutredelse: 

  I etterkant av avsagt dom fra Nord-Troms tingrett 24.06.2019 har styret gjennomført 

en prosess for å vurdere for og imot en eventuell anke av saken. Ankespørsmålet er 

blitt drøftet i styret både på styremøte 25.06.2019, 22.08.2019 og 27.08.2019. 

Juridiske spørsmål knyttet til dommen er drøftet med advokat. Det er også 

gjennomført rådsmøter for de private grunneierne og de fiskeberettigede. 

Årsmøterepresentanter som er saksøkere i saken ble i styremøte 22.08.2019 erklært 

inhabil og stod ikke på listen som ble sendt til de styrerepresentanter som skulle 

innkalle til rådsmøte, jfr., vedtak i sak 37/19.  

 

 Tilbakemeldinger fra fiskere, grunneiere og andre interessenter til Reisaelva er tatt 

med i drøftingene.  
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Vedtak: 

1. Sak fra Nord-Troms tingrett 24.06.2019 sak 18-176899TVI-HER, ankes ikke. 

Vedtatt 6 mot 4 stemmer. 

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre styremedlemmer og daglig 

leder som sammen skal lage en prosedyre for det videre arbeidet slik at 

dommens prinsipper blir ivaretatt. Dette gjelder spesielt saksbehandling og 

mindretallsvernet. Enstemmig vedtatt. 

 

 

  

Protokolltilførsel fra de fiskeberettigede: 

De fiskeberettigedes representanter vil sterkt beklage at flertallet i Reisa Elvelags styre ikke går inn for 

å anke saken, men godtar dom fra Nord-Troms tingrett 24.06.2019 (saksnr.: 18-176899TVI-HER). 

Dommen bygger på feil fakta og en rekke antagelser. I ettertid har det kommet flere opplysninger i 

saken og flere personer som er villig til å vitne om dette i en ankesak. Dommen påfører også Reisa 

Elvelag store saksomkostninger på ca. kr 650 000,- som må dekkes av laget, det vil si alle 

rettighetshavere.  

 

De fiskeberettigede mener det er gjort følgende:  

 

1. Saksbehandlingsfeil i dommen vedrørende utilstrekkelig saksbehandling fra styret i 

RE. Lagets styre er sammensatt av tre parter; private grunneiere, Statskog og 

innenbygds fiskeberettigede. Disse velges for to år i gangen. Dette er ikke 

profesjonelle styreaktører, men legfolk på lik linje med tilsvarende representanter til 

idrettslag og andre lag og foreninger. Representanter fra Statskog kan kanskje 

defineres som profesjonelle. I og med at de har hatt formannsvervet sammenhengende 

fra laget ble etablert og frem til 2018, burde dette gjenspeiles i styrets behandling og 

vedtak.  

 

2. Saksbehandlingsfeil i dommen om at styret har handlet mot mindretallsvernet. Både 

små og store grunneierne ble gitt samme rett til å samarbeide uavhengig av sone. Om 

du er i sone 1 som i sone 4, har du lik rett til et samarbeid, og kunne flytte 

næringskortet fra et gårds og bruksnummer til et annet gårds og bruksnummer og også 

over sonegrenser. 

 

Dette ble vedtatt av et flertall i styret mot mindretallets stemmer. Vedtaket om både 

flytting av kort mellom eiendommer, over sonegrenser og hvordan dette skal 

praktiseres er mot mindretallets interesser da det forrykker delingsgrunnlaget, samt er i 

strid med lagets vedtekter. Det gir også eiendommene en fordel som ikke er hjemlet i 

disse. 

 

Hvis dommen og den delen som omhandler mindretallsvern blir stående, må de 

fiskeberettigede med bakgrunn i dette vurdere om gyldigheten av styrets vedtak om 

samarbeid mellom eiendommer og hvordan dette skal praktiseres også skal bringes inn 

for domstolene. 

 

3. Faktafeil: Sonesammenslåing til 2 soner for fiskeberettigede og samarbeidsavtaler for 

grunneierne før 2017 fiskeåret. Etter at prøveåret for 2017 var avsluttet ble det vurdert 

under fiskereglene om ordningen som ble innført hadde fungert – herunder om 

opphoping var et problem. Styret var oppmerksom på at ordningen kunne medføre 

opphoping på gode fiskeplasser, men det var ikke kommet verken innspill, 

tilbakemeldinger eller rapporter til styret om dette. Rapportene fra oppsynet og de 

løpende samtalene mellom oppsynet og administrasjonen gjennom fiskesesongen, 

indikerte ikke dette. Mindretallsvernet for grunneiere i forhold til opphoping på 

enkelteiendommer ble vurdert å ikke være brutt.   
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Saksbehandlingen av fiskereglene er en viktig sak og går over 2 styremøter. Alle 

grupperingene var representert ved behandling av fiskereglene og det framkom ingen 

innvendinger fra de private grunneieres representanter. Styret var enstemmig om å 

videreføre ordningen i 2018.  Heller ikke før fiskeåret 2019 kom det rapporter om 

opphoping. Opphoping som et problem fikk RE først høre om i vitneforklaringer i 

Tingretten. I og med at dette kom frem først da fikk ikke RE mulighet til å forberede 

seg på denne påstanden og imøtegå dette. 

 

4. Faktafeil: Det har framkommet både uriktige og udokumenterte påstander i Tingretten 

når Kyrre Pedersen hevder at det står 18 eller flere fiskeberettigede på Tømmernes øst 

i 90% av tilfellene når han kommer til elva. Dette kan fiskere som under ed kan vitne 

på at dette antallet ikke stemmer. De har også stilt store spørsmålstegn ved hvordan en 

på en avstand av flere hundre meter med sikkerhet kan kjenne igjen og avgjøre 

hvilken kategori fisker dette eventuelt skulle være. 

 

5. Faktafeil: Vitneforklaringen til Roar Olsen om at guidene hans kan vitne om 

opphopning stemmer heller ikke. Tvert imot kan guidene han har benyttet under ed 

vitne på at dette verken er eller har vært tilfelle, og også på at de ikke har rapportert 

dette som et problem. 

 

6. Faktafeil: Roar Olsen påstod også at Reisaelva er unik på lengden på sonene for de 

fiskeberettigede. Dette er ikke riktig. I de fleste elvene i Nord-Troms og Finnmark har 

innbyggerne fri fiskerett i elvene, både i store og små elver. Altaelva har det i 3 uker 

og dette omfatter ikke bare Alta kommune, men også Loppa og Kautokeino. Tanaelva 

har det hele sesongen. Neiden, Stabburselva, Repparfjordelva og Lakselva for å nevne 

noen store elver har tilsvarende ordninger.  

 

7. Faktafeil: Bonitering og soneinndeling i 1988 ble gjort for å regulere kortsalg til 

utenbygdsfiskere. For å gi RE en økonomi kunne de selge et begrenset antall fiskekort 

til utenbygds sportsfiskere. Dette ble gjort på soner. Sonene ble bonitert slik at hver 

sone inneholdt 4 – 5 gode fiskeplasser, og elva var totalt delt opp i 20 soner. Med ca. 

80 kilometer lakseførende elv, var hver sone i gjennomsnitt ca. 4 kilometer lang. 4 av 

disse sonene ble forbeholdt grunneierne og disse rullerte. Sonene ble ikke innført for å 

regulere innenbygds fiskerne – de kunne fiske på hele elva unntatt på de sonene som 

til enhver tid var sperret.  

 

8. Ankebehandlingsfeil: I vedtak av sak 37/19, ble det enstemmig bestemt at saksøkerne 

på grunn av inhabilitet i ankespørsmålet, ikke skulle være med når årsmøtedelegatene 

skulle behandle anken. To av saksøkerne -Kyrre Pedersen og Odd Johnsen - deltok og 

stemte på dette møtet. 

 

 

Møte hevet 13.25  

 

 

Storslett 03.09.2019 

 

Hermann O. Hermansen 

Referent 

 

 

 

 

 

 

 


