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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 09.06.2020 fra kl.12.00-14.25 på Halti 

 
• Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

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

• Truls Bergmo (stemmeandel 1 1/3) 

• Terje Nordberg (stemmeandel 1 1/2) 

• Svein-Erik Andersen (stemmeandel 1 1/2) 

• Lars Frihetsli (stemmeandel 1 1/2) 

• Knut Fredheim (stemmeandel 1 1/2) 

 

 

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

 

 
SAKSLISTE 
 

Sak 24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 25/20 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27.02.2020  

 

 Vedtak: 

 Møteprotokoll fra e-post 14.02.2020 og styremøte 27.02.2020 godkjent uten 

innvendinger. 

 

 

Sak 26/20 Daglig leder orienterer  

   

Saksopplysning: 

1. Presentasjon av nye styremedlemmer for henholdvis de private grunneierne og 

Statskog 

2. Statusoppdatering fiskekortsalg, generell drift og økonomi.  

3. Tildeling av midler til overvåkningstiltak 2020 og forprosjekt kameraovervåkning 

4. Skadefelling av sel  

5. Resultat av anmeldt sak for ulovlig fiske i 2019  

6. Fagsamling for villaks- og havbruksnæringen på Storslett utsatt til høsten pga. 

Coronaviruset  

7. Annet 

 

Vedtak: 

Daglig leder orienterte nærmere om: 

- Generelt lavere kortsalg per i dag sammenlignet med 2019 sesongen. Start på 

kortsalget ble utsatt fra 1. april til 5. mai som følge av corona-situasjonen. Fortsatt 

stor usikkerhet om fiskere fra utlandet vil kunne komme til Norge i sommer.  

- Tildelt kr 225 000,- til overvåkningsprosjektet, som omfatter prøvefiske etter 

oppdrettslaks, drivtelling av gjenstående gytelaks og yngeltelling. Tildelt kr 

60 000,- til forprosjekt for kameraovervåkning.  

- Skutt 2 sel i Reisaelva våren 2020. Elvelaget har fellingstillatelse på totalt 3 stk.  

- Fagsamling for villaks- og havbruksnæringen på Storslett 18 og 19 september.  

- Bestilling av nye dykkerdrakter til drivtelling 

- Tilrettelegging for desinfiseringsstasjoner sesongen 2020.  

 

Daglig leders orientering tatt til etterretning. 
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Sak 27/20 Orientering om oppsynsaktivitet i Reisaelva 2020  

   

Saksopplysning: 

Reisa Elvelag har inngått oppsynsavtale med Arktisk Geotek AS i perioden 2020-2022 

(sak 22/20). I tillegg til oppsynsjobben har selskapet fra tidligere avtale om 

administrasjon/daglig ledelse av elvelaget. Magnus Barmoen fra Arktisk Geotek er 

engasjert som oppsynsansvarlig, mens Hermann O. Hermansen vil i sin rolle som 

daglig leder av RE fungere som kontaktperson for alle henvendelser til RE.  

 

I løpet av juni vil det bli gjennomført ett planleggingsmøte med oppsynet i forkant av 

fiskesesongen.  

 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning. 

 

 

 

Sak 28/20 Utarbeidelse av Driftsplan 2021-2025 
 

Saksopplysning: 

Reisa Elvelag skal utarbeide ny driftsplan gjeldende i perioden 2021-2025, da 

eksisterende utgår i 2020. I forbindelse med arbeidet skal det nedsettes en 

arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal jobbe frem forslag til ny 

driftsplan.  
 

Vedtak: 

Styret i Reisa Elvelag valgte en arbeidsgruppe bestående av Lars Frihetsli, Truls 

Bergmo og Svein-Erik Andersen, som sammen med administrasjonen setter frem 

forslag til ny driftsplan. Driftsplan vil legges ut på høring på elvelagets hjemmeside. 

Endelig utkast til ny driftsplan legges fram for styret som sak i forkant av årsmøte 

2021.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 29/20 Orientering om Reisa Villakssenter  

 

  Saksopplysning: 

Forprosjekt for Reisa Villakssenter er inne i sluttfasen og endelig rapport forventes 

klar til kommunestyremøte i juni. Styringsgruppen avholder møte 25. mai.  

Reisa Elvelag er representert med styreleder, som vil orientere om utviklingen i 

forprosjektet.  

 

Vedtak:   

  Orientering tatt til etterretning. 

 

Reisa Elvelags involvering i aksjeselskapet Reisa Villakssenter vil avgjøres under 

årsmøte 09.06.2020. 

 

 

Sak 30/20 Orientering prosjekt «Reisaelva og de unges interesse for villaksen» 

 

Saksopplysning: 

Nordreisa Jeger og fisk i samarbeid med Reisa Elvelag og prosjektgruppen for Reisa 

Villakssenter har fått innvilget tilskudd fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til et 

prosjekt for å øke kunnskapen, engasjementet og interessen for Reisaelva.  

 

Det planlegges ulike aktiviteter for ungdommen: 
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- En tema- og aktivitetsdag for elever på ungdomsskolen i Nordreisa.  

- Laksefiskekurs for ungdom 

- Involvere ungdomsskoleelever, med valgfag Natur og Miljø, i forvaltningsarbeidet 

som elvelaget gjennomfører hver høst.  

 

Reisa Elvelag vil bidra i gjennomføringen av aktivitetene.  

 

 

Vedtak: 

Orientering tatt til etterretning. 

 

 

 

Sak 31/20  Kurs i el-fiske  

 

Saksopplysning: 

De siste årene har det i perioder av sommeren vært svært lav vannstand i Reisaelva. 

Når vannstanden blir for lav vil enkelte områder i elva bli avskåret fra hovedløpet. 

Erfaringene viser at en del yngel oppholder seg i slike områder av elva og dermed blir 

innesperret når vannstanden synker.  

 

For flere år siden ble det gjennomført dugnad med utfisking av slike områder, for å 

redde yngelen. For å gjøre dette arbeidet er man avhengig av kursing i bruk av el-

fiskeutstyr. Det er per dags dato få som har slike kurs og dermed kan bidra i et slikt 

arbeid ved behov.  

 

Reisa Elvelag har forespurt Norges Jeger- og fiskerforbund Troms om pris og 

muligheten for gjennomføring av kurs i el-fiske.  

 

Vedtak: 

Styret i Reisa Elvelag er positiv til kurs i el-fiske og støtter forslag om å gjennomføre 

el-fiskekurs. Administrasjonen legger frem forslag til styret med aktuelle kandidater til 

å gjennomføre el-fiskekurset.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 32/20 Brev fra Midtre Reisaelva Samarbeidslag -samarbeidseiendommer og kortsalg 

 

  Saksopplysning: 

Reisa Elvelag mottok 22.05.2020 en e-post fra Thomas Henriksen på vegne av Midtre 

Reisaelva Samarbeidslag. Henvendelsen gjaldt spørsmål omkring 

samarbeidseiendommer og kortsalg. Det bes om en fortolkning av vedtektene slik at 

tilgrensende eiendommer regnes som eiendom innenfor samme sone. Det bes om at 

styret tar stilling til hvordan reglene skal tolkes før inneværende sesong starter.  

 

Styret har behandlet en lignende sak vedrørende samarbeidseiendommer i sak 23/20.  

 

Se vedlegg merket 32/20.  

 

 

Vedtak:  

Styret er i utgangspunktet delt i synet vedrørende flytting av kort og samarbeid 

mellom eiendommer. Mindretallet mener at grunneierkortet som ikke benyttes av 

grunneier og som selges som næringskort, ikke kan benyttes annet sted enn det gårds 

og bruksnummer eiendommen tilhører jfr. vedtektenes punkt om eiendoms/bruksrett 

tilknyttet grunneierkortet. 
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Styret i Reisa Elvelag viser også til lignende sak 23/20 som er behandlet. 

For å få endret denne regelen må saken tas opp til årsmøte med forslag om 

vedtektsendring. Det kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet for en slik 

endring. 

 

Styret er enstemmig til å opprettholde gjeldende vedtak vedrørende årets fiskeregler. 

 

 

 

 

Sak 33/20 Feil i sonekart  

 

Saksopplysning: 

Det er påpekt feil i kartene som markerer soneskille mellom sone 6 og 7. Soneskillet 

er plasser ulikt på de to kartene noe som kan føre til unødvendige misforståelser om 

hvor sonegrensen går.  

 

Administrasjonen vil i forkant av møte GPS-merke soneskiltene for å kunne avdekke 

om det er store avvik mellom merking på kart og merking i terrenget. Eventuelle avvik 

og sonejusteringer må da vurderes av styret.  

 

Vedtak:  

GPS-merking er ennå ikke blitt utført pga. flomsituasjonen i Reisaelva. Styret i 

Reisaelva ber administrasjon om å GPS-merke sonegrensene. Styret er i den 

oppfatning at kartene er noe unøyaktig. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Møte hevet kl. 14.25 

 

 

Sak 34/20 ble behandlet kl.21.20 etter det utsatte årsmøte samme dag 9. juni (kl. 18.00-21.15).   

 

 

Sak 34/20 Valg av nestleder til styret 
 

Vedtak: 

Lars Frihetsli ble gjenvalgt som nestleder for 2 nye år. 

 

Enstemmig vedtatt. 
 

 

 

Storslett 09.06.2020        

Joakim A. Olsen/Hermann O. Hermansen 

Referent        


