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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 30.10.2019 fra kl. 10.05-16.30 på Halti 

 
Til stede: 

• Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

• Lars Frihetsli (stemmeandel 1 1/2) 

• Kåre Rasmussen (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. 

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

 
SAKSLISTE 
 

Sak 41/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 42/19 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27.08.2019 

 

 Vedtak: 

 Møteprotokoll fra styremøte 27.08.2019 godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 43/19  Daglig leder orienterer 

 

 Saksopplysning: 

Sesongevaluering: 

1. Fangststatistikk fra årets sesong 

  - 3 560kg laks, 849 kg sjøørret og 93 kg sjørøye 

  - 52 % av all laks fanget ble sluppet ut, over 70 % av storlaks sluppet ut 

  - Snittvekt på laks 6,75 kg 

- 148 pukkellaks fordelt på 49 med stang og 99 med garn (ekstratiltak med 

tillatelse fra Fylkesmannen)  

   

 2. Overvåkningsprogrammet 2019 

- Se egen rapport fra overvåkningsprogrammet 2019, publisert på elvelagets 

hjemmeside 

 

3. Fiskekortsalg 

- Økning i salg av dagskort, bygdekort og næringskort 

- Nedgang i uttatte grunneierdøgn og døgn for fiskeberettigede 

 

 Generell drift: 

 4. Referat arbeidsmøte i forprosjekt Villakssenter 23.09.2019 

 5. Referat styringsgruppemøte forprosjekt Villakssenter 28.10.2019 

 6. Foredrag forskningsdagene -Villaksens år 2019  

 7. Søknad på tilskudd om vannmiljøtiltak 

 8. Fagsamling 8 og 9. november på Finnsnes 

 

 

Vedtak: 

Daglig leders orientering tatt til etterretning. 
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Sak 44/19  Årets oppsynsaktivitet 

 

  Saksopplysning: 

Presentasjon av oppsynsrapport og generelt om årets oppsynssesong av 

oppsynsansvarlig i Tura AS, Ottar Remmen.  

 

Oppsynsrapport i vedlegg 44/19. 

 

Utdrag fra gjennomgang av oppsynsrapport: 

- Generelt inntrykk av få fiskere langs elva 

- De fleste fiskere har alt på stell med både kort og desinfisering 

- Generelt lite ulovligheter, tatt to fiskere utenfor sesong, ikke beslaglagt 

garn 

- Fortsatt kan merking av enkelte eiendommer for grunneiere som selger 

næringskort bli bedre 

 

Vedtak: 

Oppsynsrapport tatt til etterretning. 

 

 

           

Sak 45/19  Foreløpig regnskapsrapport 2019 

 

  Saksopplysning: 

Halti Regnskap AS har utarbeidet et foreløpig resultatregnskap for 2019. Daglig leder 

vil under styremøte fremskrive hvilke inntekter og kostnader som ventes i november 

og desember.  

 

Regnskapsrapport i vedlegg 45/19.  

 

 

Vedtak: 

Styret i Reisa Elvelag gir fullmakt til daglig leder og styreleder til å følge opp 

kostnadsposten kundefordringer med REs regnskapsfører. Enstemmig vedtatt. 

 

Foreløpig resultatregnskap for 2019 tatt til etterretning. 

 

 

 

Sak 46/19  Forslag til budsjett 2020 

 

  Saksopplysning: 

Daglig leder presenterer utkast til budsjett for 2020 som grunnlag for drøfting. Endelig 

budsjett vil utarbeides og vedtas på styremøte etter nyttår.  

 

Vedlegg merket 46/19 

 

Budsjettet for 2020 vil i stor grad avhenge av hvordan fiskereglene for neste sesong 

blir, med tanke på fiskeordning, fisketider, pris på forvaltningsavgift etc.  

 

Vedtak: 

Innspill tas med i det videre arbeidet med budsjettet. Endelig budsjett vedtas på første 

styremøte etter nyttår.  
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Sak 47/19  Forslag til møteplan 2020 

 

  Saksopplysning: 

Daglig leder presenterer utkast til møteplan for styremøter, årsmøte, valgmøter og 

medlemsmøter i 2020.  

 

Vedlegg merket 47/19. 

 

 

Vedtak: 

Endrer møteaktivitet i desember. Møteplan enstemmig vedtatt etter korrigering.  

 

 

 

Sak 48/19  Prosedyre saksbehandling Reisa Elvelag 

 

  Saksopplysning: 

I sak 40/19 vedtok styret å nedsette en gruppe bestående av tre styremedlemmer og 

daglig leder som sammen har utarbeidet en prosedyre for elvelagets videre arbeid. 

Bakgrunnen for et slik vedtak er for å sikre at dommens prinsipper i sak 18-176899 

TVI-HER blir ivaretatt. Dette gjelder spesielt saksbehandling og mindretallsvernet. 

Prosedyren tar for seg tidsplan med beskrivelse av normal saksgang og gjeldende 

tidsfrister. Se vedlegg merket 48/19. 

 

Arbeidsgruppen bestod av: 

- Hermann O. Hermansen, daglig leder 

- Harry Fyhn, styreleder og representant for de fiskeberettigede  

- Lars Frihetsli, representant Statskog 

- Terje Nordberg, representant private grunneiere 

 

 

Vedtak: 

Endrer samme punkt om aktiviteten i desember slik som for møteplan i sak 47/19. 

  Prosedyre saksbehandling enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Sak 49/19  Planlegging av sesongen 2020 

 

  Saksopplysning: 

Daglig leder presenterer erfaringer og tilbakemeldinger fra årets sesong. Det er 

kommet inn en rekke muntlige og skriftlige innspill fra brukere av Reisaelva som vil 

fremlegges for styret (vedlegg 49/19).  

 

Innkomne tilbakemeldinger vil sammen med resultater fra årets fiskesesong og 

overvåkningsprosjekt danne grunnlaget for det videre arbeidet frem mot sesongen 

2020.  

 

Fiskereglene for kommende sesong skal vedtas innen 1. februar 2020. I prosessen med 

utarbeidelse av fiskereglene vil alle lagets medlemmer inviteres til åpent møte med 

informasjon og evaluering av 2019 sesongen. Tid og sted vil annonseres på elvelagets 

hjemmeside.  

 

Vedtak: 

Innspill og tilbakemeldinger fra årets sesong tas med i det videre arbeidet med 

kommende sesongs fiskeregler. Det skal blant annet arbeides videre med fiskeordning, 

fisketider og forvaltningsavgift. Enstemmig vedtatt.  
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Sak 50/19  Brudd på fiskeregler  

 

  Saksopplysning: 

Oppsynet har i kontroll 13.09.2019 avdekket brudd på elvelagets fiskeregler/vedtekter. 

Regelbruddet omhandler fiske utenfor tillatt eiendomsgrense for kjøpt døgnkort. 

Grunnet personsensitive opplysninger vil saken gjennomgås på styremøtet. Rapport 

fra oppsynet se vedlegg 50/19.  

 

Vedtak: 

Styret i Reisa Elvelag bestemmer at administrasjonen sender en skriftlig advarsel til de 

aktuelle fiskerne som ble tatt for brudd på fiskereglene med kopi til rettighetshaver av 

eiendom.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 51/19  Oppsynsarbeidet 2020  

 

  Saksopplysning: 

Oppsynskontrakten med Tura AS utløp etter endt sesong. Det må derfor utarbeides en 

tilbudsforespørsel for kommende periode som utlyses. Styret må ta stilling til ønsket 

omfang og rammebetingelser. Det må bestemmes en tilbudsfrist og en frist for når 

innkomne tilbud skal behandles.  

 

Tilbudsforespørselen fra forrige periode vedlegges og kan benyttes som utgangspunkt 

i arbeidet med ny forespørsel. Vedlegg merket 51/19.  

 

 

Vedtak: 

Styreleder og daglig leder tar arbeidet videre og inkluderer de synspunkter som 

fremkom i møtet. Enstemmig vedtatt.  

 

 

Sak 52/19  Fortsettelse av utsatt sak 28/19  

 

  Saksopplysning: 

Sak 28/19 omhandler forespørsel om sponsing av RE sin ferdige utedo til Nordreisa 

Skytterlag. Saken ble utsatt for å utrede elvelagets behov for utedo ved fiskeplassen 

Mikkinakken.  

 

 

Vedtak: 

Styret i Reisa Elvelag ønsker å gi utedoen til Nordreisa skytterlag med merknad om at 

utedoen kan benyttes av alle brukere. Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 53/19  Fortsettelse av utsatt sak 36/19   

 

  Saksopplysning: 

Sak 36/19 som omhandler utbetaling av utbyttefondet til grunneiere etter overskudd i 

RE fra gammel ordning, ble i styremøte 22.08.2019 utsatt. Saken ble utsatt til etter 

endt sesong for å få en bedre oversikt over elvelagets økonomi før beslutning.  

 

Det står per i dag kr 209 758,- på det gamle utbyttefondet.  

 

Vedtak: 

Det gamle utbyttefondet til grunneiere etter overskudd i RE fra gammel ordning 

utbetales i sin helhet. Kultiveringsfondet blir tatt opp som egen sak. Enstemmig 

vedtatt. 
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Sak 54/19  Ny behandling av sak 24/17 som følge av dom i Nord-Troms tingrett  

 

  Saksopplysning: 

Som en konsekvens av dom fra Nord-Troms tingrett i sak 18-176899 TVI-HER er 

man nødt til å vurdere om styresak 24/17 bør behandles på nytt.  

 

I sak 24/17 omgjorde styret sine tidligere styrevedtak (sak 21/15 og 20/16) om 

hvordan samarbeidsbruken av næringskort kan utnyttes. Næringskortene kan kun 

brukes på det gårds- og bruksnummer som det tilhører. Kortet kan ikke flyttes eller 

brukes på annet gårds- og bruksnummer. 

 

Styret har gjennom den årlige behandlingen av fiskeregler videreført tidligere 

praktisering av samarbeid mellom eiendommer. Som følge av at siste års fiskeregler er 

dømt som et ugyldig vedtak vil sak 24/17 være gjeldende. Gjeldende praktisering av 

samarbeid mellom tilstøtende eiendommer og dermed flytting av kort tillattes ikke. 

 

Dersom man ønsker samme praktisering rundt samarbeid i 2020 slik som i perioden 

2017-2019, må styresak 24/17 behandles på nytt og omgjøres.  

 

Ved å beholde praktiseringen av næringskort gjeldende for sak 24/17 og dermed en 

forståelse av vedtak §10.1.2 tredje avsnitt der næringskortene kun kan brukes på 

gårds- og bruksnummer, vil man måtte vurdere fordeler og ulemper opp mot 

hverandre. 

 

Ved å se på en ny ordning med samarbeid og dermed omgjørelse av sak 24/17 er man 

nødt til å sikre at et slikt vedtak holder seg innenfor gjeldende vedtekter.  

 

 

Innstilling til vedtak: 

Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra Statskog, de private 

grunneierne og de fiskeberettigede, som sammen med daglig leder skal: 

- Vurdere fordeler og ulemper med å opprettholde praktiseringen og bruken av 

næringskort i henhold til sak 24/17 

- Se på muligheten for å vedta en ordning med samarbeid mellom eiendommer som 

er lik den som er praktisert i sesongene 2017, 2018 og 2019 og dermed få et 

gyldig vedtak på en slik praksis.  

- Drøfte muligheten for å vedta en helt ny ordning for samarbeid som likevel holder 

seg innenfor gjeldende vedtekter, eventuelt fører til forslag om vedtektsendring. 

Vurdere fordeler og ulemper med en eventuelt ny ordning for samarbeid.   

 

 

Vedtak: 

Følgende arbeidsgruppe ble nedsatt: 

- Fiskeberettigede: Harry Fyhn og Johnny Mikkelsen 

- Private grunneiere: Jan-Harald Tørfoss og Roald Storslett  

- Statskog: Lars Frihetsli + en vara 

 

Innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

Møte hevet 16.30 

Storslett 30.10.2019 

 

 

Joakim A. Olsen/Hermann O. Hermansen 

Referent 


