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Til styremedlemmene i Reisa Elvelag 
 

• Harry Fyhn 

• Lars Frihetsli 

• Kåre Rasmussen 

• Truls Bergmo 

• Odd K. Kristiansen 

• Terje Nordberg 

• Line Ørstad 

 

Gjenpart: 

• varamedlemmene i Reisa Elvelag 

 

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte torsdag 22. august 

2019 kl. 10:00 på Halti. 
 

Vedrørende sak 37/19:  

Det bemerkes at som motpart i saken er Line Ørstad erklært inhabil i behandlingen av ankespørsmålet 

vedrørende dom fra Nord-Troms tingrett. Personlig vara, Roald Storslett, er innkalt.  

 
SAKSLISTE 
 

 

Sak 33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 34/19 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25.06.2019 og telefonstyremøte 

01.08.2019 

 

 Vedtak: 

 

 

 

Sak 35/19  Orienteringssaker 

 

 Saksopplysning: 

1. Oppdatering av fiskekortsalg og fangstatistikk 

2. Tiltak mot pukkellaks  

3. Anskaffelse av bankkort for kjøp av varer og utstyr i forbindelse med styremøter, 

overvåkningsprogrammet, tiltak mot pukkellaks etc.  

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 36/19  Utbetaling av utbyttefond og kultiveringsfond fra gammel ordning 

 

Saksopplysning: 

Overskuddet i Reisa Elvelag i perioden 2006-2009 ble i sak 19/11 fordelt på 

reservefond, kultiveringsfond og utbyttefond. Utbyttefondet som er grunneierandelen 

av overskuddet, ble vedtatt utbetalt i sak 7/13. Da utbetalingen aldri fant sted ble det i 

sak 9/19 tatt tak i og utbetalingene er nå i gang. I sak 17/13 ble overskuddet fra 2012 

også fordelt på de tre ulike fondene.  
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Per i dag står det kr 209 758,- på utbyttefondet og kr 458 515,- på kultiveringsfondet. 

Kultiveringsfondet kan benyttes til å iverksette kultiveringstiltak i elva eller brukes til 

å senke forvaltningsavgiften for innenbygds fiskeberettigede. Styret vil utarbeide et 

forslag som vil bli fremlagt og behandlet på kommende årsmøte.  

 

Før en eventuell ny utbetaling av grunneierandelen kan skje, må dette vedtas i styret.  

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 37/19 Behandling av ankespørsmålet vedrørende dom fra Nord-Troms tingrett 

  

Saksopplysning: 

I sak 30/19 ble det opplyst om avsagt dom i Nord-Troms tingrett i saken der Reisa 

Elvelag var stevnet til retten av en gruppe grunneiere. Dommen ble avsagt 24.06.2019 

med ankefrist i begynnelsen av september. Styret i RE skal avgjøre om dom i sak skal 

ankes eller om dommen skal godtas og tas til etterretning. 

 

 Saksutredelse: 

Uansett om styret avgjør å anke dommen eller ikke vil denne dommen legge noen 

føringer for elvelagets drift og styre fremover i tid.  

 

Tingrettsdommen er tydelig på at styret har kompetanse til å vedta eventuelle 

endringer i soneinndelingen av elva. Dette blant annet fordi forvaltningen av fisket i 

elva må være dynamisk. Likevel ligger det noen begrensninger i vedtektene slik som 

mindretallsvernet. Retten vurderer at saksbehandling i aktuell sak har vært mangelfull 

og lite grundig. Konsekvensen av rettens kjennelse er at det potensielt er flere saker 

tilbake i tid som er for dårlig behandlet og må tas opp. Dette for å unngå å potensielt 

havne i flere rettslige konflikter.  

 

 En annen konsekvens av dommen er at det vil bli stilt krav til grundigere og mer 

utfyllende saksbehandling. Dette vil gi økte administrative utgifter på sikt.  

 

 Styret i Reisa Elvelag ble dømt til å betale saksomkostninger. Dette vil kunne føre til 

økte forvaltningsavgifter neste år.  

 

 Sett i lys av rettssaken valgte styret å tillegge oppsynet i oppgave å øke fokuset på 

eventuell opphopning av fiskere. Dette for at styret i tillegg til årlig oppsynsrapport 

skal ha et sterkere grunnlag for å vurdere eventuell opphopning ved evaluering av endt 

sesong. 

 

Etter at dommen ble kjent har administrasjonen mottatt to skriftlige tilbakemeldinger 

som omhandler fiskepress. De skriftlige uttalelsene omhandler i korte trekk fiskernes 

syn på saken og loggføring. Felles for begge er at de ikke registrerer opphopning av 

fiskere. Uttalelsene legges frem for styret.  

 

 Dersom styret går inn for å anke dommen i Nord-Troms tingrett til lagmannsretten er 

det opp til lagmannsretten om de ønsker å behandle denne anken.  

 

 Vedtak: 

 

 

 

Storslett 09. august 2019  

 

           

Harry Fyhn        Hermann O. Hermansen 

Styreleder        Daglig leder 


