
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  UTDRAG AV RETTSBOK 
 
 for 
 
 NORD-TROMS  JORDSKIFTERETT 
 
År 1989 den 14. mars ble jordskifterett holdt i kom munestyre-
salen, Storslett i Nordreisa kommune. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Jordskiftemeddommere: 
1: Adm.sekretær Leif Sveistrup, 9072 Birtavarre 
2: Kjøpmann Rasmus R. Georgsen, 9048 Skibotn 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988  
Rekvirent: Staten v/Landbruksdepartmentet 
 
Prosessfullmektig: Regjeringsadvokaten v/advokat  
                   A.C. Stray Ryssdal 
Parter: A Fiskeberettigede som er grunneiere  
        A1 Staten 
        A2 Private grunneiere 
 
        B Innenbygdsboende  i Nordreisa kommune som             
        ifølge rettspraksis har fiskerett. 
Saken gjelder: Bruksordning av fisket i den laksefø rende del av 

Reisaelva i Nordreisa kommune. 
Til stede: 
 A1  Staten v/skogforvalter Agnar Aas sammen med pr osess-

fullmektig adv. A.C. Stray Ryssdal. 
 Konsulent Kristin Helgeland 
 Utmarksfullmektig Tarjei Gunnestad 
 A2  Reisadalen & Kildalen Grundeierlag  
     v/formannen Jan Tørfoss. 
 Prosessfullmektig: H.r.advokat Tor N. Rekve 
         v/advokat Bjørnar Stokkan. 
 
Videre møtte følgende grunneiere som er medlemmer i  
grunneierlaget: 
           Harry Olausen, eier av gnr.21/3 
           Per Ørstad, eier av gnr.18/1 
           Isak Jensen, eier av gnr.41/5 
           Martin Kristiansen, eier av gnr. 32/5 og  3 
           Einar Strandheim, eier av gnr.37/1 og 35 /2  
           Arvid Vollstad, eier av gnr. 41/6 
 
Andre grunneiere: 
           Helge Vollstad, eier av gnr. 41/1 
           Henrik Henriksen, eier av gnr. 22/9 og 2 8  
       B   Nordreisa kommune v/ ordfører Arne Peder sen 



 
 

 2 

           Nordreisa Jeger- og Fiskerlag v/ formann en 
           Geir Lyngsmark, samt medlemmene Tarjei              
       Heimdal og Sigmund Føleide. 
 
Videre møtte: Fiskeforvalter Knut Kristoffersen fra  Fylkesman-
nens miljøvernavdeling. 
 
Rettens formann gjorde greie for hovedreglene i  §§  106 - 108 i 
domstolsloven. Ingen kjente til forhold som skulle gjøre noen 
av rettens medlemmer ugild. 
 
Begge jordskiftemeddommere har tidligere avgitt 
forsikring. 
 
Det framkom ingen merknad til rettens sammensetning . 
 
Rettens formann la fram: 
1. Krav om ordning av fisket i den lakseførende del  av  

Reisaelva fra Regjeringsadvokaten for Staten v/Land bruks-
departementet, dat. 10.04.88.   

 
2. Krav om midlertidig ordning av fisket fra Regjer ingsadvo-

katen for Staten v/Land-bruksdepartementet, dat. 03 .01.88. 
3. Materiale som viser kunngjøring (innkalling) i N orsk 

Lysningsblad, dagbladene Nordlys og Tromsø samt opp slag 
som er oppsatt på ulike steder i kommunen.    

4. Skriv fra Landbruksdepartementet der jord-skifte dommer 
Gunnar Grimsbo blir oppnevnt som settedommer i sak nr. 
3/1988 ved Nord-Troms jordskifterett, dat. 17.10.88 . 

5. Prosesskrift fra Regjeringsadvokaten, dat. 19.10 .88. 
6. Prosesskrift fra Regjeringsadvokaten, dat. 21.12 .88. 
7. Prosesskrift fra Nordreisa Jeger- og Fiskerlag,  dat. 

27.02.89. 
8. Prosesskrift fra Reisadalen & Kildalen Grundeier lag 

v/prosessfullmektig H.r.adv. Tor N. Rekve, dat. 9.0 3.89. 
     
Rettens formann refererte dokumentene 3,4 og 7. 
De øvrige dokumenter ville bli gjennomgått av prose ssfullmekti-
gene i deres hovedinnlegg. 
 
Rettens formann refererte videre 
9. Brev fra formannen i Utmarkskommisjonen for Nord land og 

Troms ang. krav om grensegang for gnr.21, bnr.2, i 
Nordreisa kommune, dat. 15.07.88. 

10. Brev fra formannen i Utmarkskommisjonen for Nor dland og 
Troms som sier at tvist mellom Staten og rettighets havere 
på statens grunn hører inn under kommisjonens kompe tanse. 

     
Skriftlig innkalling er sendt Staten, Reisadalen & Kildalen 
grundeierlag og Nordreisa kommune. 
 
Dokumentene 1, 2, 3, 5 og 6 har vært utlagt til gje nnomsyn på 
Formannskapskontoret og Folkebiblioteket. 
 
Rettens formann viste til innkallingen der følgende  skal 
behandles i denne sesjon: 
1. Fremme av saken. 
2. Få istand en midlertidig ordning av fisket. 
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3. Fastlegge sakens videre fremdrift. 
Advokat A.C. Stray Ryssdal  fikk ordet og gjennomgikk kravet, 
dok.1 og 2 ,samt prosesskrivene dok. 5 og 6 med 
vedlegg. Hovedproblemet var et utbredt tyvfiske med  garn 
med det resultat at laksestammen går tilbake med fa re for 
stammens eksistens. Et annet problem var at en regi strering av 
totalfangst vanskelig lot seg gjen-nomføre slik for holdene var 
nå, samtidig som et effektivt oppsyn var vanskelig å etablere. 
En må søke å finne en løsning mens det ennå er tid.  
 
Staten, som grunneier, har påtatt seg å kreve saken  inn for 
jordskifteretten og er grunneier på lik linje med a ndre, men 
tar ikke på seg å dekke omfattende kostnader til ad vokater og 
eksperthjelp. En har imidlertid fremmet søknad til Fiskefondet 
om midler til saken. Utgifter til juridisk bistand må partene 
dekke selv. 
 
Han understreket at partene i saken var grunneierne  og de 
innenbygdsboende i den gamle kommunen, fra før 1963 . Hvis andre 
melder seg som fiskeberettigede må jordskifteretten  avsi dom om 
dette. 
 
Når det gjelder representasjon, så er Staten repres entert ved 
Statens skoger og grunneierne ved grunneierlaget. F or de øvrige 
innenbygdsboende som har fiskerett burde kommunen v ed en 
formell betraktning møte for disse. Dette på bakgru nn av 
tilsvarende ordninger og hva som ideelt bør være ti lfelle i 
framtida. 
 
Staten var villig til å godta en likedeling av tota lfisket 
mellom Staten som grunneier og øvrige grunneiere. V ed en 
vurdering av løpemeter strandlinje var fordelingen mellom 
staten og andre omtrent 55% på staten og 45% på de øvrige 
grunneiere. En eventuel bonitering er unødvendig og  meget dyr å 
gjennomføre. 
 
Han skisserte videre en antydet fremdrift i saken v ed at en 
først får istand en midlertidig ordning etter § 23 i jordskif-
teloven,som en prøveordning. Deretter kunne en best emme 
grunneierenes innbyrdes fiskeandeler ved for eks. å  bygge på 
det eksisterende sonesystem og fangst som grunnlag for 
bestemmelse av disse andelene. Eventuelle dommer ko mmer i denne 
fasen. Den endelige ordning kunne da komme når en h ar 
resultater og erfaringer fra den midlertidige ordni ng. 
 
Når det gjelder en midlertidig ordning så var alle enige om å 
komme igang. Et hovedpoeng var at et elvelag oppnev nes til å 
bestemme over utnyttelsen av fisket. Både staten, g runneierne 
og de innenbygdsboende måtte være bundet av dette, og at alle 
grupper måtte være representert  i det styrende org an. Alle må 
løse fiskekort, men det kan være opp til laget å fa stsette 
prisen, eventuelt differensiere prisen mellom fiske berettigede 
og andre. 
 
Brevet fra grunneierlaget inneholder flere nyttige forslag, men 
Staten motsetter seg krav om gratis fiskekort til g runneierne. 
En må ikke instituere en forskjellsbehandling når d et gjelder 
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betaling. Med en økt fiskebestand vil grunneiernes rett bli 
mere verd og vil være kompensasjon for slitasje og andre 
belastninger. Han viste til den enighet om dette so m kom fram i 
Reisaut-valgets innstilling, vedlegg nr. 3 til dok.  nr.1. 
Staten ville likevel ikke ha innvendinger til at gr unneierlaget 
fikk godtgjøring for utførte tjenester for elvelage t. 
 
Inntil videre burde all inntekt gå til et kultiveri ngsfond og 
til oppsyn. Grunneierlagets krav om midler til lage ts drift 
kunne ikke godtas. Det var unaturlig at en interess egruppe 
skulle få midler til egen drift framfor andre. En v ar heller 
ikke enig i at lensmannsetaten skule være represent ert i styret 
da dette ville være uheldig mht inhabilitet.Et sama rbeid var 
imidlertid naturlig. 
 Advokat Stray Ryssdal la ned følgende 
 påstand: 
 1. Jordskiftesaken fremmes. 
 2. Det fastsettes midlertidig ordning for fisket i  den 

lakseførende del av Reisaelva. 
 
Etter en pause fortsatte adv. Stray Ryssdal og sa a t ordningen 
måtte forutsette at ingen kan fiske uten fiskekort på den 
lakseførende strekning i Reisaelva. 
Det midlertidige elvelaget skal innen 1/5 1989 frem me forslag 
til jordskifteretten om regler for fisket for denne  strekning 
og fiskeavgiftens størrelse. Retten går inn for å o ppnevne 
elvelaget, som igjen fremmer forslag for retten. 
 
Adv. Stokkan  for grunneierlaget fikk ordet og gjennomgikk 
prosesskrivet, dok nr.8. Han beklaget at prosesskri vet ikke var 
sendt ut. Dette skyldtes at grunneierlaget måtte sk ifte 
advokat. Han hadde ingen invendinger mot at kravet om bruksord-
ning fremmes, men den må omfatte alle berettigede. Når det 
gjelder representasjon så var det sendt forespørsel  til de 
grunneiere som ikke var medlemmer i laget med tilbu d om at de 
kunne melde seg inn. 
 
Grunneierlagets syn er at det er to rettighetsgrupp er, nemlig  
grunneierne, inklusive Staten, og rettighetshaverne . 
Grunneierne er også innbyggere i Nordreisa kommune og har 
derfor et dobbelt grunnlag for fiskerett. 
Jordskifteretten må gjøre seg opp en formening om v erdien av de 
enkelte elvestrekninger. En eventuell bonitering ka n utestå til 
erfaringene med sonedelingen foreligger og eventuel t ta 
konklusjonen da. Retten må videre analysere de rett igheter som 
innenbygdsboende har. Det er kun innbyggere i den g amle 
kommunen som har rettigheter. 
 
Når det gjelder et kultiveringsfond så trenger rett en råd om 
hvilke tiltak som er nødvendige og eventuelt omfang . Dette kan 
eventuelt avklares i prøvetiden under den midlertid ige ordning. 
Når det gjelder oppnevnelse av eventuelle sakkyndig e så kan 
såvel navn som tidspunkt utstå. 
 
Når det gjelder Statens innvendinger mot grunneierl agets 
forslag om representasjon fra lensmannsetaten, så m otsetter en 
seg ikke at dette går ut. Hensikten var å få bedre 
kommunikasjon mellom elvelag og lensmannsetat uten at 
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lensmannsetatens representant hadde stemmerett. 
Stemmeretten forøvrig må knyttes til den person som  er valgt. 
En aksepterer ikke fullmaktsprinsippet, men vil ha en stemme 
pr. hode og at stemmeretten begrenses til de fremmø tte. 
 
Når det gjelder grunneiere som ikke er med i grunne ierlaget så 
gis disse mulighet til å bli medlemmer, men ingen g runneiere må 
kunne stå fritt som en tredje gruppe. En var videre  enig i at 
kommunen var den mest naturlige representant i rett en, men 
representantene i elveorganet måtte oppnevnes gjenn om Jeger og 
Fiskerlaget. 
 
En var stort sett enige med Staten i elveorganets f ormål og 
retningslinjer, men en hevder at de private må stå i en 
særstilling vis a vis de andre i kraft av sin doble  fiskerett. 
Det er her nødvendig med en gradering. En godtar ik ke statens 
bagatellisering av skader påført eiendom ved andres  utøving av 
fiske. Det er ikke rimelig at dette skal tåles uten  kompensa-
sjon. Derfor forlanges et gratis fiskekort på hele elvestrek-
ningen pr. bnr. for grunneierne. Det er urimelig at  grunneieren 
skal betale for sin egen rett som grunneier. 
 
En forlanger videre 20% av brutto inntekt til drift  av laget. 
(20% av grunneiernes andel). Grunneierlaget har sto r betydning 
som organisasjon og er avhengig av midler til drift en. I 
motsatt fall vil grunneierlaget opphøre og elvelage t bryter 
sammen. En formalisering av dette er videre nødvend ig for 
fremtidige oppgaver som grunneierlaget vil utføre. 
 
Videre ønsker en forbud mot båt for bedre å kunne h åndheve 
soneinndelingen, men dette skal ikke gjelde for gru nneiere som 
har fiskebevis for hele elva. En bør få organisert registrering 
av båter. De soner som eksisterer er etablert etter  kriteriene 
kvalitet, tilgjengelighet og godhet. 
 
Grunneierlaget står fast på at omkostningene såvel til advokat 
som til eksperthjelp skal dekkes av det offentlige og en viste 
til såvel kravet som Reisautvalgets innstilling der  dette er 
antydet.Hvis omkostningene skal fordeles så må de f ordeles på 
de tre grupper som i dag lar seg indentifisere, men  hva med de 
50 frittstående grunneierne? 
 
Adv. Stokkan la ned slik 
 påstand: 
1. Ordningssaken fremmes. 
2. Jordskifteretten bestemmer midlertidig bruksordn ing  for 

alt fiske i den lakseførende del av Reisa elva. 
3. Innhold av den midlertidige ordning: 
 a. Medlemstallet i elveorganet settes til 6, hvora v 2 er 

fra Staten, to fra grunneierlaget og to fra de fis-
keberettigede innbyggere i Nordreisa kommune. 

 b. Stemmeretten fordeles med en stemme pr. fremmøt t 
representant. 

  c. De private grunneiere som er organisert i grun neier 
laget gis et gratis fiskekort for hele elva pr bnr.  

4. Staten bærer alle omkostninger med jordskifteret tens 
behandling. 
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Ordfører Arne Pedersen  fikk ordet og sa at det ikke fantes 
hjemmel for registrering av båter slik som adv. Sto kkan  
nevner, men det var ønskelig at en gjennom ordninge n kunne få 
til dette. Han håpet at det ikke oppstår flere grup per med 
spesielle retter. Dette vil gjøre det vanskelig for  kommunen å 
forholde seg til Elvelaget, på bakgrunn av at kommu nen skal 
tilgodese alle innbyggere i kommunen. 
 
Geir Lyngmark  fikk ordet for Jeger og Fiskerlaget og sa at en 
håpet at en ordning kunne etableres og at den kunne  redusere 
forskjellsbehandlingen. Det er en positiv holdning til kultive-
ring i bygda og denne måtte en ta vare på gjennom e n eventuell 
prøveperiode. Han syntes forøvrig at advokatenes in nlegg var 
positive. 
 
Fiskeforvalter Knut Kristoffersen  fikk ordet og orienterte om 
Reisaelva og hvilke undersøkelser som var gjort i d en. Fangst-
statistikken var svært usikker, men det tas lite la ks nå mot 
tidligere, men elvas kvalitet skulle tilsi en stor produksjon. 
Det beste ville være en ordning av hele vassdraget med sideel-
ver. 
 
Når det gjelder kultiveringsfondet så var det vikti g at en ikke 
var for snever i begrepet kultivering. 
En verdsetting av elva bare på grunnlag av fangstst atistikk var 
noe betenkelig da en her ikke tok hensyn til gyte- og oppvekst-
plasser. Uansett ville en verdsetting være et kreve nde arbeid 
så en må her finne en praktisk løsning. Strandlinje lengde 
kombinert med fangststatistikk kunne være en løsnin g i denne 
sammenhengen. 
 
Han ønsket en avklaring av Miljøvernavdelingens rol le i denne 
saken.Det var klare begrensninger for hva de ut fra  ressurshen-
syn kunne delta med. De resultater som foreligger s kulle en 
selvsagt stille til disposisjon. 
 
Martin Kristiansen  uttalte at dommen fra 1893 snakker om 
elvedistrikt. Det var ikke hvem som helst som hadde  fiskerett i 
elva.Det måtte settes en grense for hvor mange  som  hadde 
fiskerett.  
 
Partene fikk anledning til replikk. 
 
Det ble opplyst at reindriftssamene hadde visse ret tigheter 
under flytting og kunne da fiske laks i elva, med h envisning 
til reindriftsloven.   
 
Adv. Stokkan  fastholdt sin påstand med unntak at det var greit 
at kommunen utpekte representanter for de fiskebere ttigete 
innbyggere. 
 
Adv. Stray Ryssdal  mente at ved kjøp av fiskekort kunne båter 
registreres samtidig. Forøvrig var målet å få til e n prinsi-
piell ordning som stiller alle parter likt. Alle ha r lik rett 
på lik linje ut fra den fastslåtte rettstilstand. H an opprett-
holdt Statens påstand. 
 
Rettens formann opplyste at retten nå ville ta opp til behand-
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ling fremme av saken og fremme av en midlertidig or dning mens 
saken pågår. 
 
Det er enighet mellom partene om at en stiller den videre 
fremdrift av saken i bero inntil videre for å vinne  erfaring 
med den midlertidige ordning. Med innføring av regi strering av 
fangst i forbindelse med fiskekortordningen vil en få materiale 
som kan være til støtte for verdsettingen. 
 
I innkallingen ble det gitt oppfordring til innen 1 . mars 1989 
å komme med krav om fiskerett. Det har ikke meldt s eg noen fra 
de områder som er tillagt kommunen etter 1963. Sake n blir å 
utsette til den 15. mars kl. 14.00. 
 
Partene ble permittert. 
 
Retten tok deretter i enerom opp til behandling kra vet om 
bruksordning. 
 
Kravet omfatter den lakseførende del av Reisaelva s om strekker 
seg fra sjøen til Imofoss, en strekning på ca 86 km . I følge 
fiskeforvalter Knut Kristoffersen har Reisaelva svæ rt gode 
forutsetninger for å kunne produsere laks. Den er d obbelt så 
lang som Altaelva som har en produksjon på 10 - 15 tonn laks 
årlig. 
Ca 45% av den lakseførende strekning er privateid o g ca 55% 
statseid. 
 
I Reisaelva er det imidlertid slik at innbyggerne i  den gamle 
Nordreisa kommune (før 1963) har en personlig fiske rett på 
såvel privat som statlig grunn. Disse rettigheter e r behandlet 
i Trondhjem overretts dom av 15.05.1893, i Lyngen h erredsretts 
dom av 02.05.1956 og i Hålogaland lagmannsretts dom  av 27.03.-
1980. 
 
Denne spesielle rettstilstand har ført til at det h ar vært 
vanskelig å føre kontroll med fisket. I og med at d isse ikke 
har betalt fiskekort, har det resultert i begrensed e inntekter. 
 
Manglende og vanskelig kontroll har ført til at det  har vært et 
utstrakt tyvfiske. Mange har utnyttet de innenbygds boendes 
fiskerett og viser til denne ved kontroll av oppsyn et. Det har 
ikke vært satt krav til dokumentasjon av bosted i f orm av 
legitimasjon eller bostedsbevis. Dette har vært en medvirkende 
årsak til nedgangen i laksebestanden. 
 
Det foreligger ingen protester mot fremme av saken.  Det er 
enighet blant de møtende parter om at saken blir be handlet av 
jordskifteretten. 
 
Jordskifteretten har hjemmel for fremme av saken i medhold av 
jordskiftelovens § 1,1. ledd, § 2c, § 33 og § 35 f.  Jordskifte-
retten har videre hjemmel til når saken er fremmet å ta i bruk 
virkemidlene i kap. 6 i jordskifteloven. 
 
Når det gjelder kostnadene foreligger det søknad om  tilskott 
fra Fiskefondet. Denne søknad er enda ikke avgjort.  Det kan 
også som resultat av vassdragsregulering bli pålagt  vassdrags-
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utbyggeren å sette ut yngel i elva. 
 
Det skulle dessuten være muligheter for de private grunneiere å 
søke om tilskott fra Landbrukets utbyggingsfond. In vesteringer 
i elva vil styrke turistnæringa og dermed næringsgr unnlaget. 
 
Reduserte tilskott kan føre til at boniteringen av elva må 
gjøres enklere ved at en benytter lokalkunnskap når  det gjelder 
fisket.Innføring av rapporteringsplikt av fangst ka n i tiden 
fram til den endelige ordning foreligger, gi en vis s støtte for 
bonitering av elva. Det foreligger fra før en soned eling i 
elva. 
 
Jordskifteretten kan ikke se at kostnadene vil over stige 
nytten, jfr. § 3a i jordskifteloven. 
 
Jordskifteretten gjorde enstemig slikt  
 vedtak: 
 Sak nr. 3/1988 blir å fremme. 
 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo (sign.) 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen (sign.) 
 
 
Den 15. mars fortsatte jordskifteretten sin behandl ing av sak 
nr. 3/1988, utsatt fra den 14. mars, med samme pers onale. 
Til stede: For Staten: Skogforvalter Agnar Aas. 
   For grunneierlaget:Jan Tørfoss og Harry Olausen.  
   For NJF: Geir Lyngsmark, Sigmund Føleide og 

Tarjei Heimdal.  
 
Alle de tilstedeværende deltok på møtet den 14.03.8 9. 
 
Rettens formann leste opp rettsboka for møtet den 1 4. mars 
1989. Det fremkom ingen innvendinger til føringa av  rettsboka. 
 
Rettens formann skisserte den midlertidige ordning 
med rammebetingelser slik at Elvelaget kan forme ve dtektene. 
 
Fram til endelig bruksordning foreligger, innføres det fra 
fiskesesongen 1989 i medhold av § 23 i jordskiftelo ven slik 
 
 Midlertidig bruksordning  
i den lakseførende del av Reisaelva fra sjøen til I mofossen. 
 
Ordningen går ut på at det stiftes et elvelag med n avn Reisa 
elvelag med slike foreløpige 
 
 vedtekter:  
Elvelagets formål er å administrere fisket i elva. 
 
For å få opp laksebestanden må det skaffes inntekte r som kan 
brukes til oppsyn og kultiveringsarbeid. 
 
Elvelaget skal i samarbeid med fiskeforvalteren ved  Fylkesman-
nens Miljøvernavdeling sette regler for fisket, 
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fastsette priser på fiskekort, selge fiskekort, org anisere 
fiskeoppsyn og kultiveringstiltak og rapportere årl ig fangst. 
 
Alle  som skal fiske i Reisaelva må løse fiskekort. 
Dette gjelder såvel grunneiere som innenbygdsboende  med 
fiskerett. 
 
Elvelaget skal sammensettes slik: 
 
De private grunneiere utpeker gjennom grunneierlage t 2 
medlemmer. Grunneierlaget forutsettes å være åpent for alle 
grunneiere med fiskerett. 
 Statens skoger som grunneier utpeker 2 medlemmer. 
 Nordreisa kommune v/ordføreren utpeker på vegne av  de 

fiskeberettigede innenbygdsboende 2 medlemmer. 
 Under avstemming har hvert medlem en stemme.   
 
Medlemmene skal utpekes snarest slik at elvelaget k an utforme 
et forslag til vedtekter. 
 
Ordføreren innkaller til første møte. 
 
Forslaget til vedtekter sendes Nord-Troms jordskift erett til 
godkjenning og vedtak innen 1. mai 1989 . 
Fiskeforvalter Knut Kristoffersen skal ha gjenpart av 
forslaget innen samme frist. 
 
Jordskifteretten vil behandle vedtektene i møte den   
9. mai 1989. 
 
Elvelaget skal rapportere til jordskifteretten sene st 15. 
november hvert år, første gang i 1989 og ellers når  jordskifte-
retten forlanger det. 
 
Det framkom ingen innvendinger mot de rammer som er  trukket 
opp. 
 
Partene godtok telefonisk varsel til eventuelt møte  den 9. mai 
1989. 
Kostnadene....................................... 
                  
som etter avtale blir forskottert av Staten. 
Jordskiftemeddommerene vil få sitt tilgodehavende u tbetalt over 
postgiro. 
 
 Retten hevet 
 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup           sign.        Rasmus R. Geo rgsen 
     sign.                                   sign. 
 
År 1989 den 9. mai ble jordskifterett holdt i Skibo tn Turist-
hotell, Skibotn. 
 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Jordskiftemeddommere: 
      1. Adm. sekretær Leif Sveistrup, 9072 Birtava rre 
      2. Kjøpmann Rasmus R. Georgsen, 9048 Skibotn 
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Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 15. mars 1989. 
Ingen av partene er innkalt til dette møtet. 
 
Saken gjelder: Bruksordning av fisket i den laksefø rende del av 

Reisaelva i Nordreisa kommune. 
    
Til behandling: 
 1. Behandle forslag til vedtekter for Reisa elvela g, 

vedtatt den 26.04.1989 av de valgte medlemmer fra 
grunneierlaget, staten og Nordreisa kommune. 

 2. Ta stilling til krav fra grunneierlaget om dekn ing av 
utgifter til juridisk bistand under saken fra saksø -
keren. 

 3. Drøfte innkallingsmåte, forkynning og innkrevin g av 
jordskiftekostnader. 

 
Rettens formann la fram: 
11. Prosesskrift fra Regjeringsadvokaten, dat.16.03 .89. 
12. Prosesskrift fra hr.adv. Tor N. Rekve v/ advoka tfullmektig 

Bjørnar Stokkan, dat. 11.04.89. 
13. Brev fra Reisa elvelag, dat. 27.04.89 med forsl ag til 

vedtekter fra det oppnevnte utvalg for Reisa elvela g, 
vedtatt 26.04.89 med vedlegg. 

14. Brev fra fiskeforvalter Knut Kristoffersen vedr . de planer 
som foreligger når det gjelder undersøkelser i Reis aelva, 
dat.03.05.89. 

15. Prosesskrift fra hr.advokat Tor N. Rekve ved ad vokat-
fullmektig Bjørnar Stokkan, dat. 09.05.89. 

 De fremlagte dok. ble gjennomgått. 
 
..................................... 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup             sign.      Rasmus R. Geo rgsen 
     sign.                                  sign. 
 
 
 
År 1989 den 10. mai ble jordskifterett holdt i komm unestyresa-
len på Storslett. Dette er et saksforberedende møte  i medhold 
av § 12, 3. ledd i jordskifteloven. 
Dommer: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988 
.................................  
 
Til behandling: Drøfting av forslag til midlertidig  ordning av 
fisket i Reisaelva. 
Til stede for Reisa elvelag: 
     Harry Olausen, Roald Storslett, Tarjei Gunnest ad, 
     Esben Bø, Anne Marie Blomstereng og Tarjei Hei mdal. 
 
Jordskiftedommeren la fram forslaget til ordningsre gler,  
dok. nr. 16. 
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 Retten hevet      
 Gunnar Grimsbo 
 sign. 
 
 
År 1989 den 11. mai fortsatte jordskifteretten beha ndlingen av 
sak nr. 3/1988 med samme rettspersonale og i samme rettslokale 
som den 9. mai 1989. 
 
Ingen av partene er innkalt til dette møtet. 
Rettens formann la fram: 
17. Prosesskrift fra Regjeringsadvokaten, dat. 09.0 5.89, 

mottatt pr. telefax. 
Dokumentet ble lest opp.       
 
Den 10. mai 1989 ble det holdt et saksforberedende møte i 
kommunestyresalen på Storslett i medhold av § 12, 3 . ledd i 
jordskifteloven der medlemmene av Reisa elvelag møt te. 
 
På dette møtet ble forslaget til midlertidig ordnin g av fisket 
(dok. nr. 16) gjennomgått. 
 
Rettsboka for dette møtet ble lest opp. 
 
Jordskifteretten finner ikke å kunne gå med på Roal d Storsletts 
krav om at grunneiernes kort skal kunne lånes ut ti l hvem som 
helst. Dette vil bryte for mye med prinsippene som er lagt til 
grunn for den midlertidige ordning. 
 
Grunneierne har fra før fått beholde retten til å k unne låne ut 
kortet til familiemedlemmer, jfr. pkt. 5,a i ordnin gsreglene.  
 
Jordskifteretten har ingen innvending til at kultiv eringsav-
giften settes til kr. 200.- og at fiskesesongkort 
for ikke fiskeberettigede innenbygdsboende settes t il  
kr. 400.-. 
 
På grunnlag av de rammebetingelser for en midlertid ig ordning 
som jordskifteretten ga på møtet den 15. mars d.å. 
og det reviderte forslag til vedtekter fra Reisa el velag, 
fastsetter jordskifteretten i medhold av § 23 i jor d- 
skifteloven slik 
 
 Midlertidig bruksordning  
  
som gjelder for fisket i den lakseførende del av Re isaelva 
fra sjøen til Imofossen. 
 
Den midlertidige ordning skal gjelde fra fiskeseson gen 1989 
fram til den endelige bruksordning trer i kraft. 
 
Ordningen går ut på at det oppnevnes et elvelag med  navn Reisa 
elvelag, videre kalt elvelaget, som gis slike 
 
 Vedtekter  
 
1. Elvelagets formål er å administrere fisket i den  laksefør-

ende del av Reisaelva. Målet i denne perioden er å få opp 
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laksebestanden ved at det skaffes inntekter som ska l 
brukes til oppsyn og kultiveringsformål, samt dekke  
admininistrasjonsutgiftene ved ordningen. Elvelaget  skal i 
samarbeid med fiskeforvalteren i Troms forestå fell es 
kulturtiltak m.m. så langt økonomien rekker. 

    
 Ved den endelige bruksordningen er et av målene at  elva 

skal gi et økonomisk overskudd som kan tilbakeføres  
grunneierne. 

 
2. Statens skoger er sekretariat for elvelaget og h ar ansvar 

for den daglige administrasjon og regnskapsføring. 
 Regnskapet avsluttes ved årsskiftet og kopi av rev idert og 

vedtatt regnskap sendes jordskifteretten. 
 For dekning av adm. kostnader beregnes 15%  av bru tto 

fiskekortsalg, jfr. pkt. 5.c. Større adm. kostnader  kan 
dekkes ved dokumentasjon. 

 
3. Elvelaget har følgende sammensetning: 
 To medlemmer fra Reisadalen & Kildalen Grundeierla g, 
     (videre kalt grunneierlaget), 
 1. Roald Storslett   
 2. Harry Olaussen (Valgt som leder) 
 
 Varamedlemmer: 
 1. Knut Johannessen 
 2. Odd Jensen        
 
 To medlemmer fra Staten v/Statens Skoger: 
 1. Tarjei Gunnestad 
 2. Esben Bø 
 
 Varamedlemmer: 
 1. Kjetil Bjørklid 
 2. Helge Troli 
 3. Jørgen Nerdal 
 4. Agnar Aas 
  
 To medlemmer oppnevnt av Nordreisa kommune for de innen-

bygdsboende fiskeberettigede: 
 1. Anne Marie Blomstereng (Valgt som nestleder). 
 2. Tarjei Heimdal 
 
 Varamedlemmer: 
 1. Arne Pedersen 
 2. Jan Iver Strand 
 
 Av elvelagets medlemmer velges leder og nestleder med  

funksjonstid på 2 år. 
 
 Elvelaget forpliktes ved leder og sekretær/nestled er. 
 
 4. Det skal føres protokoll fra elvelagets møter.       

    
 Utskrift av møteprotokoll sendes til jordskifteret ten.     
 Under avstemming har hvert medlem en stemme. 
 
 Ved stemmelikhet kan spørsmålet avgjøres ved lodd-    
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trekning dersom alle er enige om det. Oppnås ikke s lik 
enighet, avgjøres spørsmålet av jordskifteretten. 

 
 Det innkalles til møte når leder eller minst halvp arten av 

elvelagets medlemmer krever det.   
 
 5. Alle som skal fiske i Reisaelva, skal betale fo r å 

utøve fiske, herunder også et depositum som tilbake -
betales ved innlevering av fangstoppgave. Alle som 
fisker må kunne forevise  kort og legitimasjon. 

 
  a) Grunneiere under fiske på egen fiskerett, elle r 

som fiskeberettiget innenbygdsboende grunneiere, 
betaler en kultiveringsavgift. 

       
   Hvis en grunneier eier flere bnr., utstedes kun 

ett kort for alle eiendommer. Ved kompliserte 
sameierforhold kan elvelaget dispensere fra 
hovedregelen. 

 
   For bruk med flere eiere utstedes kun ett av-

giftskort. 
   Kortet påføres gnr.,  bnr., brukets navn, og 

eierens/eiernes navn. Kortet gjelder kun for 
bruk av en person om gangen. 

 
   Kortet kan ikke utlånes til andre enn ektefelle 

eller slektninger i opp- eller nedadstigende 
linje, for fiske på egen  fiskerett. 

 
  b) Innenbygdsboende fiskeberettigede betaler en 

kultiveringsavgift. Som fiskeberet-tigede regnes 
innenbygdsboende i Nordreisa kommune som står i 
skattemanntallet og som fremdeles er fast bosatt 
innenfor kommunens grenser, som gjaldt før 1963. 

 
   Kortet kan ikke overdras til andre og gjelder 

kun for den person det lyder på.  
 
  c) Andre som skal fiske, må betale fiskekort. 
   Kortet kan ikke overdras til andre og gjelder 

kun den person det lyder på. 
 
 
 6. Elvelaget kan regulere fisket innenfor soner. 
 
 7. Elvelaget fastsetter depositum, korttyper og pr iser 

innen 1. april hvert år. 
 
  For 1989 skal følgende priser gjelde: 
 
  a) Grunneiere under fiske på egen fiskerett og  
 
               fiskeberettigede betaler en kultiver ingsavgift  
               på kr. 200.- 
 
  b) Ikke fiskeberettigede innbyggere i Nord-reisa 

kommune, som står i skattemanntallet for Nord-
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reisa og fremdeles er bosatt i kommunen, betaler 
fiskesesongkort på kr. 400.-. 

 
  c) Utenbygdsboende kan kjøpe sonekort til følgend e 

priser: 
 
      Prisklasse      pr. døgn        ukekort. 
          A           kr. 150.-       kr. 750.- 
          B           kr. 125.-       kr. 625.- 
          C           kr. 100.-       kr. 500.- 
 
  d) Barn mellom 12 og 16 år, under pkt. a, b og c 

betaler sesongkort på kr. 25.-. Barn av grunnei-
er kan fiske på grunneiers fiskerett, jfr. pkt. 
5, a. 

 
   Alle som løser fiskekort eller kultiveringsav-

gift etter pkt. a, b, c og d, betaler et deposi-
tum på kr. 100.-, som refunderes når fangstopp-
gave innleveres innen fastsatt frist. 

 
 
  8. Brudd på disse bestemmelser straffes med bøter , jfr. 

jordskiftelovens § 95. Elvelaget har rett til å 
anmelde slike forhold.  

 
  Personer som blir dømt for ulovlig fiske i elva, kan 

av elvelaget utelukkes fra fiske i elva i inntil 3 
år. 

 
  9. Overskuddet av driften avsettes til kultiverin g,  

skjøtsel og oppsyn. 
 
 10. Fisket utøves innenfor de offisielle fiskefors krifter 

for anadrome laksefisk. Etter godkjenning fra Fylke s-
mannens miljøvernavdeling kan elvelaget om nødvendi g 
fastsette strengere fiskeregler. 

 
 11. Elvelaget sørger også for at fangststatistikk og  

lovbestemte rapporter blir innsendt innen fastsatte  
frister. 

 
  Elvelaget rapporterer til jordskifteretten senest  15. 

november hvert år.  
 
 12. Det forutsettes at eiendeler og kapital som di spone-

res av Elvekommiteen for Reisaelva, overføres til 
Reisa elvelag så snart vedtektene trer i kraft.  

 
  Når den midlertidige bruksordning opphører, dispo ne-

res elvelagets eiendeler og kapital etter jordskif-
terettens bestemmelser. 

 
 13. Vedtektene trer i kraft ved vedtaket i jordski f-

teretten den 11. mai 1989. 
 
 14. Den midlertidige ordning blir å tinglyse på de  

berørte  gnr. i medhold av § 24 i jordskifte-loven.  
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 15. Jordskifteretten kan endre vedtektene dersom d et 

viser seg å være nødvendig. 
 
 
 
Den midlertidige ordning vil bli bekjentgjort ved a t de kjente 
parter vil få utskrift av rettsboka. Det vil annons eres i 
avisene Nordlys, Tromsø og Framtid i Nord at det er  innført 
midlertidig ordning av fisket og at utskrift av ret tsboka vil 
være utlagt på formannskapskontoret og folkebibliot eket. De 
midlertidige ordningsreglene vil, i samarbeid med e lvelaget, 
bli forsøkt distribuert til alle husstander i kommu nen. 
 
........................................ 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup                  sign.       Rasmus R. Georgsen 
     sign.                                        s ign.        
  
 
År 1989 den 22. august ble jordskifterett holdt i k ommune-
styresalen på Storslett i Nordreisa kommune. 
 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Jordskiftemeddommere:  
      1. Leif Sveistrup, 9072 Birtavarre 
      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 Skibotn 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 11. mai 1989. 
.......................................... 
 
Til behandling: 
 
Drøfte erfaringene med den midlertidige ordningen. 
 
Til dette møtet er bare Reisa elvelags oppnevnte me dlemmer 
innkalt. 
 
......................................... 
 
Den videre framdrift av saken ble behandlet. Det bl e 
bestemt at en førstkommende lørdag skal foreta befa ring i de 
øvre deler av Reisaelva sammen med representanter f ra Statens 
skoger og elvelaget. 
......................................... 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup                  sign.      Rasmus R . Georgsen 
    sign.                                    sign. 
 
 
 
År 1989 den 24. august ble jordskifterett holdt i S appen 
samfunnshus, Nordreisa.  
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Dette er et saksforberedende møte i medhold av § 12 , 3. ledd i 
jordskifteloven. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo. 
Protokollfører: Avd. ing. Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - Bruksordning av fisket i den lakse førende 

del av Reisaelva i Nordreisa kommune. 
Til behandling: Registrering av hvilke bruk under g nr.29, 

Reisens almenning, som er tillagt fiske-
rett i Reisaelva. 

 
......................................... 
 
Samme dag, kl. 14.00 fortsatte sak nr. 3/1988 i sam me lokale. 
 
Til dette møtet er partene på gnr.30, Sappen, innka lt. 
 
......................................... 
 
Partene hadde  forøvrig ingen innvendinger mot at d ok. nr. 23, 
strandlinjeoppmålingen ble brukt som mål for hvert bruks 
strandlinje. 
 
Som kontaktperson for gnr. 30 ble Tore K. Elvestad valgt. 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
 sign. 
 
 
År 1989 den 25. august ble jordskifterett holdt i S appen 
samfunnshus i Nordreisa. 
 
Dette er et saksforberedende møte i medhold av § 12 , 
3. ledd i jordskifteloven. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988 
 
Saken gjelder:  Ordning av fisket i Reisaelva i Nor dreisa 

 kommune. 
Til behandling: Registrering av hvilke bruk under g nr.27, 28, 31 

og 32 som er tillagt fiskerett i 
Reisaelva. 

 
Til første del av møtet er innkalt parter fra gnr.2 7, 
Hallen og gnr. 28, Vinnelys. 
......................................... 
 
Samme dag kl. 14.00 fortsatte jordskifteretten sak 
nr. 3/1988, i samme lokale. 
 
Rettens formann gjennomgikk det som skulle foregå p å møtet i 
henhold til innkallingen, dok nr. 25. 
 
Til dette møtet er partene på gnr. 31. Holmbo og gn r. 32, 
Tørfosnes innkalt. 
......................................... 
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Det ble reist spørsmål om utgåtte bruk fra gnr. 31,  bnr.1 har 
fiskerett. Eierne av bnr. 6, 8 og 9, som ikke grens er til elva, 
fikk frist til torsdag 31.08.89 med å dokumentere e n slik rett 
og legge ned påstand.               
 
           Retten hevet              
 Gunnar Grimsbo 
 sign. 
 
 
År 1989 den 28. august ble jordskifterett holdt på Sørkjos 
Hotell, Nordreisa. 
 
Dette er et saksforberedende møte i medhold av § 12 , 
3. ledd i jordskifteloven. 
Rettens formann : Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988 
 
Rettens formann gjennomgikk det som skulle foregå p å møtet i 
dag i henhold til innkallingen, dok 25. 
 
Til første del av møtet i dag er partene på gnr. 24 , 
Moskodalen, gnr. 25, Kjelderen og gnr. 26, Pokta in nkalt. 
......................................... 
 
Samme dag kl. 14.00 fortsatte jordskifteretten sak nr. 3/1988 i 
samme lokale. 
 
Rettens formann gjennomgikk det som skulle foregå p å møtet i 
henhold til innkallingen, dok. nr. 25. 
 
Til dette møte er partene på gnr. 33 Nyelvholmen og  
gnr. 34 Martinusli innkalt. 
......................................... 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
 sign. 
 
 
 
År 1989 den 29. august ble jordskifterett holdt på Sørkjos 
hotell. 
 
Dette er et saksforberedende møte i medhold av § 12 , 
3. ledd i jordskifteloven. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1989. 
 
Rettens formann gjennomgikk det som skulle foregå p å møtet i 
dag i henhold til innkallingen, dok 25. 
 
Til første del av møtet er partene på gnr.18, Tømme rnes, 
gnr.35, Annabakkelven, gnr.36, Kraknes og gnr.37, S amuelelven 
innkalt. 
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......................................... 
 
Samme dag, kl. 14.00 fortsatte jordskifteretten sak  nr. 3/1988 
i samme lokale. 
 
Til dette møtet er partene på gnr. 21, Hysingjord, gnr. 22, 
Røyelven og gnr. 23, Baskabut innkalt. 
 
......................................... 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
 sign. 
 
 
 
År 1989 den 30. august ble jordskifterett holdt på Sørkjos 
hotell, Nordreisa.  
 
Dette er et saksforberedende møte i medhold av § 12 , 3. ledd i 
jordskifteloven. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988. 
 
Rettens formann gjennomgikk det som skulle foregå p å møtet i 
dag i henhold til innkallingen, dok 25. 
 
Til første del av møtet i dag er partene fra gnr. 1 6, 
Tomasjorden, gnr. 17, Forsnes, gnr. 19, Andsjøen og  gnr. 20, 
Snemyren innkalt. 
.........................................    
 
Samme dag kl. 14.00 fortsatte sak nr. 3/1988 i samm e 
lokale. 
 
Til dette møtet er partene på gnr.40, Kvernelv, gnr . 41, Sagelv 
og gnr. 42, Elvevoll innkalt. 
 
......................................... 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
 sign. 
 
 
År 1989 den 31. august 1989 ble jordskifterett hold t på Sørkjos 
hotell, Nordreisa. 
Dette er et saksforberedende møte i medhold av jord skifte-
lovens § 12, 3. ledd. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Protokollføre: Avd. ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988. 
 
Rettens formann gjennomgikk det som skal skje på mø tet i dag i 
henhold til innkallingen, dok. nr. 25. 
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Til første del av møtet i dag er partene fra gnr. 1 1  
Kippernes, gnr. 12 Leirbakken, gnr. 13 Mælen, gnr. 14 Oldersko-
gen og gnr. 15 Lyngsmarken innkalt. 
 
......................................... 
 
Samme dag kl. 14.00 fortsatte jordskifteretten sak nr. 3/1988 i 
samme lokale. 
 
Til dette møtet er partene på gnr.43, Navaren, gnr. 44 
Båtnes, gnr.45, Elvenes og gnr.52, Lunde innkalt. 
 
 
        Retten hevet.        
 Gunnar Grimsbo 
 sign. 
 
År 1990 den 24. april ble jordskifterett holdt på S ørkjos 
hotell, Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Jordskiftemeddommere: 
                 1. Leif Sveistrup, 9072 Birtavarre  
                 2. Rasmus R. Georgsen, 9048 Skibot n 
Protokollfører:  Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 31. august 1989. 
Saken gjelder: Ordning av fisket i den lakseførende  del av 

Reisaelva i Nordreisa kommune. 
Til behandling: 
1. Drøfte eventuelle endringer i den midlertidige o rdning. 
2. Drøfte tiltak som kan minske de ulemper som grun neiere 
   langs elva blir påført på grunn av fisket. 
3. Få nedsatt et utvalg som kan påta seg registreri ng og 
   bonitering av fisket i Reisaelva til støtte for verd- 
   setting av elva. 
 
Til dette møtet er innkalt Reisa elvelags oppnevnte  med- 
lemmer. 
 
......................................... 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup                  sign.        Rasmus  R. Georgsen 
    sign.                                          sign. 
 
År 1990 den 25. april ble jordskifterett igjen hold t på Sørkjos 
hotell i Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Jordskiftemeddommere: 
                 1. Leif Sveistrup, 9072 Birtavarre  
                 2. Rasmus R. Georgsen, 9048 Skibot n 
 
Protokollfører:  Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr.3/1988 - utsatt fra 24. april 1990 
Saken gjelder: Ordning av fisket i den lakseførende  del av 

Reisaelva i Nordreisa kommune. 
Til behandling: 
1. Fortsette klargjøringen av spørsmålet om hvilke bruk som 
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har fiskerett i Reisaelva. 
2. Gjennomgå ordningsreglene for 1990. 
 
Til dette møtet er kontaktpersonene for de enkelte gnr. 
innkalt. 
 
......................................... 
 
Jordskifteretten har derfor i medhold av pkt. 15 i vedtektene 
gjort slikt 
 vedtak  
 
                        om nytt pkt. 5.a: 
 
......................................... 
 
De vedtatte endringer skal gjelde fra og med fiskes esongen 
1990. 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup                  sign.        Rasmus  R. Georgsen 
    sign.                                          sign 
 
År 1990 den 26. april ble jordskifterett holdt på R øde kors 
syke- og aldershjen i Birtevarre. 
 
Rettens sammensetning er den samme som den 25.04.90 . 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra den 25.04.90. 
Til behandling: 
 
Gjennomgang og underskriving av rettsboka. 
 
......................................... 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
 (sign.) 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen (sign.) 
 
 
 
År 1991 den 4. mars ble jordskifterett holdt på Sør kjos hotell, 
Nordreisa kommune. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Jordskiftemeddommere: 
1. Leif Sveistrup, 9072 Birtavarre 
2. Rasmus R. Georgsen, 9048 Skibotn 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988-NT - utsatt fra 26.04.1990. 
 
Saken gjelder:  
      Bruksordning av fisket i den lakseførende del  av 
      Reisaelva i Nordreisa kommune. 
       
Til dette møtet er elvelagets medlemmer innkalt. 
Til behandling: 
      1.   Orientering fra elvelaget om fiskesesson gen         
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           1990 
      2.   Eventuelle endringer i ordningens pkt.5 
           og i rapporteringsrutinene 
      3.   Krav om dekning av grunneierlagets kostn ader. 
 
......................................... 
 
 Retten hevet   
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup                  sign.     Rasmus R.  Georgsen 
    sign.                                       sig n. 
 
 
År 1991 den 5. mars ble jordskifterett holdt i komm unestyresa-
len, Storslett i Nordreisa kommune. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Jordskiftemeddommere: 
1.  Leif Sveistrup, 9072 Birtavarre 
2.  Rasmus R. Georgsen, 9048 Skibotn 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra den 4. mars 1991. 
Saken gjelder: 
 Bruksordning av fisket i den lakseførende del av R eisaelva 

i Nordreisa kommune. 
Rekvirent: Staten v/landbruksdepartementet. 
   Prosessfullmektig: Adv. A. C. Stray Ryssdal. 
Parter: 
      A Fiskeberettigede som er grunneiere.  
        A1 Staten 
        A2 Private grunneiere iflg. foreløpig parts liste 
           vedlagt innkallingen til dagens møte. 
 
      B Innenbygdsboende i Nordreisa kommune som if ølge  
        rettspraksis har fiskerett.  
 
Til stede: 
      A1 Staten ved avd.ing. Kjell Lundnes sammen m ed          
         prosessfullmektig adv. A. C. Stray Ryssdal . 
         Utmarksfullmektig Kjetil Bjørklid. 
         Nestleder Trond Svanø Hafstad 
 
      A2 Reisadalen og Kildalen Grundeierlag v/form annen 
         Alf Bråstad. 
         Prosessfullmektig: H.r.adv. Tor N. Rekve 
         Jan Tørfoss, Per Kjell Ørstad, Einar Henri ksen, Nils 
J. Solborg, Johan Hauge, Roald J. Storslett, Martin  Kristian-
sen, Håkon J. Vangen, Eilif Jakobsen, Arvid G. Voll stad og 
Sigmund Henriksen for Olaug Severinsen. 
 
Følgende grunneiere som ikke er representert av adv . Tor N. 
Rekve: 
 
Bjørvik Jakobsen, Asle Johansen, Karl Ringstad, Ola f 
K. Isaksen, Per Aspelund for Emil H. Andersen Aspel und, 
Hans Teigstad, Fanny Bergli, Rolf Johannes Hauge, E inar 
Strandheim, Kårbert Rasmussen, Trygve Solberg, Leif  Einevoll 
for Susanne Einevoll, Roald Jakobsen, Leif G. 
Jensen, Li Andersen, Berner Jensen, Ragnvald Haugse th,  
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Idar Vangen, Kåre Båtnes, Helge Wollstad, Sigmund H enriksen for 
Marie Henriksen og Signe Severinsen, Arne Lunde, So lveig Lunde 
og Peder Lunde.  
        
      B  Nordreisa kommune v/ ordfører Arne Pederse n som 
         representant for de innenbygdsboende                  
         fiskeberettigede. 
          
         Nordreisa jeger-  og fiskerlag v/nestleder             
         Sverre Pedersen. 
 
Videre møtte: 
         Finn Gravem for fiskeforvalter Knut                   
         Kristoffersen. 
 
         For Reisa elvelag:  
         Harry Olaussen, Roald Storslett og Tarjei             
         Heimdal              
           
Til behandling: 
    1. Fastsette delingsgrunnlaget mellom de innenb ygds-        
       boende fiskeberettigede og grunneierne (de              
       private og staten). 
   
Rettens formann refererte hovedreglene i §§ 106-108  i domstols-
loven. 
 
Ingen kjente til forhold som skulle gjøre noen av r ettens 
medlemmer ugild. 
 
På forespørsel framkom ingen merknad til rettens  
sammensetning. 
Rettens formann la fram: 
32. Innkalling til møtet i dag, dat. 28.01.91, send t     til: 
 Adv. A. C. Stray Ryssdal. 
 Statens Skoger, Troms skogforvaltning. 
 Adv. Tor N. Rekve 
 Reisadalen og Kildalen Grundeierlag v/ Alf Braasta d 
 De private grunneiere i følge vedlagte partsliste.  
 Nordreisa kommune v/ ordfører Arne Pedersen 
 Nordreisa jeger og fiskerlag v/ Geir Lyngsmark 
 Reisa elvelag v/ Harry Olaussen 
 Innkallingen er videre bekjentgjort ved oppslag og    

annonser i avisene Nordlys, Tromsø og Framtid i Nor d den 
26.02.91. Videre vedlagt kopi av brev med        en dringer 
i møteplanen, dat. 21.02.91.   

33. Refusjonskrav fra Reisadalen og Kildalen             
grundeierlag til Nord-Troms jordskifterett, for  de kning 
av lagets drift for 1989, dat. 10.05.90. 

34. Prosesskrift fra adv. Stray Ryssdal, dat. 01.06 .90. 
35. Prosesskrift fra adv. Rekve, dat. 31.08.90. 
36. Brev fra Nils Solborg til Sør-Troms jordskifter ett, med 

underskriftsliste, med protest mot den     midlerti dige 
ordning, dat. 12.09.90.  

37. Kopi av møtebok for Nordreisa formannskap med v edtak 
angående de innenbygdsboendes fiskeret t, dat.        
04.10.90 

38. Prosesskrift fra adv. Rekve, dat. 16.10.90 
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39. Brev fra Alf Braastad, dat.29.10.90 
40. Gjenpart av brev til Nordreisa kommune fra adv.       

Rekve, dat. 12.11.90. 
41. Prosesskrift fra adv. Stray Ryssdal, dat. 14.12 .90. 
42. Prosesskrift, fra adv. Rekve, dat. 30.01.91. 
42B. Dokumentutdrag vedlagt dok. 42. 
43. Prosesskrift fra adv. Stray Ryssdal, dat. 18.02 .91. 
44. Prosesskrift med vedlegg, fra adv. Rekve, dat. 21.02.91. 
45. Prosesskrift fra adv. Rekve, med vedlegg,  dat. 26.02. 

1991. 
46. Påstandsskrift fra adv. Rekve, dat. 26.02.91. 
 
Dokumentene nr. 32, 33, 36, 37 og 39  ble referert i nødvendig 
utstrekning. Dokumentene nr. 32, 34, 35, 38, 41, 42 , 42b, 43, 
44, 45 og 46 har vært utlagt til gjennomsyn på form annskaps-
kontoret, jfr. innkallingen. Disse dokumenter vil b li gjennom-
gått av prosessfullmektigene. 
 
Rettsboka for rettsmøtet den 04.03.91 ble referert.  
 
Det framkom ingen merknader til rettsboka. 
 
Adv. Stray Ryssdal  fikk ordet til hovedinnlegg og la fram: 
47. Kopi av brev til Nordreisa Elveierlag v/Jan Tør foss fra 

Norges bondelag, juridisk seksjon, om laksefiske i 
Nordreisa, dat. 28.06.82. 

48. Notater om eiendomsforhold ved Reisaelva dat. 3 0.03. -78 
og 17.10.88. fra Troms skogforvaltning. 

 
Han la ned slik  
 påstand: 
      Den f astboende befolkning i Nordreisa kommune, som       
bor innenfor kommunegrensene i 1963, har en personl ig, ikke 
overdragelig rett til fiske til husbruk i Reisaelva . 
 
 
H.r.adv. Tor N. Rekve  fikk ordet til hovedinnlegg og la fram: 
49. Juridisk utdrag til Nord-Troms jordskifterett. 
 
Han la ned slik 
 påstand: 
 
I     FISKEBERRETTIGEDES KRETS. 
      Rett til fiske i Reisaelven har følgende: 
      1. Grunneiere med eiendom som grenser til                
         Reisaelven. 
      2. Grunneiere som ved sine eiendom mers                   
         adkomstdokumenter (skylddelingsforretning,             
         utskiftningsforretning o.l.) kan påvise at             
         eiendommen er tilsagt rett til fiske.  
      3. Personer som er registrert bosatt innenfor         
         Nordreisa kommunes grenser fastsatt før               
         kommuneutvidelsen i 1963. 
 
II    FISKERETTENS INNHOLD. 
      1. De fiskeberrettigede under pkt.I og II har             
         enerett til fiske etter hovedregelen i lov  av        
         6. mars 1964 §§ 43 og 76, dog med plikt ti l å         
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         respektere rett til fiske for den krets so m er        
         nevnt i punkt I, 3 og med det innhold som er          
         nevnt i punkt II, 2.  
      2. Innholdet i fiskerretten t il kommunens                
         innbyggere, jfr. punkt I, 3 er følgende: 
         a)  Fiskeretten er personlig og kan ikke              
             overdras. 
         b)  Fiskeretten er begrenset til eget husb ehov        
             og kan ikke drives som næring. 
         c)  Fiskeretten kan organiseres og tillate s kun 
             mot betalt fiskekort, og etter vedtatt e           
             regler for fisketid, fiskemetode og               
             fiskested. 
 
III   BRUKSORDNING. 
      Ved fas tsettelsen av den endelige bruksordning som       
      skal bestemmes mellom de fiskeberettigede ska l det       
      legges vekt på følgende; 
      1. Fiskeretten til kommunens innbyggere har              
         vesentlig mindre verdi enn fiskeretten                
         tilhørende grunneierne, jfr. punkt I, 1 - 2. 
         Bruksordningen etter jordskiftelovens § 2 c, 
         jfr. § 35 f må reflektere verdiforskjellen . 
      2. Grunneiere som må tåle bruk av dyrket mark , tun 
         m.v. for utøvel se av fiske fra kommunens              
         innbyggere skal kompenseres i form av utvi det         
         rett til fiske. 
 
IV    MIDLERTIDIG BRUKSORDNING. 
      Det gjøres endringer i den midlertidige                  
      bruksordning  
      ved at fiskeberettigede etter punkt I, 1 -  2 får         
      rett til å: 
      1. fiske fritt - og uten begrensinger - på eg en 
         eiendom mot å betale en kultiveringsavgift . 
      2. fiske i hele elven mot å løse fiskekort. R etten       
         er begrenset til en stang, men retten kan over-        
         føres til grunneiers ektefelle og slekt i rett  
         opp- og nedstigende linje. 
 
V     OMKOSTNINGER 
 Staten v/landbruksdepartementet og Nordreisa             

kommune dømmes til å betale saksomkostn inger til          
Reisadalen og Kildalen Grunneierlag og de private         
grunneierne. 

 
Nordreisa kommune v/ ordfører Arne Pedersen  fikk ordet og viste 
til formannskapets vedtak som går på lik behandling  av alle 
skattebetalere, dok. 37. Kommunen har på vegne av d e fiskebe-
rettigede innenbygdsboende lagt ned slik  
 
 påstand: 
I jordskiftesak mellom Staten og Reisadalen og Kild alen 
grunneierlag, om fiskerett i Reisaelva, ønsker Nord reisa 
kommune å ivareta innbyggernes rettigheter ved å he vde at 
uansett utfall i saken, må samtlige innbyggere i No rdreisa få 
like rettigheter uavhengig av gamle kommunegrenser.  
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Nordreisa jeger og fiskerlag v/nestleder Sverre Ped ersen  
fikk ordet og sa at han møtte på kort varsel, men k unne gi 
uttrykk for sin mening. Han syntes at grunneierne g ikk noe 
hardt ut og stilte seg tvilende til at grunneiernes  rettigheter 
var større enn retten til de øvrige innbyggerne som  hadde 
fiskerett. Forslaget om en fordeling av fisket på d ager syntes 
å være en god løsning. Han stilte spørsmålet om inn flyttere til 
kommunen får rett til fiske umiddelbart, eller om d e må bo i 
kommunen en tid før de får denne retten. 
 
Bjørvik Jakobsen , eier av gnr.15, bnr.2, fikk ordet og beskrev 
de gode forhold som hadde rådet tidligere. Det mått e ikke 
gjøres forskjell på kommunens innbyggere. Han ga si n fulle 
støtte til formannskapets vedtak, og mente at 90% a v fisket til 
grunneierne umulig kunne være rett. 
      
Adv. Stray Ryssdal  fikk ordet til replikk og sa at det var 
ulikheter i påstandene selv om det var sammenfall p å enkelte 
punkter mellom de private grunneiere og staten. 
Staten tar til motmæle mot kravet om kompensasjon. 
Enighet med adv. Rekve om at punktene I,3 og II,2 o g III, 1 
avgjøres ved dom etter § 17 i jordskifteloven og se ttes til 
forhånds påanke. Når det gjelder pkt.II, 2,c mener staten at 
endringer er uheldige. Til resten av pkt.II hadde h an ingen 
innvendinger. 
 
Når det gjelder pkt.IV hevder staten prinsipalt at det ikke 
skal være ihendehaverkort. Subsidiært til a) at sta t og private 
grunneiere får like mange ihendehaverkort. Subsidiæ rt til b) at 
en prisreduksjon på ihendehaverkortet kan være aktu elt. Han 
understreket at dette var en prøveordning for dette  år, og 
staten bestrider ikke at det kan forsøkes med endri nger i den 
midlertidige ordningen. Skal det være en ordning me d ihendehav-
erkort, så må disse være dyrere enn en kultiverings avgift. 
Når det gjelder kostnadene, så må disse utlignes på  samtlige. 
Forøvrig gjentok han statens påstand. 
 
Adv. Rekve  fikk ordet til replikk og understreket at det en 
måtte få knesatt var verdiforholdet mellom grunneie re og 
innenbygdsboende med fiskerettt. Han understreket d en større 
tyngde som grunneierretten hadde. Forholdstallet må tte finnes 
og gjentok en fordeling på 90% til grunn-eierne og 10% til de 
fiskeberettigede. Han opprettholdt grunneiernes pås tander. 
 
Kommunen v/ ordfører Arne Pedersen  fikk ordet til replikk, men 
hadde intet å tilføye. 
 
Nordreisa jeger og fiskerlag v/Sverre Pedersen  fikk ordet til 
replikk og sa at laget ikke hadde noen inntekter, o g at laget 
nærmest var en støtteforening. Han antok at kommune n ivaretok 
almuens interesser i denne saken. 
 
Alf Braastad for grunneierlaget la fram: 
50. Refusjonskrav fra grunneierlaget for dekning av       

grunneierlagets drift i 1990, dat. 04.03.90. 
 
Sak nr. 3/1988 utsettes til i morgen, onsdag den 6.  mars, kl. 
10.00 i samme lokale. 



 
 

 26 

 
Til behandling: 
Oppsummering av den midlertidige ordning for 1990. 
       
Møtet varte fra kl. 10.00 til kl. 17.30. 
 
 Retten hevet. 
      Gunnar Grimsbo       
Leif Sveistrup                  sign.       Rasmus R. Georgsen 
    sign.                                         s ign. 
 
 
År 1991 den 6. mars fortsatte jordskifteretten beha ndlingen av 
sak nr. 3/1988 i samme lokale og med samme 
sammensetning. 
......................................... 
Til behandling: 
      1. Endringer i den midlertidige ordning. 
       
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup                 (sign.)        Rasmu s R. 
Georgsen 
   ( sign.)                                        (sign.)     
  
 
 
År 1991 den 8. mars ble jordskifterett holdt på Rød e kors syke- 
og aldershjem i Birtavarre. 
Rettens sammensetning er den samme som den 6. d.s. 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra den 6. mars d.å. 
 
Ingen av partene er innkalt til dette møtet. 
 
Til behandling: 
1. Behandle refusjonskrav fra grunneierlaget. 
2. Endringer i ordningsreglenes pkt.5. 
 
......................................... 
 
Jordskifteretten har i medhold av pkt. 15 i vedtekt ene gjort 
slikt 
 vedtak: 
 om nytt pkt. 5. 
 
......................................... 
 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo  
Leif Sveistrup                   sign.        Rasmu s R. 
Georgsen 
    sign.                                            sign.   
 
 
År 1991 den 23. april ble jordskifterett holdt på S kibotn 
Turisthotell i Skibotn. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
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Jordskiftemeddommere:  
       1. Leif Sveistrup, 9072 Birtavarre 
       2. Rasmus R. Georgsen, 9048 Skibotn 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 8. mars 1991. 
Til behandling:  
 Avsi dommer vedr. de fiskeberetti gedes krets,       

fiskerettens innhold og fastsette delingsgrunnlaget  mellom 
de innenbygdsboende fiskeberettigede og grunneierne  (de 
private og staten). 

 
......................................... 
 
Etter rådslagning og stemmegivning i enerom, avsa j ordskifte-
retten følgende dommer: 
 DOM NR. 1 
 
DE FISKEBERETTIGEDES KRETS OG FISKERETTENS INNHOLD 
 
Retten finner det formålstjenlig å behandle de fisk eberet-
tigedes krets og rettens innhold under ett, men sli k at det kan 
ankes over hvert av områdene for seg. 
 
Adv. Stray Ryssdal  har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 
......................................... 
 
Adv. Stray Ryssdal har for staten lagt ned slik  
 
 
 P Å S T A N D: 
      
Den fastboende befolkning i Nordreisa kommune som b or innenfor 
kommunegrensene fra før kommuneutvidelsen i 1963, h ar en 
personlig, ikke overdragelig rett til fiske til hus bruk i 
Reisaelva.       
 
Adv. Rekve  har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 
......................................... 
 
Adv. Rekve, for de private grunneiere som han repre senterer, 
har lagt ned slik  
 P Å S T A N D: 
 
   I. DE FISKEBERETTIGEDES KRETS. 
      Rett til å fiske i Reisaelven har følgende: 
      1. Grunneiere med eiendom som grenser til Rei saelven. 
      2. Grunneiere som ved sine eiendommers adkoms tdokumenter 

(skylddelingsforretning, utskiftingsforretning o.l. ) 
kan påvise at eiendommen er tilsagt rett til fiske.  

      3. Personer som er registrert bosatt innenfor  Nordreisas 
grenser fastsatt før kommuneutvidelsen i 1963. 

 
 
   II. FISKERETTENS INNHOLD. 
       1. De fiskeberettigede under punkt I og II h ar enerett 

til fiske etter hovedregelen i lov av 6. mars 1964 §§ 
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43 og 76, dog med plikt til å respektere rett til 
fiske for den krets som er nevnt i pkt. I,3 og med 
det innhold som er nevnt i pkt. II, 2. 

       2. Innholdet i fiskeretten til kommunens inn byggere jfr. 
pkt. I, 3 er følgende: 

          a. Fiskeretten er personlig og kan ikke o verdras. 
          b. Fiskeretten er begrenset til eget husb ehov      

og kan ikke drives som næring. 
          c. Fiskeretten kan o rganiseres og tillates       

utøvet kun mot betalt fiskekort, og etter       
vedtatte regler for fisketid, fiskemetode og 
fiskested.       

 
Nordreisa kommune v/ordfører Arne Pedersen  har for de fiskebe-
rettigede, i det vesentlige gjort gjeldende: 
 
......................................... 
 
Kommunen har på vegne av de fiskeberettigede innenb ygdsboende 
lagt ned slik 
 
 P Å S T A N D:  
 
I jordskiftesak mellom Staten og Reisadalen og Kild alen 
grundeierlag, om fiskerett i Reisaelva, ønsker Nord reisa 
kommune å ivareta innbyggernes rettigheter ved å he vde at 
uansett utfall i saken, må samtlige innbyggere i No rdreisa få 
like rettigheter uavhengig av gamle kommunegrenser.  
 
      RETTEN SKAL BEMERKE: 
......................................... 
 
Dommen er enstemmig. 
 
 D O M S S L U T N I N G: 
   
      I. Rett til å fiske i Reisaelva har følgende:  
 
  1. Grunneiere som har eiendom som grenser til 

Reisaelva. 
 
  2. Grunneier som ved sine eiendommers adkomstdoku m-

enter (skylddelingsforetning, utskifteinsforet-
ning o.l.) kan påvise at eiendommen er tilsagt 
rett til fiske. 

 
  3. Personer som er registrert bosatt innenfor      

Nordreisas grenser fastsatt før kommuneutvidel-
sen i 1963. 

 
 
      II. Fiskerettens innhold: 
 
  1. De fiskeberettigede grunneiere under punkt. 
   I, 1 og I , 2 har enerett til fiske etter        

hovedregelen i lov  av 6. mars 1964 §§ 43 og    
76, dog med plikt til å respektere rett til 
fiske for den krets som er nevnt i punkt I,     
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3 og med det innhold som er nevnt i punkt       
II, 2. 

 
  2. Innholdet i fiskeretten til kommunens innbygge -

re, jfr. I, 3 er følgende; 
 
   a) Fiskeretten er personlig og kan ikke over-

dras. 
   b) Fiskeretten er begrenset til eget husbehov 

og kan ikke drives som næring.  
 
  3. Adv. Rekves påstand om domsavsigelse for på-

standspunkt II, 2, c om at fiskeretten kan 
organiseres og tillates utøves kun mot betalt 
fiskekort, og etter vedtatte regler for fiske-
tid, fiskemetode og fiskested, blir å avvise. 

 
I medhold av jordskiftelovens § 62, 2. ledd settes dommen til 
forhånds påanke.       
                         D O M  N R. 2 
 
BRUKSORDNINGES DELINGSGRUNNLAG 
 
Adv. Rekve  har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 
......................................... 
 
Adv. Stray Ryssdal, for staten, har i det vesentlig e gjort 
gjeldende: 
 
......................................... 
 
BRUKSORDNING 
 
Retten skal bemerke: 
 
.........................................    
 
Dommen er enstemmig. 
 
 DOMSSLUTNING: 
 
BRUKSORDNINGENS DELINGSGRUNNLAG. 
 
1. Forholdet mellom grunneiernes, staten og de priv ate, og de 

fiskeberettigedes andeler av fisket fastsettes til 60% på 
grunneierne og 40% på de berettigede. 

 
2. Adv. Rekves påstandspunkt III, 2, om at grunneie re som må 

tåle bruk av dyrket mark, tun m.v. for utøvelse av fiske 
fra kommunens innbyggere, skal kompenseres i form a v 
utvidet rett til fiske, blir å avvise. 

 
I medhold av jordskiftelovens § 62, 2. ledd settes dommen til 
forhånds påanke.  
 
KOSTNADENE 
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......................................... 
 
 
 Retten hevet. 
 Skibotn den 24. april 1991 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup                   sign.     Rasmus R . Georgsen 
   sign.                                          s ign. 
 
 
År 1992 den 14. januar 1992 ble jordskifterett hold t på Sørkjos 
hotell, Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskiftedommer Gunnar Grimsbo 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 Skibotn 
Protokollfører: Avd.ing. Rolf Nilsen 
 
Saken gjelder: Bruksordning av fisket i den laksefø rende del av 
                Reisaelva i Nordreisa kommune. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 24. april 1991. 
 
Til behandling: 1. Orientering fra elvelaget om fis kesesongen 

1991. 
    2. Eventuelle endringer i den midlertidige 

ordnings pkt. 5. 
 
......................................... 
    
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus Georgsen 
   (sign.) (sign.)     
  
 
År 1992 den 25. august ble jordskifterett holdt i S appen skole 
 i Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
 
Saken gjelder: Bruksordning av fisket i den laksefø rende del av 

Reisaelva i Nordreisa kommune.  
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr.30, Sappen, er 

tillagt fiskerett i Reisaelva og hvor stor 
denne andelen er for det enkelte bruk. 

 
......................................    
 
Partene var enige om at øk. kartverk skulle brukes som grunnlag 
for målingen av de enkelte bruks elvestrekning.  
 
Gjennomgangen viser at følgende bnr. har fiskerett:  
Etter hovedregelen. 
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......................................... 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leiv Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)      
 
 
Samme dag kl. 14.00  fortsatte sak nr. 3/1988 i sam me lokale. 
Til dette møtet er partene på gnr. 29, Reisens Alme nning 
innkalt. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 29, Reisens 

almenning, som er tillagt fiskerett i  
Reisaelva og hvor stor denne andelen er 
for det enkelte bruk. 

 
......................................... 
 
Gjennomgangen viser at følgende bnr. har fiskerett:         
Etter hovedregelen. 
 
......................................... 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)      
 
 
År 1992 den 26. august ble jordskifterett holdt i k ommunestyre-
salen på Storslett i Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 27, Hallen, 

gnr. 31, Holmbo og gnr. 19 Andsjøen som er 
tillagt fiskerett i Reisaelva og hvor stor 
denne andelen er for det enkelte bruk. 

 
......................................... 
 
Rettens formann la fram: 
58. Brev fra Terje Nordberg, dat. 16.06.92. 
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......................................... 
 
Terje Nordberg , bonde, født 14.02.57, bopel Liland avga 
forklaring..................................... 
 
Rasmus R. Georgsen  fikk ordet og sa ...................... 
 
Terje Nordberg sa seg tilfreds med forklaringen og sa at han 
ikke så noen grunn til å framsette noen påstand om inhabilitet. 
 
......................................... 
 
Gjennomgangen viser at følgende har fiskerett: 
Etter hovedregelen.  
 
Gnr. 27, Hallen:  
 
......................................... 
 
Gnr. 31, Holmbo:  
(Etter overenskomst sendt jordskifteretten, dat. 31 .08.89.) 
 
......................................... 
 
Gnr. 19, Andsjøen:  
 
......................................... 
 
I tillegg kommer eventuelle bruk med fiskerett avle det av 
ovenfor nevnte bruks fiskerett. 
 
Partene sa seg enige i at øk. kartverk ble brukt so m grunnlag 
for målingene av de ulike elvestrekninger. 
 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)     
 
 
 
Samme dag kl. 13.00 fortsatte sak nr. 3/1988 i samm e lokale. 
Til dette møtet er partene på gnr. 28, Vinnelys, gn r. 32, 
Tørfossnes og gnr. 35, Annabakkelven innkalt. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 28, Vinnelys, 

gnr. 32, Tørfossnes og gnr. 35, Annabakke-
lven som er tillagt fiskerett i Reisaelva 
og hvor stor denne andelen er for det 
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enkelte bruk. 
 
......................................... 
 
Partene var enige om at øk. kartverk skulle brukes med de 
avlagte grenser ved bestemmelsen av strandlinjen ti l det 
enkelte bnr. 
 
Gjennomgangen viser at følgende bnr. har fiskerett:  
 
Etter hovedregelen. 
 
Gnr. 28, Vinnelys  
 
......................................... 
 
Gnr. 32, Tørfosnes  
 
......................................... 
 
Gnr. 35, Annabakkelven  
 
......................................... 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)      
 
 
 
År 1992 den 27. august ble jordskifterett holdt i k ommunestyre-
salen på Storslett i Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 23,  Baskabut, 

gnr. 24, Moskudalen og gnr. 26, Potka som 
er tillagt fiskerett i Reisaelva og hvor 
stor denne andelen er for det enkelte 
bruk. 

 
......................................... 
 
Partene sa seg enige i at øk. kartverk ble brukt so m grunnlag 
for målingen av de ulike elvestrekninger. 
 
Gjennomgangen viser at følgende bnr. har fiskerett:  
 
Gnr. 23, Baskabut:  
Etter hovedregelen. 
 
......................................... 
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Gnr. 24, Moskudalen:                      
Etter hovedregelen. 
 
......................................... 
            
Gnr. 26, Potka:  
Etter hovedregelen. 
 
......................................... 
 
I tillegg kommer eventuelle bruk med fiskerett avle det av 
ovenfor nevnte bruks fiskerett. 
 
......................................... 
 
 Retten hevet 
  
 
Samme dag kl. 13.00 fortsatte sak nr. 3/1988 i samm e lokale. 
Til dette møtet er partene på gnr. 25, Kjelderen og  gnr. 41, 
Sagelven innkalt.  
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9070 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 25, Kjelderen 

og gnr. 41, Sagelven som er tillagt 
fiskerett i Reisaelva og hvor stor denne 
andelen er for det enkelte bruk. 

 
......................................... 
 
De møtende parter fra gnr. 41 var enige om at fiske t var felles 
og blir å dele etter skyldøret. 
 
......................................... 
 
Gjennomgangen viser at følgende har fiskerett: 
 
Gnr. 25, Kjelderen:  
Etter hovedregelen. 
 
......................................... 
 
Gnr. 41, Sagelven:  
Etter skyldøret. 
 
......................................... 
 
I tillegg kommer eventuelle bruk med fiskerett avle det av 
ovenfor nevnte bruks fiskerett. 
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......................................... 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)      
 
 
År 1992 den 28. august ble jordskifterett holdt i K ommunestyre-
salen på Storslett i Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 20, Snemyr og 

gnr. 17, Forsnes, som er tillagt fiske 
rett i Reisaelva og hvor stor denne 
andelen er for det enkelte bruk. 

 
......................................... 
 
Gjennomgangen viser at følgende har fiskerett: 
 
Gnr. 17, Forsnes:  
Etter hovedregelen. 
 
......................................... 
 
Gnr. 20, Snemyr:  
Etter hovedregelen. 
......................................... 
 
Når det gjelder eventuell fiskerett for eierne av g nr. 20, bnr. 
31 og 32, så vil dette avgjøres ved dom. I tillegg kommer 
eventuelt andre bruk med fiskerett avledet av ovenf or nevnte 
bruks fiskerett.  
 
Partene sa seg enige i at øk. kartverk skulle bruke s med de 
avlagte grenser, som grunnlag for målingen av elves trekninger 
for de enkelte bnr. 
......................................... 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)      
 
Samme dag kl. 14.00 fortsatte sak  nr. 3/1988 i sam me lokale. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
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......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 33, Nyelv-

holmen og gnr. 40, Kvænelven som er  til-
lagt fiskerett i Reisaelva og hvor stor  
denne andelen er for det enkelte bruk. 

 
......................................... 
 
Partene var enige om at øk. kartverk skulle brukes med de 
avlagte grenser ved bestemmelse av strandlinje til det enkelte 
bnr. 
 
Gjennomgangen viser at følgende bnr. har fiskerett:  
 
 
Gnr. 40, Kvænelven:  
Etter hovedregelen. 
 
......................................... 
 
 
Gnr. 33, Nyelvholmen:  
Etter hovedregelen. 
 
......................................... 
 
I tillegg kommer eventuelle bruk med fiskerett avle det av 
ovenfor nevnte bruks fiskerett. 
 
......................................... 
 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
    (sign.) (sign.)     
 
 
År 1992 den 1. september ble jordskifterett holdt i  kommune-
styresalen på Storslett i Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 37, Sa-

muelelven, gnr. 34, Martinusli og gnr. 21, 
Hysingjorden som er tillagt fiskerett i 
Reisaelva og hvor stor denne andelen er 
for det enkelte bruk. 

 
......................................... 
 
Rettens formann opplyste at en i utgangspunktet tro dde at det 
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var hovedregelen som var gjeldende på gnr. 34, og a t en i 
listen da hadde tatt med alle som grenser til elva.  I følge 
utskiftingen for Martinusli, dok. 72,A, innsendt et ter de 
forberedende møter, er fisket på gnr. 34 felles. De t er ikke 
hovedregelen som gjelder slik det er antydet i den foreløpige 
oversikten. 
 
Gjennomgangen viser at følgende har fiskerett: 
 
Gnr. 37, Samuelelven:  
Etter skyldøret. 
 
......................................... 
 
Gnr. 34, Martinusli:  
Etter skyldøret. 
......................................... 
 
Gnr. 21, Hysingjorden:  
Etter skyldøret. 
......................................... 
  
I tillegg kommer eventuelle bruk med fiskerett avle det av de 
ovenfor nevnte bruks fiskerett. 
 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
    (sign.) (sign.)     
 
 
Samme dag kl.13.00 fortsatte sak nr. 3/1988 i samme  lokale. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 14,  

Olderskogen og gnr. 22, Røyelven som er 
tillagt fiskerett i Reisaelva og hvor stor 
 denne andelen er for det enkelte bruk. 

 
......................................... 
 
Gjennomgangen viser at følgende bnr. har fiskerett 
 
Gnr. 14, Olderskogen:  
Etter skyldøret. 
 
......................................... 
 
Gnr. 22, Røyelven:  
Etter skyldøret. 
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......................................... 
 
Når det gjelder bnr. 14, 17 og 29 er det tvist om d isse bnr. 
har fiskerett. Spørsmålet om disse bnr. har fiskere tt vil bli 
avgjort ved dom. Når det gjelder bnr. 15 og 25, kan  ikke retten 
ta stilling til disse bruk da de berørte eiere ikke  er tilste-
de. 
 
I tillegg kommer eventuele andre bruk med fiskerett  avledet av 
ovenfor nevnte bruks fiskerett. 
 
Partslista for forrige møte ble gjennomgått og korr igert. 
Økonomisk kartverk ble gjennomgått med partene. Par tene var 
enige i at øk. kartverk skulle brukes med de avlagt e grenser, 
ved bestemmelsen av strandlinjen til det enkelte bn r. 
 
......................................... 
 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)      
 
År 1992 den 2. september ble jordskifterett holdt i  kommunesty-
resalen på Storslett i Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 11,  Kippernes, 

gnr. 12, Veibakken, gnr. 13, Mælen,  gnr. 
15, Lyngsmark og gnr. 52, Lunde som er 
tillagt fiskerett i Reisaelva og hvor stor 
denne andelen er for det enkelte bruk. 

 
......................................... 
 
Partene var enige i at øk. kartverk skulle brukes m ed de 
avlagte grenser, ved bestemmelsen av strandlinjen t il det 
enkelte bnr. 
 
Gjennomgangen viser at følgende bnr. har fiskerett:  
 
Gnr. 11, Kippernes.  
Etter skyldøret. 
......................................... 
 
Gnr. 12, Veibakken  
Etter skyldøret. 
......................................... 
 
Gnr. 13, Mælen:  
Etter skyldøret. 
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......................................... 
 
Gnr. 15. Lyngsmarken:  
Etter skyldøret. 
......................................... 
 
Gnr. 52, Lunde:  
Etter skyldøret. 
......................................... 
 
I tillegg kommer eventuelle bruk med fiskerett avle det av 
ovenfor nevnte bruks fiskerett. 
 
......................................... 
 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
    (sign.) (sign.)      
 
 
År 1992 den 3. september ble jordskifterett holdt i  kommunesty-
resalen på Storslett i Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
......................................... 
 
Til behandling:  Fastlegge hvilke bruk under gnr. 42, Elvevoll, 

gnr. 43, Navaren, gnr. 44, Båtnes, gnr. 
45, Elvenes og gnr. 46, Leirbukt som er 
tillagt fiskerett i Reisaelva og hvor stor 
denne andelen er for det enkelte bruk. 

 
......................................... 
 
Rettens formann gjennomgikk §§ 106-108 i domstolslo ven.  
 
Frank Båtnes  ba om ordet og satte fram påstand om at jord-
skiftemeddommer Georgsen måtte være inhabil. 
 
Rettens formann refererte rettsboka for første møte  den 26. 
august 1992, der Terje Nordberg ba om en avklaring av ryktene 
om inhabilitet. 
 
Jordskiftemeddommer Georgse n forklarte om sine forbindelser med 
Statens skoger og sa at han ikke på noe tidspunkt h adde følt 
seg inhabil. Den økonomiske uttelling for hans del utgjorde kr. 
1000. Både han og Statens skoger leide bort fisket i Skibotn-
elva til Skibotn jeger- og fiskerlag. 
 
Kjell Båtnes  spurte om han kunne få en forklaring på hvordan 
staten var motpart i det som skulle behandles idag.  Han 
refererte innkallingen. Målsettingen med møtet i da g var helt 



 
 

 40 

klar, og han så ikke at staten hadde noe med det å gjøre. 
Forøvrig tok han ikke stilling til påstanden fra Fr ank Båtnes 
om inhabilitet. 
 
Sigmund Henriksen  fikk ordet og sa seg enig med Kjell Båtnes. 
Forøvrig kunne han forstå at noen stilte spørsmål o m habilite-
ten til jordskiftemeddommer Georgsen. 
 
På spørsmål fra rettens formann sa Frank Båtnes og de øvrige 
møtende parter seg enig i at denne møteserien kunne  fortsette 
med den sammensetning som retten nå hadde. Når det gjelder den 
videre saksgangen vil retten umiddelbart ta stillin g til 
påstanden fra Frank Båtnes om jordskiftemeddommer G eorgsen er 
inhabil eller ikke. Dette ville bli avgjort ved kje nnelse av 
rettens øvrige medlemmer. Kjennelsen vil bli satt t il påkjæring 
straks. 
 
......................................... 
 
Rettens formann refererte rettsboka for saksforbere dende møte 
den 30. august 1989 for gnr. 42 og den 31. august 1 989 for gnr 
43, Navaren, gnr. 44, Båtnes og gnr. 45, Elvenes. G nr. 46, 
Leirbukt har tidligere ikke vært innkalt. 
 
Partene fikk ordet og uttalte seg om fisket i Reisa elva og om 
hvordan dette var praktisert fram til i dag. 
 
Det var uenighet om hvordan rettstilstanden var på enkelte gnr. 
Kjell og Olav Båtnes mente at fiskeretten var forbe holdt de 
grunneiere som grenset til elva på gnr. 44 og gnr. 45. De 
øvrige møtende parter mente at en måtte legge dok. nr. 91, 
utskiftingen fra 1885, til grunn. I dokumentet står  det at 
"Herlighederne ved Reisenelv skal have sit Forblive nde som 
tidligere." Dette styrkes også av dok nr. 92, skyld delingen fra 
1907, hvor det står at: "Partene opretholdt fælless kab i fæfang 
og andre hærligheter udenfor indmarken". Kjell Båtn es mente at 
fisket ikke kunne omfattes av begrepet "herligheter ". 
 
Kjell Båtnes , med tilslutning fra Olav Båtnes, la ned slik 
 
 påstand. 
 
Fiskeretten er knyttet som en særrett til de G/B.nr . som 
grenser opp mot elva. 
 
En eventuell avledet rett skal knyttes opp mot det G/B.nr. 
bruket er stykket ut fra. 
 
Påstanden ble levert i skriftlig form og legges fra m som 
dok. 95. 
 
 
Kåre Båtnes , med støtte fra de øvrig møtende parter, la ned 
slik  
 påstand 
 
Fisket i Reisaelva er felles for gnr. 42, 43, 44, 4 5 og 46. 
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Retten konstaterer at det er tvist om dette spørsmå l, som blir 
å avgjøre i medhold av § 17 i jordskifteloven. 
   
Kjell Båtnes opplyste at det vil bli forlangt grens egangssak 
for å få avklart eiendomsforholdet til holmene uten for Fransne-
set. 
 
Når det gjelder oppsett av bruk med fiskerett for g nr. 42, 43, 
 44, 45 og 46, må dette utstå til dommen er rettskr aftig, da 
det er strid om fortolkingen av dok. nr. 91. 
 
Partslista for forrige møte ble gjennomgått og korr igert. 
Økonomisk kartverk ble gjennomgått med partene. Par tene var 
enige i at øk. kartverk skulle brukes med de avlagt e grenser, 
ved bestemmelsen av strandlinjen til det enkelte bn r. 
 
Statens skoger har med forbehold om den endelige ko stnadsfor-
deling samtykket i å forskottere sakskostnadene for  møtene i 
ukene 35 og 36. 
 
Partene ble deretter permittert. 
 
Jordskiftemeddommer Rasmus R. Georgsen forlot møtet . 
 
Til stede: 
Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsbo og jordskifteme ddommer Leif 
Sveistrup. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Til behandling: 
 
1. Avsi kjennelse om jordskiftemeddommer Rasmus R. Georgsens 

habilitet. 
 
Frank Båtnes har på møtet tidligere i dag framsatt påstand om 
at jordskiftemeddommer Rasmus R. Georgsen er inhabi l etter dom-
stolslovens § 108 på grunn av sine forbindelser  me d Statens 
skoger. 
 
Påstanden om inhabilitet blir å løse i medhold av j ordskifte-
lovens § 61, h. 
 
Frank Båtnes har satt fram påstand om at jordskifte meddommer 
Rasmus R. Georgsen må vike sete da han er inhabil i  medhold av 
domstolslovens § 108.  
 
Frank Båtnes  sa ......................................... 
 
Han har lagt ned slik 
 Påstand: 
 
Jordskiftemeddommer Rasmus R. Georgsen må vike sete  i medhold 
av domstolslovens § 108. 
 
 
Jordskiftemeddommer Rasmus R. Georgsen  har 
avgitt forklaring om sitt forhold til Statens skoge r. 
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......................................... 
 
Retten skal bemerke: 
 
......................................... 
 
Retten har enstemmig avsagt slik 
 
 Kjennelse. 
 
Jordskiftemeddommer Rasmus R. Georgsen erklæres for  habil i 
jordskiftesak nr. 3/1988 ved Nord-Troms jordskifter ett. 
 
Kjennelsen stilles til påkjæring straks til Hålogal and lag-
mannsrett i medhold av  jordskiftelovens § 61 bokst av h. 
 
Påkjæringsfristen er 2 uker fra forkynning. 
 
 
 
 Retten hevet 
 Gunnar Grimsbo 
 (sign.) 
 Leif Sveistrup  
 (sign.) 
 
 
År 1992 den 4.september ble jordskifterett holdt i Kommunest-
yresalen på Storslett i Nordreisa. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9070 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn.  
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
......................................... 
 
Til behandling:   Fastlegge hvilke bruk under gnr. 16. To-

masjord og gnr. 36, Krakenes  som er  
tillagt fiske rett i Reisaelva og hvor 
stor denne andelen er for det enkelte 
bruk. 

 
......................................... 
 
Partene var enige i at øk. kartverk skulle brukes m ed de 
avlagte grenser, ved bestemmelsen av strandlinjen t il det 
enkelte bnr. 
 
Gjennomgangen viser at følgende bnr. har fiskerett:  
 
Gnr. 16, Tomasjorden:  
Etter hovedregelen 
......................................... 
 
Gnr. 36, Krakenes:  
Etter skyldøret. 
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......................................... 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)     
 
 
Samme dag kl. 13.00 fortsatte sak nr. 3/1988 i samm e lokale. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o. 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 14. januar 1992. 
 
Til behandling: Fastlegge hvilke bruk under gnr. 18 , Tømmernes 

som er tillagt fiskerett i Reisaelva og 
hvor stor denne andelen er for det enkelte 
bruk. 

 
......................................... 
 
Partene var enige om at øk. kartverk skulle brukes med de 
avlagte  
grenser, ved bestemmelsen av strandlinjen til de en kelte bnr. 
 
Gjennomgangen viser at følgende har fiskerett uteno m Gorosso-
moen. 
 
Gnr. 18, Tømmernes:  
Etter hovedregelen. 
 
......................................... 
    
I tillegg kommer eventuelle bruk med fiskerett avle det av 
ovenfornevnte bruks fiskerett. 
 
......................................... 
 
Kostnadene......................................... ........... 
 
 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)     
 
 
År 1993 den 23. februar fortsatte behandlingen av s ak nr. 
3/1988 i lokale på Birtavarre Sykehjem, Kåfjord. 
 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072, Birt avarre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048, Skibotn 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen 
 
Sak nr. 3/1988 - N  - utsatt fra 4. september 1992.  
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Ingen av partene er innkalt til dette møtet. 
 
Til behandling: 
  Avgjøre tvister om fiskeretten  er felles eller d elt 

innenfor enkelte gnr. og tvister om fiskeretten til  
utgåtte bruk. 

   
Som antydet på møtene i høsten 1992, ville det ta t id før 
dommene ville bli behandlet. Retten var av den oppf atning at 
det mest praktiske ville være å avvente resultatet av lagmanns-
rettens behandling av de påankede dommer og til rap portene fra 
Reisa elvelag forelå. På grunn av stramt reisebudsj ett har det 
vært nødvendig å avsi dommene og avvikle møtet med elvelaget på 
samme reise. 
 
Under henvisning til rettspraksis, bl.a. dom i Hålo galand 
lagmannsrett i sak nr. 50 a-b-c/1970 A hvor en legg er til grunn 
det prinsipp at et hvert bruk med fiskerett i et sa meie kan 
stykke opp fiskeretten i forbindelse med fraskillel se og 
overdragelse av grunn uten de øvrige fiskeberettige tes samtyk-
ke. Dette gjelder enten det fradelte bruk er stort eller lite, 
og uten hensyn til om det fraskilte bruk fikk stran dlinje. 
 
Lagmannsrettens oppfatning er at det ikke er avgjør ende om det 
i hjemmelspapirene for det fraskilte bruk, står om fiskerett 
følger med. Når det gjelder fraskillelse av nye går dsbruk eller 
småbruk, som har vært drevet som sådanne, legger la gmannsretten 
til grunn at fiskeretten fulgte med, hvis det motsa tte ikke er 
sagt. Når det gjelder utskilte bruk med strandlinje , sies det 
at formodningen om at fiskerett følger med, er ster kere enn for 
andre bruks vedkommende. Når det gjelder hyttetomte r, må en 
legge til grunn at det i slike tilfelle må kreves t ydeligere 
tale i hjemmelsdokumentene om at fiskerett følger m ed enn for 
selvstendige gårdsbruk. 
 
For de fradelte gårdsbruk, som vel kan være små, hv or fisket 
opp gjennom årene har betydd et reelt tilskudd til husholdnin-
gen og et ledd i næringsgrunnlaget i det hele, vil dette måtte 
tillegges vekt. På samme måte har oppdelingen av ho vedbruket 
ofte vært ledd i skiftelignende transaksjoner eller  i ordninger 
mellom nære slektninger. Dette er momenter som også  tillegges 
vekt ved avgjørelsen om et fradelt bruk har fått an del i 
fiskeretten ved delingen. Dette kan f. eks. gjelde fradelinger 
mellom søsken eller fra far til sønn. På samme måte  vektlegges 
det at bruksinnehavere uten papirer på sin fiskeret t har drevet 
et forholdsvis kontinuerlig fiske uten at noen har hatt 
innvendinger til dette. 
 
Til dette siste punkt vil jordskifteretten bemerke at det i 
forbindelse med den spesielle rettstilstand som råd er i 
Reisaelva, er det vanskelig å avgjøre noe ut fra de t som 
foreligger om praktiseringen av fisket, da innbygge rne har 
fiskerett over hele elvestrekningen som innenbygdsb oende i 
tillegg til den eventuelle rett de måtte ha i egens kap  av 
grunneiere. Denne tilstand kan også være årsaken ti l at fisket 
så sjelden er nevnt i hjemmelspapirene. 
 



 
 

 45 

Jordskifteretten vil, med henvisning til lagmannsre ttens dom, i 
pådømmelsen legge vekt på hensikten med fradelingen  og på 
hvilken måte og mellom hvem delingen ble foretatt, slik at der 
det er snakk om fradeling av selvstendige bruk og d elinger 
mellom nære familiemedlemmer, vil mye tale for at f iskerett 
fulgte med, selv om det ikke står utrykkelig i hjem melsdokumen-
tene. På samme måte vil en måtte vektlegge at fiske rett fulgte 
med der det er snakk om likedelinger av bruk selv o m fiskerett 
ikke er nevnt i hjemmelsdokumentene. 
 
Etter rådslagning og stemmegiving i enerom avsa jor dskifte-
retten følgende dommer: 
 
  Dom nr. 1 :  
 
 
Det er tvist om bnr. 14, eier Fanny Bergli, utgått fra bnr.4, 
eier Nils Solborg, begge bruk under gnr. 22, Røyelv en, har 
fiskerett i Reisaelva. 
 
På møte den 1. september 1992 uttalte Trond Solborg , sønn til 
Nils Solborg, at bnr. 14 ikke hadde fått fiskerett ved frade-
lingen av dette bruk. Eieren av bnr. 14 var ikke ti lstede, men 
var representert v/sønnen Knut Johansen den 2. sept ember kl. 
08.30. Trond Solborg kunne ikke møte da han er bosa tt i Tromsø 
og hadde dratt tilbake dit. Han var gjort kjent med  at Knut 
Johansen ville bli innkalt for Fanny Bergli. 
Knut Johansen, for Fanny Bergli ble gjort kjent med  det ansvar 
han har når han forklarer seg for retten. Tvistemål slovens § 
114 ble referert og han avga forsikring. 
 
Knut Johansen for sin mor, Fanny Bergli  har i det vesentlige 
gjort gjeldende: 
 
......................................... 
 
Han la ned slik 
 påstand: 
 
Bnr. 14, eier Fanny Bergli, er tillagt halvparten a v fiskeret-
ten i Reisaelva til det opprinnelige bnr. 4 under g nr. 22, 
Røyelven i Nordreisa kommune.   
 
Trond Solborg, for sin far, Nils Solborg  har i det vesentlige 
gjort gjeldende: 
 
......................................... 
 
Han la ned slik 
 påstand: 
 
Bnr. 14 fikk ikke andel i fiskeretten ved fradeling en fra bnr. 
4 under gnr. 22, Røyelven i Nordreisa kommune. Bnr.  4 har 
fiskeretten alene. 
 
Retten skal bemerke : 
 
Da skylddelingen ble foretatt, eide brødrene bnr. 4  sammen og 
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delte den ved skylddelingen i to like deler, hver m ed skyld av 
30 øre. Reisaelva har alltid vært en god lakseelv o g laksefis-
ket har vært en viktig del av næringsgrunnlaget. Re tten finner 
det urimelig at en ved en likedeling som en her stå r overfor, 
skulle tillegge hele fiskeretten til det ene bnr. R etten finner 
også dekning for dette i rettspraksis og viser til dom i 
Hålogaland lagmannsrett i sak nr. 50 a-b-c/1970 A, der et 
utgått bnr. er tilkjent fiskerett uten at dette kon kret er 
nevnt i skylddelingen. En viser forøvrig til de inn ledende 
bemerkninger om fiskerett for fraskilte bruk.  
 
Dommen er enstemmig. 
 
 Domsslutning :  
 
Bnr. 14, eier Fanny Bergli, har halvparten av fiske retten  til 
opprinnelige bnr. 4 i den felles fiskerett på gnr. 22, Røyelven 
i Nordreisa kommune. 
 
Dommen settes til forhånds påanke i medhold av jord skiftelovens 
§ 62.  
 
 Dom nr. 2 
 
Det er tvist om gnr. 22, bnr. 29, eier Roald Storsl ett, utgått 
fra gnr. 22, bnr. 6, eier Terje Storslett, har fisk erett i 
Reisaelva. 
 
På møtet den 1. sept. møtte Roald Storslett  og men te at bnr. 
29 under gnr. 22  hadde fiskerett utgått fra bnr. 6 . Terje 
Storslett ble kontaktet på telefon, men kunne ikke møte før 
neste morgen pga arbeid. 
 
Onsdag den 2. sept. kl. 9.00 ble nytt rettsmøte hol dt i samme 
lokale. Rettens sammensetning  den samme som de for egående 
dager. Roald Storslett og Terje Storslett møtte. Pa rtene ble 
formant og foreholdt det ansvar de har når de forkl arer seg for 
retten. Partene avga forsikring. 
 
Terje Storslett innrømmet bnr. 17 fiskerett avledet  fra bnr. 6. 
 
Roald Storslett , født 14.09.46, gårdbruker, eier av gnr. 22, 
bnr. 29 la fram: 
 
99 Skylddelingen for bnr. 29, utgått fra bnr. 6, av holdt 

09.09.1950, tgl. 01.09.1950. 
 
og har i det vesentlige gjort gjeldende: 
 
......................................... 
Han la ned slik 
 påstand: 
 
Eieren av gnr. 22, bnr. 29 har fiskerett i Reisaelv a, avledet 
fra utgangsbruket gnr. 22, bnr. 6. 
 
Terje Storslett , født 22.04.1955, gårdbruker, eier av gnr. 22, 
bnr. 6 har i det vesentlige gjort gjeldende: 
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......................................... 
 
Han la ned slik 
 påstand: 
 
Roald Storslett, eier av gnr.22, bnr. 24 og 29 har ikke 
fiskerett i Reisaelva. 
 
Retten skal bemerke : 
 
......................................... 
 
Dommen er enstemmig. 
 
 Domsslutning  
 
Eieren av gnr. 22, bnr. 29 har fiskerett i Reisaelv a avledet 
fra utgangsbruket gnr. 22, bnr. 6. 
  
Dommen settes til forhånds påanke i medhold av jord skiftelovens 
§ 62. 
 
 Dom nr. 3  
 
Det er tvist om gnr. 20 bnr. 8, 31 og 32 har fisker ett avledet 
fra gnr. 20, bnr. 1. 
 
På rettsmøtet den 28. august 1992  fikk Solveig Løv brøtte  
frist til 1. sept med å skaffe tilveie nødvendige d okumenter.  
 
Solveig Løvbrøtte har lagt fram: 
100. Kopi av rettsbok for Nord-Troms jordskifterett  for sak    
     nr. 3/1984 som omhandler deling av gnr. 20, bn r. 1 der    
     bnr. 30,  31, 32 og 33 blir fradelt. 
 
101. Rettsbok for Lyngen skifterett med vedlegg ved r.          
     Kristian Johnsens dødsbo. 
 
Odd B. Johnsen , født 15.11.1952, bopel 9080 Storslett, har i 
det vesentlige gjort gjeldende: 
 
......................................... 
Han la ned slik 
 
 påstand: 
 
Bnr. 31 og 32 under gnr. 20 har ingen fiskerett i R eisaelva. 
 
Solveig Løvbrøtte , født 27.09.1940, bopel 9080 Storslett, har i 
de vesentlige gjort gjeldende: 
 
......................................... 
Hun la ned slik 
 påstand: 
 
Gnr. 20, bnr.31 og 32 har fiskerett i Reisaelva avl edet fra 
gnr. 20, bnr.1. 
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Retten skal bemerke : 
......................................... 
 
Dommen er enstemmig. 
 
 Domsslutning:  
 
Fiskeretten på opprinnelige bnr. 1 som ble delt i j ordskiftesak 
nr. 3/1984 er felles for bnr. 1, 30, 31 og 32 med l ik andel på 
hver av brukene. 
 
Dommen settes til forhånds påanke i medhold av jord skiftelovens 
§ 62. 
 
  Dom nr. 4  
 
Det er tvist om fisket på gnr. 42, Elvevold, gnr. 4 3, Navaren, 
gnr. 44, Båtnes, gnr. 45, Elvenes og gnr. 46, Leirb ukt er 
felles  eller om fiskeretten følger hovedregelen so m en rett 
knyttet til eiendommer som grenser mot elva. 
 
På rettsmøtet den 3. september 1993 ble det konstat ert tvist om 
fiskeretten for gnr. 42, 43, 44, 45 og 46, idet Kje ll og Olav 
Båtnes mente at fiskeretten tilligger de grunneiere  på  gnr. 44 
og 45 som grenser til elva. De øvrig møtende parter  var av den 
oppfatning at fiskeretten var felles for gnr. 42, 4 3, 44, 45 og 
46. Kjell Båtnes mente forøvrig at fisket ikke kunn e omfattes 
av begrepet "herligheter". 
 
Kjell Båtnes , født 16.05.1941, direktør, bosatt i Tromsø har i 
det vesentlige gjort gjeldende: 
 
......................................... 
Han la ned slik 
 påstand: 
 
Fiskeretten er knyttet som en særrett til de gnr./b nr. som 
grenser opp mot elva. 
En eventuell avledet rett skal knyttes opp mot det gnr./bnr. 
bruket er stykket ut fra. 
 
Sigmund Henriksen , født 16.09.49, nestleder, Storslett har i 
det vesentlige gjort gjeldende: 
 
......................................... 
 
Han la ned slik 
 
 påstand: 
Fisket er felles for gnr. 42, 43, 44, 45 og 46. 
 
Olav T. Båtnes , født 02.04.1932, bestyrer, Storslett, har i det 
vesentlige gjort gjeldende: 
.........................Han støttet påstanden til Kjell 
Båtnes. 
 
Frank Båtnes , født 16.12.57, bonde,  Storslett, har i det 
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vesentlige gjort gjeldende: 
......................................... Han støtt et Sigmund 
Henriksens påstand om at fisket er felles. 
 
De øvrig møtende parter støttet påstanden til Sigmu nd Henrik-
sen. 
 
Retten skal bemerke : 
 
......................................... 
 
Dommen er enstemmig.  
 
 Domsslutning:  
 
Fisket i Reisaelva er felles for gnr. 42, 43, 44, 4 5 og 46. 
 
Dommen settes til forhånds påanke i medhold av jord skifte- 
lovens § 62. 
 
Dommene vil bli forkynt for de berørte parter ved a t utskrift 
av rettsboka blir sendt i rek. brev med forkynnings skjema. 
Ankefristen er 2 - to - måneder fra forkynning. 
 
......................................... 
 
Retten gjorde enstemmig slikt  
 
 vedtak: 
 
Sammensetningen av Reisa Elvelag endres ikke på det  nåværende 
tidspunkt. 
 
 
......................................... 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)      
 
 
 
År 1993 den 24. februar ble jordskifterett holdt i kommunehuset 
på Storslett. 
Rettens sammensetning er den samme som 23. februar 1993. 
Sak nr. 3/1988 - utsatt fra 23. februar 1993. 
 
......................................... 
 
Til behandling: 1. Gjennomgang av rapport fra Reisa  Elvelag 

for fiskesesongen 1992. 
    2. Eventuelle endringer av de midlerti- dige 

ordningsregler for sesongen 1993. 
 
Reisa elvelags medlemmer er innkalt til dette møtet . 
 
......................................... 
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Følgende endring blir å gjennomføre: 
 
......................................... 
 
Kostnadene: 
......................................... 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)      
 
 
År 1994 den 8. mars ble jordskifterett holdt i form annsskapssa-
len på Storslett. 
Rettens formann      : Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsbo 
Jordskiftemeddommere : Leif Sveistrup, 9072 Birtava rre 
                       Rasmus R. Georgsen, 9048 Ski botn. 
Protokollfører       : Jordskiftedommer Rolf Nilsen  
 
Sak nr. 3/1988 NT - utsatt fra 24. februar 1993. 
 
Innkalt til dette møtet: Medlemmene i Reisa Elvelag . 
 
Til stede: Harry Olaussen, Roald Storslett, Anne-Ma rie 
Blomstereng, Tarjei Heimdal, Tarjei Gunnestad og Jø rgen Nerdal. 
Videre møtte skogforvalter Dagfinn Reiersen. 
 
Til behandling: 
 Den midlertidige ordning av fisket i Reisaelva. 
 
......................................... 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign) Rasmus R. Georgsen 
   (sign) (sign)       
 
 
 
 
År 1994, den 9. mars ble jordskifterett holdt i kom munestyre-
salen på Storslett. 
Rettens formann     : Jordskifteoverdommer Gunnar G rimsbo 
Jordskiftemeddommere: Leif Sveistrup,9072 Birtavarr e 
                      Rasmus R. Georgsen, 9048 Skib otn 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen 
 
Sak nr. 3/1988 NT - utsatt fra 08.03.94 
 
Parter innkalt til dette møtet fra gnr. 15, Lyngsma rk: 
 
......................................... 
 
Til behandling: 
 
Avgjøre hvilke bruk under gnr. 15, Lyngsmarken, som  har 
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fiskerett i Reisaelva. 
......................................... 
 
Etter gjennomgang på kartet opplyste de møtende par ter at 
følgende grenser til elva og derved har fiskerett f or sine 
eiendommer. 
 
Kåre Hagan, eier av bnr. 35.  
Roar Nørgård, eier av bnr. 13. 
Inger Rasmussen, eier av bnr. 49. 
Terje E. Hagan, eier av bnr. 42. 
Bjørvik Jakobsen, eier av bnr. 2. 
Ole Martin Strøm, eier av bnr. 20. 
Odd Lyngsmark, eier av bnr. 1. 
 
......................................... 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup                 (sign)          Rasm us Georgsen 
    (sign)                                          (sign) 
 
 
År 1994 den 10. mars ble jordskifterett holdt i for mannskaps-
salen på Storslett. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o. 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn 
Protokollfører:       Jordskiftedommer Rolf Nilsen.  
 
Sak nr. 3/1988 NT - utsatt fra den 9. mars 1994. 
 
Medlemmene i Reisa Elvelag er innkalt til dette møt et. 
 
Til stede: Tarjei Gunnestad, Jørgen Nerdal, Harry O laussen, 

Roald Storslett, Anne-Marie Blomstereng, Tarjei 
Heimdal. 

 
Videre møtte Alf Bråstad, skogforvalter Dagfinn Rei ersen og 
ordfører Torbjørn Evanger. 
 
Til behandling: 
 Fortsatt behandling av den midlertidige ordning av  fisket 

i Reisaelva og endringer i § 5 i de midlertidige or dnings-
regler. 

 
......................................... 
 
Under møtet kom det fra Troms politikammer en telef ax med 
Høyesteretts avgjørelse i anken av dom av 29.12.92 i Nord-Troms 
herredsrett vedr. bøtelegging av 2 personer som har  fisket uten 
kort i strid med jordskifterettens vedtekter i sake n. Anken er 
forkastet i kjennelse avsagt 25. februar 1992. Kjen nelsen 
legges fram som dok. nr. 115.  
 
......................................... 
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 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign) Rasmus Georgsen 
    (sign) (sign)     
 
År 1994 den 14. september ble jordskifterett holdt på 
Birtavarre sykehjem i Kåfjord. 
Rettens formann:  Jordskifteoverdommer Gunnar Grims bo. 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre. 
                      2. Rasmus R. Georgsen, 9048 S kibotn. 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen 
 
Sak nr. 3/1988-N - utsatt fra 10. mars 1994. 
 
Ingen av partene er innkalt til dette møtet. 
 
Til behandling: Den endelige ordning av fisket i Re isaelva. 
 
Rettens formann la fram: 
 
116. Brev fra Nordreisa kommune vedr. ordning av fi sket i 

Reisaelva, dat. 29.03.94. 
117. Brev fra Statskog Troms med forslag til fiskeo rdning i 

Reisaelva, dat. 2. mai 1994. 
118. Brev fra Reisadalen og Kildalen grunneierlag m ed innsigel-

ser mot jordskifterettens diskusjonsgrunnlag, dat. 
 06.06.94. 
119. Brev fra Statskog Troms med forslag til fiskeo rdning i 

Reisaelva, dat. 30.06.94. 
120. Brev fra Reisadalen og Kildalen grunneierlag m ed forslag 

til fiskeordning i Reisaelva, dat. 01.07.94. 
121. Brev fra Reisaelva interesseforening med prins ipper for 

fiskeordning i Reisaelva, dat. 29. juni 1994. 
122. Kopi av forskrifter om framleie av fiskerett, fastsatt av 

Miljøverndepartementet den 25. juni 1993. 
123. Brev fra Nordreisa Jeger & Fiskerlag med forsl ag til 

forvaltningsregler for Reisaelva, dat. 25. mars 199 4 med 
ett bilag. 

 
De framlagte dok. ble gjennomgått. De ulike forslag  til ord-
ningsregler og prinsipper ble diskutert. Med bakgru nn i det som 
har kommet fram konkluderer retten med at alle part er er 
interessert i at det dannes et organ for organiseri ng og drift 
av elva. På samme måte har det kommet fram at parte ne ønsker at 
det er målte elvelengder som bør benyttes som delin gsgrunnlag.  
 
Retten diskuterte ulike modeller for organisering a v et 
styringsorgan og rammer for hvordan organet bør fun gere. 
Retten besluttet å fortsette  drøftingene neste dag   i Skibotn. 
 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)      
 
 
År 1994 den 15. september ble jordskifterett holdt på Skibotn 
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hotell med samme sammensetning som den 14. septembe r. 
 
Sak nr. 3/1988-N - utsatt fra den 14.09.94. 
 
Til behandling: Fortsatt behandling av den endelige  ordning av 

fisket i Reisaelva. 
 
Rettens formann la fram:  
 
124. Utkast til ordningsregler utarbeidet på møtet den 14. 

sept. 
 
Utkastet ble gjennomgått og sammenholdt med de ulik e høringsut-
talelser som har kommet inn. Retten fant det tjenel ig å sende 
ut det gjennomarbeidete utkast til sakens parter, s lik at en 
før neste møte i Nordreisa kunne skaffe seg et bedr e grunnlag å 
vurdere den endelige ordning på. 
 
Retten vil forsøke å avholde et møte i Nordreisa hv or partene 
får anledning til å komme med innvendinger og forsl ag til 
endringer innenfor de foreslåtte rammer. Retten vil  deretter ta 
endelig stilling til ordningsregler og fatte vedtak  om disse. 
 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
Leif Sveistrup (sign.) Rasmus R. Georgsen 
   (sign.) (sign.)     
 
 
 
 
År 1995 den 17. januar ble jordskifterett holdt på Skibotn 
kurssenter i Skibotn. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
                      2. Rasmus Georgsen, 9048 Skib otn 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen 
 
Sak nr. 3/1988  - utsatt fra 14.09.94. 
 
Ingen av partene er innkalt til dette møtet. 
 
 
Til behandling: Gjennomgå utsendt foreløpig utkast til 

ordningsregler for fisket i Reisaelva. 
  
Det utsendte forslag til ordningsregler ble gjennom gått. 
 
På grunnlag av innkomne kommentarer ble forslaget e ndret på en 
del punkter. Forslaget vil bli lagt fram på møtet i  morgen. 
 
 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
 (sign.) 
Rasmus R. Georgsen Leif Sveistrup 
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     (sign.)      (sign.)    
 
 
 
År 1995 den 18. januar ble jordskifterett holdt i k ommunestyre-
salen på Storslett i Nordreisa kommune. 
Rettens formann: Jordskifteoverdommer Gunnar Grimsb o 
Jordskiftemeddommere: 1. Rasmus Georgsen, 9048 Skib otn 
                      2. Leif Sveistrup, 9072 Birta varre 
Protokollfører: Jordskiftedommer Rolf Nilsen. 
 
Sak nr. 3/1988 NT - utsatt fra 17.01.95. 
 
Saken gjelder: Bruksordning av fisket i den laksefø rende del av 

Reisaelva i Nordreisa kommune. 
 
Til behandling: 
 1. Vedta den endelige ordning for fisket i Reisael va. 
 2. Fordeling av sakskostnader. 
 3. Slutting av saken. 
 
Parter:  
 
Eier av gnr. 11/1, 11/5, 15/10, 15/41, 15/74, 16/2,  18/20, 
 43/13, 46/10, Nordreisa kommune, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 11/2, 41/4, Arne Eilert Vollstad, Lill eslett 8, 
 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 11/4, Jarle Pedersen, Båtnesvn. 8, 908 0 STORSLETT 
Eier av gnr. 12/1, Arild K. Henriksen, Gladvollveie n 17, 1, 1168 OSLO      
 Eier av gnr. 12/1, Solbjørg M. Thoresen, Nærbyvn. 62, 3041 Drammen 
Eier av gnr. 12/1, Reidun S. Dalevold, Oppenåsen 11 , 3500 Hønefoss 
Eier av gnr. 12/1, Judith Henriksen, 9192 Arnøyhamn  
Eier av gnr. 12/1, Åse E. Sandnes, Østenbekkvn. 19,  9400 HARSTAD     
Eier av gnr. 12/1, Paul K. Henriksen, Veibakken 8, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 12/3, Herulf Veibakken, Kippernesv. 4,  9080 STORSLETT     
Eier av gnr. 12/5, Astrid E. Johansen, Sentrum 30, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/1, Ann Jorunn Solheim, Mælen 11, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/2, Svein H. Henriksen, Mælen 9, 908 0 STORSLETT  
Eier av gnr. 13/2, Anna Henriksen, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/3, Rolf Ag, Strandvegen 8, 9080 STO RSLETT 
Eier av gnr. 13/5, Gurine M. Kristiansen, Sigvedsve i 20, 9080 STORSLETT    
 Eier av gnr. 13/5, Håkon Johan Mikalsen, Bakkest. 3, 9080 STORSLETT      
Eier av gnr. 13/5, Signe J. Pedersen, Kirkegårdsveg en 45, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/5, Eilif N. Mikalsen, Brannklokkevn . 23a, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/7, Odd Henrik Olsen, Vestby, 2420 T RYSIL 
Eier av gnr. 13/7, Kari J. Sandberg, Linneavn. 9, 3 300 HOKKSUND 
Eier av gnr. 13/7, Einar K. Olsen, Harald Gillesv. 8, 4633 KRISTIANSAND S  
 Eier av gnr. 13/7, Sissel Olsen Seppola, 9070 OLDE RDALEN  
Eier av gnr. 13/7, Sverre E. Olsen, Bussvegen 4, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/7, Ellen Olsen, Olderskogen 4, 9080  STORSLETT  
Eier av gnr. 13/7, Mary G. Olsen, Strandvegen 6, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/7, Ragnhild Olsen, Strandvn. 3, 908 0 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/7, Terje Olsen, Karl Lundes veg 12,  9080 STORSLETT      
Eier av gnr. 13/7, Per Mikal Olsen, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/7, Tordis O. Hansen, Bussvegen 2, 9 080 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/7, Reidar Olsen, Nedre Myrvegen 6, 9600 HAMMERFEST 
Eier av gnr. 13/10, Svanhild Johansen, Mælen 15, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/8, Signe A. Pedersen, Båtnesvn. 8, 9080 STORSLETT 
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Eier av gnr. 14/1, Asbjørn Holm, Olderskogen 13, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/2, Olav Martin Andersen, Olderskoge n 9, 9080 Storslett 
Eier av gnr. 14/4, Peder Holm Andersen, m.fl. Older skogen 12, 9080 
STORSLETT 
Eier av gnr. 15/1, Odd E. Lyngsmark, Leonard Isakse ns v.4, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/2, Bjørvik Jakobsen, Leonard Isakse ns v. 20, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/4, 16/3, 16/9, Arne Thomasjord, 908 0 STORSLETT  
Eier av gnr. 15/5, 15/6, Arne T. Hansen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 15/8, Sissel Trollvik, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/9, Håkon Gausdal, 9170 LONGYEARBYEN  
Eier av gnr. 15/12, Asle J. Lyng, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 15/13, Roar Nørgård, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 15/15, Edith Bersvendsen, 9080 STORSLE TT  
Eier av gnr. 15/17, Paula Albrigtsen, Arnestad 8, 9 080 STORSLETT   
Eier av gnr. 15/20, 15/66, Ole-Martin Strøm, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 15/22, 15/43, 15/52, Eyolf Hagan, 9080  STORSLETT  
Eier av gnr. 15/23, Unni Elisabeth Carlson, 9080 ST ORSLETT  
Eier av gnr. 15/32, Karl Johan Sivertsen, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 15/35, Kåre Martin Hagan, 9080 STORSLE TT  
Eier av gnr. 15/38, Sigmund Føleide, Leonhard Isaks ens v 8, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/40, Gunnar Andersen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 15/42, Terje Emil Hagan, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 15/44, Alf G. Lyngsmark, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 15/49, Svein A. Rasmussen, Gammelbruvn . 3, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/51, 15/146, Geir Åge Lyngsmark, 908 0 STORSLETT  
Eier av gnr. 15/57, Kjell Andersen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 15/60, Lisbeth A. Lyngsmark, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 15/67, Margot Danielsen, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 15/68, 15/79, Jane Johansen, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 15/71, Erling J. Kjæreng, 9080 STORSLE TT  
Eier av gnr. 15/77, Sevald J. Pettersen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 15/78, Ellinor Hagan, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 15/93, Hildur Gausdal, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 15/103, Oddrun S. Adriansen, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 15/113, Marie Lyngsmark, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 16/1, 34/1, Asle Rasmussen, Stien 4, 9 080 STORSLETT  
Eier av gnr. 16/1, Roald Rasmussen, Tømmernesvn. 1,  9080 Storslett 
Eier av gnr. 16/4, Odd Arnt Christensen, Bondibråte n 105, 1370 ASKER       
 Eier av gnr. 16/4, Edmund Christensen, Tranevegen 9, 8500 NARVIK      
Eier av gnr. 16/4, Håkon Eilert Wollstad, 9080 STOR SLETT 
Eier av gnr. 16/4, Ester Wollstad, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 17/1, Dorit Aslaug Karlsen, Hovedvegen  57, 9086 SØRKJOSEN     
 Eier av gnr. 17/5, Hildur O. Fosnes, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 17/2, 17/3, Oddbjørg Fosnes, Fosnes, 9 080 STORSLETT  
Eier av gnr. 17/4, Arne Dagfinn Nilsen, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 18/1, 18/8, 18/14, Per Kjell Ørstad, 9 080 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/2, 24/4, Harald Erik Johannessen, M oskodal, 9080 Storslett 
Eier av gnr. 18/3, 18/9, 18/17, 28/5, Helge Hermans en, Tømmernes, 
 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/3, 18/9, 18/17 og 28/5, Sonja Herma nsen, Tømmernes,  
      9080  Storslett 
Eier av gnr. 18/4, Gunn M. Olaussen, Hysingjord, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/5, Roald Rasmussen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 18/6, Terje Olssen, Tømmernes, 9080 ST ORSLETT 
Eier av gnr. 18/7, Erling M. Grønnli, Hovseterv. 56  c, 0768 OSLO        
Eier av gnr. 18/10, Mary  Nygaard Gilstrøm, 9080 St orslett 
Eier av gnr. 18/11, Anton Sandmo, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/12, Odd Halvor Abrahamsen, Tømmerne sv. 6, 9080 STORSLETT 
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Eier av gnr. 18/13, Birger A. Hermannsen, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 18/15, Solfrid A. Hansen, Hysingjord, 9080 STORSLETT    
Eier av gnr. 18/16, Gunnar A. Olsen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 18/21, Gerd Hansen, Nordsivn. 86, 9310  SØRREISA  
Eier av gnr. 19/1, Ottar S. Seljelund, Åsvn. 24, 90 20 TROMSDALEN  
Eier av gnr. 19/2, Karen M. Pedersen, Ansjøn, 9080 Storslett 
Eier av gnr. 19/5, Helmer Pedersen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 20/1, Odd B. Johnsen, Hysingjord, 9080  STORSLETT  
Eier av gnr. 20/2, Rita C. Kristiansen, Fabrikkgt. 18, 2000 LILLESTRØM     
 Eier av gnr. 20/3, Håkon P. Bråstad, Snemyr, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 20/4, Per G. Johnsen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 20/5, 20/11, Olaus Ringstad, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 20/8, 20/31, 20/32, Solveig A. Løvbrøt te, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 20/8, 20/31, 20/32, Borghild Johnsen, 9080 STORSLETT    
Eier av gnr. 20/10, Wilhelm Blomli, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 20/21, Alf Braastad, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 20/29, Hildur A. Ringstad, Snemyr, 908 0 STORSLETT  
Eier av gnr. 20/30, 37/6, Kristian Fr. Fredriksen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 21/1, 21/8, Eivind A. Mobakken, Kvalsu ndvn. 53, 9019 TROMSØ   
 Eier av gnr. 21/1, 21/8, Torstein M. Mobakken, Mal mvn. 94, 9022 
KROKELVDALEN 
Eier av gnr. 21/2, 21/3, Harry Olaussen, Hysingjord , 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 21/4, 21/7, Arthur Pedersen, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 21/5, 21/6, 21/12, Harald G. Hansen, H ysingjord, 9080 
STORSLETT 
Eier av gnr. 21/9, Svea Velitalo, Karesuando, Sveri ge 
Eier av gnr. 21/10, Jan Olaussen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 21/13, Kjell Olav Mølleng, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 22/1, 22/10, Else Johansen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 22/2, Einar Henriksen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 22/3, 22/18, Øystein G. Mikalsen, Røye len, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/4, Nils A. Solborg, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 22/5, Anton Severinsen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 22/6, Terje Storslett, Røyelen, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 22/7, Olaf K. Isaksen, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/8, 22/16, Per Aspelund, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 22/9, Henrik Lh. Henriksen, 9080 STORS LETT 
Eier av gnr. 22/11, Bjørn Sigurd Østgård, Røyelen, 9080 STORSLETT    
Eier av gnr. 22/12, Hans Teigstad, Hagavegen 5, 900 7 TROMSØ  
Eier av gnr. 22/13, Harald Å. Severinsen, Røyelen, 9080 STORSLETT    
Eier av gnr. 22/14, Svein Johan Bergli, Wilhelmsgt.  2, 0168 Oslo 
Eier av gnr. 22/14, Knut Jørgen Johansen, Ringvn. 7 , 9086 Sørkjosen 
Eier av gnr. 22/15, 22/25, 22/26, Frank-Johan Rundh aug, Røyelen, 
 9080 STORSLETT    
Eier av gnr. 22/17, Aud Johannessen, Rotsund, 9077 ROTSUND  
Eier av gnr. 22/17, Bjørg Vollstad, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 22/20, 22/27, Johan Hauge, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 22/24, 22/29, Roald Johannes Storslett , Røyelen, 
 9080 STORSLETT        
Eier av gnr. 22/31, Rolf Johannes Hauge, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 23/2, 34/4, Kyrre M. Elveskog, Elvesko g, 9080 STORSLETT   
Eier av gnr. 23/3, 23/5, Martin Kristiansen, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 23/4, Sigmund Hansen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 23/6, Harald B. Kristiansen, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 23/7, 23/11, Emil O. Henriksen, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 23/9, Roald Richardsen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 23/10, 35/2, 35/3, 35/4, 37/1, Kjell S trandheim, 9080 
STORSLETT  
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Eier av gnr. 24/2, 40/1, Harald Kværnelv, Kildal, 9 080 STORSLETT  
Eier av gnr. 24/3, 24/8, Birger Storås, Hamna 5 A, 9300 FINNSNES    
Eier av gnr. 24/4, 24/9, Gudmund Johannesen, Moskod alen, 9080 STORSLETT    
Eier av gnr. 24/4, Harald E. Johannesen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 24/5, Kjell Ove Myrland, Øvrevegen 35,  9500 ALTA 
Eier av gnr. 24/7, 25/9, Per Rosengren, Linneaveien  26, 3050 MJØNDALEN   
Eier av gnr. 24/10, 24/13, 24/16, Edmund Molund, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/2, Signe Pedersen, Th. Widdings v. 46, 9020 TROMSDALEN     
 Eier av gnr. 25/2, Margit Grønnlund, 9080 STORSLET T 
Eier av gnr. 25/2, Albine Henriksen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 25/2, Marie Johansen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 25/2, Rasmus Johansen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 25/3, Helge Kr. Ravnklo, Oberst Rodes veg 99, 1165 Oslo 
Eier av gnr. 25/3, Aslaug Kvam, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 25/3, Hildur Marie Rasmussen, Kjeldere n, 9080 STORSLETT       
Eier av gnr. 25/3, Trygve Solberg, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 25/3, Kårbert Rasmussen, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 25/3, Karl Rasmussen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 25/3, 34/5, Leif Rasmussen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 25/3, Svanhild Johannessen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 25/3, Elsa Annie Ravnklo, 9086 SØRKJOS EN  
Eier av gnr. 25/3, Greta Kalvik, Kvisthaugen 12, 98 00 VADSØ  
Eier av gnr. 25/4, 25/23, Gerd Rikardsen, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 25/5, Dagfinn Rikardsen, Solstrandvege n 27, 9020 TROMSDALEN   
 Eier av gnr. 25/5, Randi Albine Nilsen, Skogstad,  9080 STORSLETT   
Eier av gnr. 25/5, 29/45, Nelly I. Andersen, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 25/5, Bengt Richardsen, v/Karin Krogh Nilsen, Hesjakollen 23, 
 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/6, Rolf E. Rasmussen, Kjelderen, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/7, Hjalmar Molund, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 25/8, Ragnvald A. Rasmussen, Kjelderen , 9080 STORSLETT      
Eier av gnr. 25/13, 26/4, Hjørdis Kvam, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 26/1, 28/3, 29/1, 30/3, 31/3, 32/2, St atskog Troms S/F 
 9220 MOEN  
Eier av gnr. 26/3, 33/10, Susanne Einevold, 9080 ST ORSLETT 
Eier av gnr. 26/4, 26/5, Johannes Kvam, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 26/4, Britta Kvam, Skoghall Hammarø, S verige 
Eier av gnr. 26/7, Jan Frode Nørgård, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 26/8, Kjell Nyvoll, Nyvoll, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 26/9, 26/12, Tore Karlsen, Einevoll, 9 080 STORSLETT  
Eier av gnr. 26/10, Solbjørg Skjønsfjell, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 26/15, Laila Johansen, Bjørnøygata 20,  9007 TROMSØ 
Eier av gnr. 27/2, Karen M. Andersen, Hallen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 27/3, Anne Lise H.E. Holma, Hallen, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 27/4, Gunnvor I. Hansen, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 27/5, Kjell Roar Halonen, Geira, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 28/1, Asveig Hasselberg, Vinnelys, 908 6 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 28/2, Villy O. Johansen, Beringstredet  10, 9010 TROMSØ         
Eier av gnr. 28/2, Sverre Johansen, Hansmarkvegen 5 4, 9013 TROMSØ       
Eier av gnr. 28/2, Solbjørg A. Johansen, Klimaveien  12 B, 9014 TROMSØ  
Eier av gnr. 28/2, Kirsten S. Embreland, Goppa 4, 9 086 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 28/4, Roald Jakobsen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 28/4, Hilmar P.M. Jakobsen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 28/5, Øyvind Hermansen, Senjavegen 39,  9012 Tromsø 
Eier av gnr. 28/6, John Eivind Severinsen, 9080 STO RSLETT  
Eier av gnr. 28/7, 28/12, Harald E. Rognmo, Sappen,  9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/3, Roald Evensen, Navaren 7, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 29/7, 29/14, Nansy Heggemo, Sappen, 90 80 STORSLETT  
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Eier av gnr. 29/8, Arnulf J. Vangen, Sappen, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 29/9, 29/15, 29/34, Håkon J. Vangen, S appen, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/12, Roald Heggemo, Sappen, 9080 STO RSLETT  
Eier av gnr. 29/13, Tore G. Bilto, Bilto, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 29/16, Etran Hansen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/17, Li Andersen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/18, 31/8, Terje Nordberg, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 29/21, Eiolf R. Vangen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/27, Kjellaug Berglund, Ludv. Karste nsv. 13, 1064 Oslo 
Eier av gnr. 29/28, Petter Gausdal, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/29, Harald Gran, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/30, Ingrid N. Isaksen, 9080 STORSLE TT  
Eier av gnr. 29/31, Gunn Marianne Valø, Kapt. Linge s veg 82, 6006 ÅLESUND 
Eier av gnr. 29/33, Berner Jensen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/37, Børge Nordeng, Boks 947, 9180 S KJERVØY  
Eier av gnr. 29/39, Ruth M. Jensen, Sappen, 9080 ST ORSLETT  
Eier av gnr. 29/41, Eilif Jakobsen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/47, 30/10, Helge Johansen, Sappen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/49, 33/14, Bjørnar Ryang Carlsen, 9 230 BAKKEHAUG  
Eier av gnr. 29/57, 30/1, Lise Lotte Lund, Sappen, 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/64, Arne Nilsen Bjørkli, Sappen, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/1, Arne T. Lund, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 30/2, 30/23, Rolf Magne Larsen, Bergsk og, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 30/4, Ingvald Hasselberg, 9080 STORSLE TT 
Eier av gnr. 30/4, Oddmund Hasselberg, 9080 STORSLE TT  
Eier av gnr. 30/4, Ella Evensen, 9086 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 30/5, Tore Konrad Elvestad, Sappen, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/6, Odd T. Jensen, Sappen, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 30/11, Magne Joh. Elvestad, Sappen, 90 80 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/12, Aslaug Lund, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 30/14, Olaug Lund, Sappen, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 31/1, Jan Bj. Mathisen, Sappen, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 31/2, 31/6, 31/9, Kåre Liland, 9080 ST ORSLETT  
Eier av gnr. 31/5, Asbjørg Sylvi Andersen, Nordv. 8 , 9180 SKJERVØY      
Eier av gnr. 31/7, Harry Arvid Henriksen, Sappen, 9 080 STORSLETT   
Eier av gnr. 32/1, 32/3, Jan Tørfos, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 33/1, Rolf A Bakkeslett, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 33/2, Paul Olav Holmen, Veg 3990 44a, 1179 OSLO 
Eier av gnr. 33/4, Ragnvald Haugseth, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 33/5, Are Karlsen, Holmen, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 33/7, Odd B. Andersen, Solbakkmelen 1,  9086 SØRKJOSEN     
Eier av gnr. 33/8, Erling Tretten, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 33/9, Helen Nilsen, 9086 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 33/11, 33/17, Terje Holmen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 33/12, 33/15, 34/3, Kirsti Hansen-Kron e, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 33/14, Turid K. Gjerstad, Nensethruta,  3960 STATHELLE     
Eier av gnr. 29/37, 33/14, Jorunn Nordeng, Idrettsv egen 7, 9009 TROMSØ 
Eier av gnr. 33/14, Anne Marie Figenschou, Østavind en 39, 9014 TROMSØ      
 Eier av gnr. 33/14, Tor-Erik Carlsen, Trollvegen 1 6, 9180 SKJERVØY      
Eier av gnr. 33/16, Karl Einevoll Karlsen, 9080 STO RSLETT  
Eier av gnr. 33/18, Rolf A. Bakkeslett, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 34/2, Steinar D. Rasmussen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 35/1, Erling Johansen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 36/1, 36/6, Odd-Erik Hansen, Krakenes,  9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 36/2, Dagny Jensen, Krakenes, 9080 STO RSLETT  
Eier av gnr. 36/3, Gudveig Olsen, Levrestien 32, 13 46 GJETTUM  
Eier av gnr. 36/3, Gunvor Olsen, Tømmernes, 9080 ST ORSLETT  
Eier av gnr. 36/5, Knut E. Johannessen, 9080 STORSL ETT  
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Eier av gnr. 36/5, Tor Birger Henriksen, Krakenes, 9080 STORSLETT    
Eier av gnr. 37/2, Frode With, Kildal, 9080 STORSLE TT  
Eier av gnr. 37/3, 37/5, 37/9, Ivar Henning Jensen,  9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 37/6, Asbjørn Fredriksen, 9080 STORSLE TT  
Eier av gnr. 40/2, 40/4, Olaug H. Davidsen, 9080 ST ORSLETT  
Eier av gnr. 40/3, Sevald Fredriksen, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 40/6, Davy Halvorsen, Kildalen, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 41/1, Idar Vangen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 41/2, Peder I. Sagelv, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 41/3, Edvard M. Nilsen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 41/5, Isak Emil Jensen, Kildal, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 41/6, Arvid G. Vollstad, 9080 STORSLET T  
Eier av gnr. 41/7, Sigmund Sagelv, Nedre Flatåsv. 2 7b, 7079 FLATÅSEN       
Eier av gnr. 42/1, 44/3, Turid Steinkjer, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 42/1, 43/28, 44/3, 46/1 Frans J. Båtne s, Båtnesvegen 15,  
      9080 STORSLETT     
Eier av gnr. 42/1, 44/3, 46/1, Kåre Guttorm Båtnes,  Båtnesvegen 15, 
 9080 STORSLETT         
Eier av gnr. 42/2, Bjørg Lund Nilsen, Bergsodden 9,  9400 HARSTAD     
Eier av gnr. 42/3, Helge Wollstad, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 42/4, 42/6, Britt J. Jakobsen Hansen, 9080 STORSLETT    
Eier av gnr. 43/1, 43/5, Svein Harald Severinsen, B åtnesvegen 13, 
 9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/2, Marie Henriksen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 43/3, Svein Terje Mikalsen, 9080 STORS LETT  
Eier av gnr. 43/3, Elisabeth Henriksen, Skarpsno 2,  9080 STORSLETT     
Eier av gnr. 43/4, Elisabeth Josefsen, 9080 STORSLE TT  
Eier av gnr. 43/4, Anne Marie Blomstereng, 9080 STO RSLETT  
Eier av gnr. 43/5, Eugen Severinsen, Ringkollgrenda  4e, 3227 Sandefjord 
Eier av gnr. 43/5, Betty Torbjørnsen, Beringstredet  33, 9010 TROMSØ         
Eier av gnr. 43/5, Ella Andreassen, Th. Widdingsveg  38, 9020 TROMSDALEN    
 Eier av gnr. 43/5, Astri Berg, Grøtsundv. 33, 9020  TROMSDALEN  
Eier av gnr. 43/5, Ingrid Rovdas Pedersen, 9080 STO RSLETT  
Eier av gnr. 43/5, 43/6, Olaug Severinsen, Båtnesve ien 10, 9080 Storslett 
Eier av gnr. 43/5, 43/6, Signe Severinsen, 9080 STO RSLETT  
Eier av gnr. 43/5, Marie Halvorsen, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 43/5, 43/15, Einar Berg Elvestad, 9080  STORSLETT  
Eier av gnr. 43/5, Ruth Elvestad, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 43/5, Arthur Elvestad, Sappen, 9080 ST ORSLETT  
Eier av gnr. 43/5, Margot Leirbakken, 9089 OKSFJORD HAMN  
Eier av gnr. 43/5, Sverre Severinsen, 9092 SØRSTRAU MEN  
Eier av gnr. 43/5, Solveig M. Johnsen, 9092 SØRSTRA UMEN  
Eier av gnr. 43/5, Ragna Severinsen, Kjøllefjord, 9 092 SØRSTRAUMEN   
Eier av gnr. 43/5, Torlaug Severinsen, Kjøllefjord,  9092 SØRSTRAUMEN     
Eier av gnr. 43/9, Unni Vuttedal, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 43/9, Lillian Hammervold, Hovedvn. 14,  9080 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/12, Leif Erik Elvestad, Rognbudalen  30, 7075 TILLER 
Eier av gnr. 44/1, 45/1, Kjell O. Båtnes, Jonas Lie s gt. 12, 9009 TROMSØ 
Eier av gnr. 43/16, 44/1, 45/1, Rolf Steinar Båtnes , Orionvegen 15, 
 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 44/1, 45/1, Olav T. Båtnes, Båtnesv. 1 7, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 44/2, Frank Båtnes, Båtnesv.18, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 45/3, 52/5, Solveig Lunde, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 46/2, Othelie Johannessen, 9080 STORSL ETT  
Eier av gnr. 46/3, Ardis Othelie Richardsen, Sonjat unveien 21, 9080 
STORSLETT 
Eier av gnr. 46/4, 46/6, 46/7, 46/9, Ingebjørg Joha nnessen, Hovedvn. 30, 
 9086 SØRKJOSEN  



 
 

 60 

Eier av gnr. 46/5, Torleif A. Fossvoll, Hovedvn. 28 , 9086 SØRKJOSEN      
Eier av gnr. 46/8, Kristine Fossvoll, Hovedvegen 35 , 9086 SØRKJOSEN      
Eier av gnr. 46/11, 46/13, Johannes V. Fossvoll, Fo ssvoll 1, 9086 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/12, 46/23, Åge Andreas Båtnes, Hove dv. 26, 9086 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/15, Alf Ragnar Båtnes, Fossvoll 3, 9086 SØRKJOSEN    
Eier av gnr. 46/16, Mathis Johannessen, v/arvinger,  9086 SØRKJOSEN     
Eier av gnr. 46/17, Dagny Hjertine Jensen, Skogly 1 7, 9086 SØRKJOSEN       
Eier av gnr. 46/18, Margit J. Hansen, Skogly 27, 90 86 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/19, Paula Lilleng, Skogly 16, 9086 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 46/20, Nord-Troms Kraftlag A/S, 9086 S ØRKJOSEN  
Eier av gnr. 46/21, Åse Elisabeth Båtnes, 9086 SØRK JOSEN  
Eier av gnr. 46/22, Johanne Charlotte Båtnes, Fossv oll 7, 9086 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/24, Else Ingebjørg Hallen, Hovedvn.  22, 9086 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/25, Arne Båtnes, 9086 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 46/26, Annbjørg Rikardsen, Skogly 13, 9086 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 46/27, Jan Oddvar Fossvoll, Skogly 14,  9086 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 46/28, Jan R. Bergmo, 9086 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 46/29, Alf-Johan Johansen, 9086 SØRKJO SEN  
Eier av gnr. 52/1, Ranveig Lunde, Lyngstien 4 C, 50 33 FYLLINGSDALEN  
Eier av gnr. 52/1, Hildur Bratsberg, Synøvesv. 4, 6 400 MOLDE   
Eier av gnr. 52/1, 52/3, Arne Lunde, 9080 STORSLETT   
Eier av gnr. 52/1, 52/4, Leif og Geir Lunde, 9080 S TORSLETT  
Eier av gnr. 52/1, Peder Lunde, 9080 STORSLETT  
Eier av gnr. 52/1, Marta Lunde Henriksen, 9080 STOR SLETT  
Eier av gnr. 52/1, Sanna Einevold, 9080 Storslett 
 
Rekvirent: Staten v/Landbruksdepartementet. 
 
Til stede:  
Medlemmer i Reisadalen og Kildalen grunneierlag (RK G): Per-
Kjell Olsen Ørstad, Trond Solborg for sin far Nils A. Solborg, 
Eilif Jakobsen, Roald Storslett, Tor Gisvold, Jan T ørfoss, 
Harry Olaussen, Kirsten Embreland, Dagfinn Kristian sen, Anton 
Severinsen, Arvid G. Wollstad, Arne T. Hansen-Krone  for Kirsti 
Hansen-Krone og Arne Vollstad. 
 
Andre grunneiere: Berner Jensen, Anne M. Blomsteren g, Per 
Aspelund, Tore G. Bilto, Terje Nordberg, Arne Nilse n, Kåre 
Liland, Astrid Johansen, Karl Einevoll, Erling Grøn li, Kåre G. 
Båtnes, Ragnvald Haugseth, Arthur Pedersen, Hans Te igstad, 
Johannes Fossvoll, Sigmund Henriksen for Marie Henr iksen, Håkon 
E. Vollstad, Peder Lunde og Håkon Vangen. 
 
Berettigete: Sverre Olsen, Erling S. Brataas, Ragna r Evensen, 
Jon Fossvoll, Fanny Bergli og Odd Johansen. 
 
Videre møtte:  
Formann Alf Braastad for grunneiere tilsluttet RKG,  
 Prosessfullmektig: Adv. Tor N. Rekve, Postboks 520 , 
                         9001 Tromsø 
                          
For Statskog Troms S/F: Skogforvalter Dagfinn Reier sen, 
utmarksfullmektig Tarjei Gunnestad og kontorsjef Ha ns P. Bang i 
Statskog S/F. 
 Prosessfullmektig: Adv. Johan Fr. Remmen, Drammens vn 10,  
                         0255 Oslo 
For Nordreisa kommune: Ordfører Torbjørn Evanger. 
 Prosessfullmektig: Adv. Per Digre, postboks 46, 
                    9086 Sørkjosen 
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For Nordreisa Jeger og Fiskerlag: Formann Odd Kåre Thomasjord 
For Reisaelva Interesseforening: Formann Frank Båtn es 
 
Innkalt, men ikke møtt:  
De øvrige parter som er tatt inn i partslisten send t sammen med 
innkallingen, dok nr. 126. 
 
På spørsmål fra rettens formann  om det siden siste  møte var 
inntrådt forhold som skulle gjøre noen av rettens m edlemmer 
ugilde, spurte Berner Jensen om det var slik at ret tens formann 
hadde en slektning som var ansatt i Statskog. Dette  kjente 
rettens formann ikke til. Tarjei Gunnestad fra Stat skog 
opplyste at det sannsynligvis dreide seg om en navn eforveksling 
med Claus Grimstad. Etter dette framkom ingen ytter ligere 
kommentarer. 
Det framkom ingen merknad til rettens sammensetning . 
 
Rettens formann skisserte etter samråd med advokate ne opplegget 
for dette møtet. 
 
Rettens formann la fram: 
 
125. Utsending av foreløpig utkast til bruksordning , dat. 

26.09.94. 
126. Innkalling til møtet i dag med partsliste, pos tlagt 2. 

januar 1995, med vedlegg. Innkalling er også sendt til 
advokater og organisasjoner. Innkallingen er kunngj ort i 
avisene Nordlys, Tromsø og Framtid i Nord. Innkalli ngen er 
videre utlagt på kommunehuset og bekjentgjort ved o ppslag 
i kommunen. 

127. Kommentarer til foreløpig utkast til ordningsr egler fra 
Nordreisa kommune, dat. 14.10.94. 

128. Brev fra RKG om forlenget høringsfrist, dat. 1 5.10.94. 
129.  Kommentarer til det foreløpige utkast til ord ningsregler 
       fra Nordreisa Jeger og Fiskerlag, mottatt 18 .10.94. 
130. Uttalelse til det foreløpige utkast til ordnin gsregler fra 

Statskog Troms S/F, dat. 19.10.94. 
131. Brev fra RKG vedr. Kvænangen kraftlags erstatn ingsbeløp 

utbetalt til RKG, dat. 28.10.94 med 3 vedlegg. 
132. Brev fra RKG vedr. egen ordning for fiske ette r sjøørret 

og sjørøye i sone 1, dat. 28.10.94. 
133. Prosesskrift fra adv. Tor N. Rekve, dat. 14.11 .94. 
134. Brev fra RKG med medlemsliste, dat. 02.11.94. 
135. Prosesskrift fra adv. Johan Fr. Remmen dat. 16 .01.95. 
136. Revidert forslag til ordningsregler for fisket  i Reisaelva 

utarbeidet av retten på møtet den 17. januar. 
137. Brev fra Trond Solborg levert retten i dag. 
 
De framlagte dok. ble gjennomgått i nødvendig grad.  Kopi av 
dok. nr. 136 ble delt ut. 
 
Partenes prosessfullmektiger fikk ordet til 
innledningsforedrag. 
 
......................................... 
 
På spørsmål fra rettens formann om det var noen som  ønsket 
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ordet til ytterligere kommentarer, ønsket ingen ord et. Rettens 
formann opplyste at før retten fortsatte med avslut ningen av 
saken, ville det bli avholdt møte med elvelaget om eventuelle 
endringer i den midlertidige ordning som skal forts ette til 
saken blir rettskraftig. Ut over dette ville saken bli 
avsluttet før helga.  
Forkynning skjer ved at utskrift av rettsboka for d enne 
sesjonen vil bli sendt partene i rek brev så snart utskrift av 
rettsboka er i mangfoldiggjort. De som måtte ønske det, vil på 
forespørsel få tilsendt utskrift av den del av rett sboka som 
ligger foran disse møtene. 
 
Videre behandling av saken blir å utsette til neste  dag. 
 
 
 Retten hevet. 
 Gunnar Grimsbo 
 (sign.) 
Rasmus R. Georgsen Leif Sveistrup 
    (sign.) (sign.)    
 
 
 
År 1995 den 19. januar ble jordskifterett igjen hol dt i 
kommune-styresalen på Storslett. Rettens sammensetn ing er den 
samme som i går. 
 
Innkalt til dette møtet er Reisa elvelags medlemmer . 
 
Til stede: 
Anne Marie Blomstereng, Roald Storslett, Tarjei Hei mdal, Tarjei 
Gunnestad og Dagfinn Reiersen. Videre møtte formann en i RKG, 
Alf Braastad for Harry Olaussen som hadde meldt for fall på kort 
varsel. 
 
Til behandling: Den midlertidige ordning. 
 
Tarjei Gunnestad la fram en foreløpig rapport for f iskesesongen 
1994. Rapporten var ennå ikke behandlet av Elvelage t. 
 
Etter en del forhandlinger ble det enighet om ikke å gjøre noen 
forandringer i de regler som gjelder for den midler tidige 
ordning som skal gjelde fram til den endelige ordni ng trer i 
kraft. 
 
Elvelagets medlemmer forlot nå møtet og retten fort satte 
behandlingen av den endelige ordning. 
 
Rettens skal bemerke:  
 
Oppsummering:  
 
Staten v/Landbruksdepartementet forlangte 10.04.88  
bruksordning av fisket i den lakseførende del av Re isaelva i 
Nordreisa kommune. Saken ble registrert som sak nr.  3/1988 ved 
Nord-Troms jordskifterett. Da jordskiftedommeren i Nord-Troms 
erklærte seg inhabil, ble saken overført til Sør-Tr oms jord-
skifterett.  Saken ble fremmet 15.03.89 og en vedto k i forbin-
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delse med fremmingen en midlertidig ordning som gikk ut på at 
det ble dannet et elvelag ved navn Reisa elvelag. 
Jordskifteretten fastsatte i første omgang rammene for lagets 
virksomhet. Laget ble sammensatt av oppnevnte repre sentanter 
for de private eiere og Staten (nå Statskog). Sistn evnte eier 
vel halvparten av elvestrekninga. Nordreisa kommune  oppnevnte 
en representant for kommunen og en fra Nordreisa Je ger- og 
Fiskerlag for de fiskeberettigete innbyggere i komm unen. 
Nordreisa kommune v/ordføreren innkalte til første møte.  
 
Elvelaget fikk frist til 09.05.89 med å komme med f orslag til 
midlertidig ordning. Jordskifteretten behandlet for slaget fra 
elvelaget, og 11.05.89 ble den midlertidige ordning  vedtatt i 
medhold av jordskiftelovens § 23. Denne skulle gjel de fra 
fiskesesongen 1989 og inntil den endelige ordning k unne vedtas 
og tre ikraft. Alle som skulle utøve fiske i Reisae lva, måtte 
betale en kultiveringsavgift.  
 
Denne ordning har i de følgende år fungert med årli g justering 
av reglene. Jordskifteretten har hvert år gått gjen nom års-
rapporten sammen med elvelaget. Endringene har hove dsakelig 
begrenset seg til pkt. 5 som gjelder bruk av og til gang på kort 
og prisene på disse.   
 
For å få avgjort delingsgrunnlaget for fisket, avsa  jordskifte-
retten 14. april 1991 to dommer som fastlegger kret sen av 
fiskeberettigete (dom nr. 1), fiskerettens innhold og 
grunneiernes og de fiskeberettigetes andel av fiske t (dom nr. 
2). Dommene ble satt til forhånds påanke. Nordreisa  kommune for 
de fiskeberettigete anket  10.06.91 dommene til Hål ogaland lag-
mannsrett. Under hovedforhandlingen i lagmannsrette n 13. 
oktober 1992 trakk Nordreisa kommune anken vedr. do m nr. 1. 
Saken ble videre utsatt for at at ordføreren sammen  med 
prosessfullmektigen skulle få anledning til å forel egge 
spørsmål om tilbaketrekking av anken vedr. dom nr. 2 for 
formannskapet. Etter at formannskapet hadde vedtatt  å trekke 
anken og etter at ankemotpartene hadde samtykket, b le ankesaken 
hevet ved kjennelse avsagt av lagmannsretten 8. jan uar 1993. 
Jordskifterettens dommer er dermed rettskraftige.   
 
Jordskifteretten har videre i rettsmøter med parten e på hvert 
gnr. registrert hvilke bruk som har fiskerett, fisk erettens 
størrelse etter meter strandlinje på gnr. der fiske retten er 
delt og andel av fiskeretten for hvert bnr. der fis keretten 
ligger i sameie innenfor gårdsnummeret. Der det har  vært 
registrert tvister, er det avsagt dommer som har væ rt satt til 
forhånds påanke. Disse dommer er nå rettskraftig av gjort. 
Utskrift av rettsboka for disse møtene er blitt sen dt ut til de 
registrerte grunneiere sammen med delkart av øk. ka rtverk som 
viser utmålt elvestrekning på vedkommendes bnr. Det  ble 
samtidig gitt frist for å komme med merknader. Merk nadene er 
behandlet, og i forbindelse med avslutningsmøtet er  
partslister, de enkelte eieres andel ifølge delings grunnlaget 
og elvestrekninger kon-trollert. Det er derfor viktig at 
listene som er tatt inn i rettsboka nedenfor, som b åde gjelder 
hvilke eiedommer som har fiskerett, andel etter 
delingsgrunnlaget og oppgitt elve-strekning, blir b rukt.  
Tidligere tilsendte lister utgår og kan makuleres. 
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Eiere av bruk med fiskerett som ikke er kommet med på lista, må 
eventuelt kreve sin fiskerett hos eieren av eiendom mens 
utgangs-bruk.   
 
Ordningen med innføring av kultiveringskort har vær t prøvd for 
Høyesterett som ved kjennelse avsagt 25. febr. 1994  sier at det 
er lite tvilsomt at et pålegg om at de fiskeberetti gete skulle 
bidra med en avgift på kr. 200.- pr. år for å få op p laksebe-
standen, ligger innenfor rammen av de bruksordnings regler som 
må kunne gis etter jordskiftelovens § 23.  
 
Verdsetting/fordeling  
I den midlertidige ordning ble det lagt opp til reg istrering av 
fangsten ved at fiskerne påførte kortene hvor fiske n var tatt, 
vekt og antall. Elvelaget utførte videre en klassif isering av 
fiskeplassene ut fra en sportsfiskevurdering. Denne  registre-
ring ble avlagt på et sett av øk. kartverk. Dette b le sett på 
som et grunnlag for verdsetting av de enkelte bruks  fiskerett. 
Under rettsmøtene med grunneierne ble verdsettingss pørsmålet 
tatt opp med grunneierne på hvert enkelt gnr. Det v ar på 
samtlige gnr. enighet om at skiftegrunnlaget skulle  beregnes av 
hvert gnr./bnr.s strandlinje slik denne ble avmerke t på øk. 
kartverk under rettsmøtene. Dette ble begrunnet med  at elva er 
under for-andring på grunn av graving og at fisket er mye 
avhengig av vannstanden i elva. I og med at grunnei erne får 
adgang til å kjøpe næringskort til bruk på egen eie ndom, vil 
eieren gjennom utleie av kortene få inntekter i for hold til 
eiendommens verdi som fiskeplass. Ved salg av fiske kort gjennom 
elvelaget er prisen på fiskekortene gradert etter h vor godt 
fisket er i området. Ved eventuell overføring av ov erskudd fra 
elvelagets salg av fiskekort til utenbygdsboende, e r det 
vanskelig å fordele dette på annen måte enn ved bru k av den 
enkelte eiers elvestrekning. 
 
Jordskifteretten finner derfor at verdsettingen gje nnom  dette 
er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Partsrepresentasjonen i elvelaget 
Reisadalen og Kildalen grunneierlag har utpekt medl emmer for de 
private eiere, og Statens skoger (Statskog) har utp ekt 
medlemmer for egen eiendom til elvelaget i den midl ertidige 
ordning.  
 
Fra starten av har kommunens medlem og et medlem av  Nordreisa 
Jeger og Fiskerlag for de fiskeberettigete vært med lemmer av 
elvelaget i den midlertidige ordning. Dette var en praktisk 
løsning på representasjonen. Det oppnevnte Reisa el velag for 
den midlertidige ordning har etter rettens oppfatni ng fungert 
godt. Særinteresser har veket til fordel for Reisae lvas beste. 
Retten finner dekning for dette i at elvelaget unde rveis har 
diskutert seg fram til enstemmige løsninger. Etter at 
behandlingen av den endelige ordning startet, har d et kommet 
konstruktive forslag fra alle grupper. Reisaelva In teressefor-
ening som ble stiftet senere, har også vært med som  
høringsinstans og kommet med gode innspill til den endelige 
ordning uten direkte å være medlem i Elvelaget.  
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Nordreisa kommunes representasjon har gitt elvelage t tyngde. 
Kommunen har hatt en vanskelig rolle da den skal re presentere 
alle innbyggere i kommunen, både i den gamle og i d en nye. Det 
var riktig av kommunen å få prøvd for lagmannsrette n de dommer 
som var avsagt av jordskifteretten når det gjaldt d elings-
grunnlaget. Det var også en fordel at kommunen enga sjerte 
advokat på avslutningsmøtet. 
 
I og med at ingen av lagene i dag representerer all e interes-
serte grunneiere og fiskeberettigete, har jordskift eretten i 
den endelig ordning bestemt at de private grunneier e innenfor 
hvert gnr. velger sitt valgmedlem. Styret kaller di sse inn til 
møte som velger 2 medlemmer til Styret for  grunnei erne. 
  
Når det gjelder de fiskeberettigete, så kaller Styr et inn de 
som har fisket som berettiget siste år til møte, og  disse 
velger 2 medlemmer til Styret. 
 
I tillegg finner retten det riktig at kommunen velg er en 
representant for de ikke registrerte fiskeberettige te. Det er 
også av betydning da Reisaelva må betraktes som en viktig del 
av kommunens ressursgrunnlag.  
 
For å opprettholde kontinuiteten i administrasjonen  av 
Reisaelva har retten oppnevnt det første Styret som  overtar når 
den endelige ordning er rettskraftig. For alle, unn tatt 
kommunen og Statskog, gjelder dette inntil de medle mmer som er 
utpekt av jordskifteretten, er på valg. 
 
Botid i kommunen  
Når det gjelder kravet fra Reisadalen og Kildalen g runneierlag, 
Nordreisa Jeger og Fiskerlag og Reisaelva Interesse forening om 
lengre botid i kommunen enn det som har vært prakti sert i den 
midlertidige ordning, så har retten kommet til at d en ikke vil 
endre dette. Innenbygdsboende som fortsatt er innen bygdsboende 
og som står i skattemanntallet får fulle rettighete r som 
innenbygdsboende fiskeberettigete. Hvis det på et s enere 
tidspunkt vil vise seg nødvendig med en reduksjon, er det opp 
til Styret, innenfor de rammer som settes, å fordel e tilgjeng-
elige kultiveringskort eller stenger til de beretti gete etter 
ansiennitet eller ved loddtrekning på samme måte so m en 
reduksjon gjennomføres på grunneiersiden. 
  
Grunneierkortet  
Grunneierkortet gir eierens familiemedlemmer i rett  opp- eller 
nedadgående linje og ektefelle/samboer rett til å l åne kortet 
for fiske på egen eiendom mot å forevise bekreftels e på at 
kortet er lånt. Retten er kommet til at det ikke ka n gjøres 
forskjell her på innenbygds og utenbygds grunneier.  Det vil 
være urimelig at utenbygdsboende med samme grunneie rrett til 
fisket skal betale mer enn en innenbygdsboende som kan betale 
en kultiveringsavgift for fiske på egen eiendom som  berettiget. 
Disse må i tillegg få samme rett til utlån til fami lien som de 
innenbygdsboende. Innenfor rammen av den endelige o rdning må 
hele beløpet av grunneierkortet betales inn til Elv elaget. På 
grunn av grunneiendomsrettens størrelse og egenart så anser 
retten at kravet til betaling til elva er innfridd for familie-
medlemmer som låner grunneierkortet. Hvis innenbygd sboende 
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grunneiere vil fiske i elva forøvrig, opptrer de so m berettiget 
og må betale et kultiveringskort. Kravet fra grunne ierne om at 
grunneierkortet også skal kunne brukes som kultiver ingskort kan 
ikke imøtekommes, men en finner det rimelig at pris en reduseres 
slik at prisen på grunneierkortet og kultiveringsko rtet blir 
lik. Retten er dessuten kommet til at kretsen under  pkt. 6, 
bokstav a.2 kan utvides til også å omfatte utenbygd sboende 
søsken av eier.  
 
Næringskortet  
Når det gjelder fordelingen av næringskort, så er r etten kommet 
til at ikke alle eiendommer kan få et slikt kort. K ortene blir 
å fordele til det enkelte gnr. etter prosent av tot al elve-
lengde. Dette vil medføre at eiere innenfor hvert g nr. må 
samarbeide om bruken av kortet. Eierne må da organi sere seg 
innenfor eget gnr., eventuelt innenfor flere gnr., eller 
overlate forvaltningen av kortet til Styret. Det en kleste og 
mest rasjonelle vil være at Styret står for salg av  nærings-
kortene og at grunneierne får sin del av salgsinnte ktene. Det 
er noen få grunneiere som har innstilt seg på utlei e av hytter 
sammen med fiskerett. For disse kan det kanskje fin nes en 
ordning  ved at kortene blir leid ut direkte mot en  avgift som 
det er forsøkt på i den nåværende midlertidige ordn ing. 
Innvendingen mot denne ordning har vært at det blir  store 
administrasjonskostnader og lite netto til Elvelage t. Hvis 
Styret finner det nødvendig av forvaltningshensyn å  få inn 
bedre rapporter om hvor næringskortene blir brukt o g hvor 
omfattende bruken er, kan det innføres rapportering srutiner. 
Forøvrig vil det være spørsmål om det ikke vil gi e t like stort 
utbytte  å la Styret disponere fiskeretten. Styret som likevel 
står for salget av fiskekort til utenbygdsboende ti l drift av 
laget, kan også markedsføre og selge næringskortene . Ved å 
kunne by fram kort fra grunneiere i tillegg til sal get av kort 
til utenbygdsboende, kan det ved varierte løsninger  oppnås 
fordelaktige priser ved salg av kort.  
 
Grunneierne har to muligheter for inntekter såvel a v lagets 
overskudd som av direkte inntekter av næringskorten e. 
Når det gjelder antall næringskort som hvert år ska l tildeles, 
er det vanskelig å tallfeste dette uten en fordelin g av stenger 
på grunneiere og fiskeberettigete etter delingsforh oldet. 
Det er fare for at ved salg av for mange næringskor t vil prisen 
på totalt solgte kort gå ned. For å ha en ramme å h olde seg 
til, har jordskifteretten bestemt at antall nærings kort pr. 
sesong ikke må overstige det antall kort som daglig  kan selges 
til utenbygdsboende.  
 
En må se salget av disse kort i sammenheng. Elvelag ets inntek-
ter til drift må sikres. For året 1995 foreslås en fordeling 
som gir alle gnr. minst ett kort til fordeling inne nfor 
gårdsnummeret ved at det gis ett kort pr. påbegynt 1,5% av 
total elvelengde. 
 
Hvis det viser seg ved fiskesesongens slutt at dett e anslag 
ikke gir nødvendig dekning av grunneiernes andel av  utgiftene 
til drift, kan Styret bruke de virkemidler som står  til rådig-
het. Dette kan gjøres ved salg av flere kort til ut enbygsboende 
i elvelagets regi eller eventuelt ved redusering av  antall 
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næringskort, samtidig som en kan utnytte de rullere nde soner. 
 
Næringskort kan selges som dag- og ukekort på lik l inje med de 
kort som Styret ellers selger. 
 
Rullerende soner  
Elvelaget har delt elva i soner for kortsalg til 
utenbygsboende.  På møtet 18. januar var det enighe t om at 
ordningen med ruller-ende soner opprettholdes, men det var 
uenighet om hvor stor prosent av den totale elvelen gde disse 
soner skulle utgjøre. Retten er kommet til at innti l 20% av den 
totale elvelengde kan nyttes til rullerende soner, fordelt på 
øverelva og nerelva. Så lenge det ikke er innført a ndre 
begrensninger av fisket i elva, finner retten at en  større 
prosentsats vil bety en for stor be-grensing av de 
fiskeberettigetes adgang til elva. 
 
Frivillig oppsyn 
Jordskifteretten har tatt med i Vedtektenes pkt. 1 Formål at 
inntektene kan brukes til såvel frivillig som lønne t oppsyn. 
Det er viktig å få med det frivillige oppsyn. Både grunneiere 
og fiskeberettigete har interesse av at de som fisk er har 
betalt. For å holde prisene nede på kortene til gru nneiere og 
fiskeberettigete, kan det være en aktuell ordning. Dette kan 
kombineres med det betalte oppsyn slik at et lag be står av en 
fra det betalte og en fra det frivillige oppsyn. De rsom de som 
fisker må bære fiskekortet synlig i en plastlomme, antar en at 
dette vil lette kontrollen fiskerne imellom.  
 
Forholdet nytte/kostnader, jfr. jordskiftelovens § 3 
Et jordskifte (bruksordning) kan ifølge § 3 i jords kifteloven 
ikke gjennomføres dersom kostnadene og ulempene ove rstiger 
nytten for hver enkelt eiendom. Årsaken til at Stat en v/Land-
bruksdepartementet krevde ordningssak ved jordskift eretten, var 
at laksebestanden var i fare på grunn av utbredt tj uvfiske. Den 
spesielle rettssituasjonen i elva som ga de innenby gdsboende en 
personlig rett til fiske uten å være eier av eiendo m med 
fiskerett, gjorde det vanskelig å få organisert et oppsyn. I og 
med at delingsgrunnlaget for fiskeretten er rettskr aftig 
avgjort, kan nå fisket ordnes gjennom bruksordninge n.  Staten 
har gjennom direkte tilskudd til saken, redusert pa rtenes 
kostnader. Jordskifteretten finner derfor at nytten  er større 
enn kostnader og ulemper for hver enkelt eiendom. 
 
Jordskifteretten gjorde deretter enstemmig slikt  
 
 Vedtak:  
 
I medhold av jordskiftelovens § 2 bokstav c, pkt. 1  og 2, § 2 
bokstav e, § 27, § 33, § 34, § 35 bokstav f og h, §  41 og § 42 
innføres slik 
 

 Bruksordning  
 
  
som gjelder for fisket i den lakseførende del av Re isaelva 
fra sjøen til Imofossen. 
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Denne fiskeordning skal gjelde fra og med fiskeseso ngen 1995. 
 
 
Ordningen går ut på at det dannes et elvelag med na vn  
 

 Reisa elvelag , 
 
videre kalt Elvelaget , som er sammensatt slik: 
 
 1. Private eiere av eiendommer med fiskerett. Diss e represen-

terer 30% av lagets  stemmeandeler.  
  

Hjemmelshavere (ifølge utkjørt GAB liste pr. 03.01. 94) med 
oppgitte representanter gjengitt i partslisten m. r eg. adresse): 
 
Gnr. 11, Kippernes:  
 bnr. 1 : Nordreisa kommune 
 bnr. 2 : Arne Eilert Vollstad 
 bnr. 4 : Jarle Pedersen  
 
Gnr. 12, Veibakken:  
 bnr. 1 : Arild K. Henriksen m.fl. 
 bnr. 3 : Herulf Veibakken 
 bnr. 5 : Astrid E. Johansen 
 
Gnr. 13, Mælen : 
 bnr. 1 : Ann Jorunn Solheim 
 bnr. 2 : Anna og Svein H. Henriksen 
 
Gnr. 14, Olderskogen:  
 bnr. 1 : Asbjørn Holm 
 bnr. 2 : Olav Martin Andersen  
 bnr. 4 : Peder Holm Andersen og Rolf Andersen 
    
Gnr. 15, Lyngsmark:  
 bnr. 1 : Odd E. Lyngsmark 
 bnr. 2 : Bjørvik Jakobsen 
 bnr.13 : Astrup C. B. Rasmussen v/Roar Nørgård 
 bnr.20 : Ole Martin Strøm 
 bnr.35 : Kåre Martin Hagan 
 bnr.42 : Terje Emil Hagan 
 bnr.49 : Svein Arne Rasmussen 
  
Gnr. 16, Tomasjord : 
 bnr. 1 : Asle L. Rasmussen m.fl. 
 bnr. 2 : Nordreisa kommune 
 bnr. 3 : Arne Thomasjord 
 bnr. 4 : Håkon Eilert Vollstad m.fl. 
 bnr. 9 : Arne Thomasjord 
 
Gnr. 17, Forsnes:  
 bnr. 1 : Dorit A. Karlsen 
 bnr. 2 : Oddbjørg Fosnes 
 bnr. 4 : Arne Dagfinn Nilsen  
 bnr. 5 : Hildur O. Fosnes 
 
Gnr. 18, Tømmernes:  
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 bnr. 1 : Per Kjell Ørstad 
 bnr. 2 : Harald Erik Johannessen 
 bnr. 3 : Helge Hermansen og Sonja Hermansen. 
 bnr. 4 : Gunn M. Olaussen 
 bnr. 5 : Roald Rasmussen 
 bnr. 6 : Terje A. Olsen 
 bnr. 7 : Erling M. Grønli 
 bnr. 8 : Per Kjell Ørstad 
 bnr. 9 : Helge Hermansen og Sonja Hermansen. 
 bnr. 10: Mary Nygaard Gilstrøm  
 bnr. 11: Anton Sandmo 
 bnr. 13: Birger A. Hermannsen 
 bnr. 14: Per-Kjell Ørstad 
 bnr. 15: Solfrid A. Hansen 
 bnr. 16: Gunnar A. Olsen 
 bnr. 17: Helge Hermannsen og Sonja Hermansen.  
 999    : Gorossomoen sameie 
 
Gnr. 19, Andsjøen:  
 bnr. 1 : Ottar S. Seljelund  
 
Gnr. 20, Snemyr:  
 bnr. 1 : Odd B. Johnsen 
 bnr. 2 : Rita C. Kristiansen 
 bnr. 3 : Håkon P. Bråstad 
 bnr. 4 : Per G. Johnsen 
 bnr. 5 : Karl Johan Ringstad v/Olaus Ringstad 
 bnr. 21: Alf Braastad 
 bnr. 30: Kristian Fr. Fredriksen 
 bnr. 31: Solveig Løvbrøtte og Borghild Johnsen 
 bnr. 32: Solveig Løvbrøtte og Borghild Johnsen 
      Fiskeretten er felles for bnr. 1, 30, 31 og 3 2 med    

  lik andel på hver, jf. jordskifterettens dom 23.    
  febr. 1993.  

Gnr. 21, Hysingjorden:  
 bnr. 1 : Eivind A. Mobakken m.fl. 
 bnr. 2 : Harry Olaussen 
 bnr. 3 : Harry Olaussen 
 bnr. 4 : Arthur Pedersen 
 bnr. 5 : Harald G. Hansen 
 bnr. 6 : Harald G. Hansen 
 bnr. 7 : Arthur Pedersen 
 bnr. 8 : Eivind A. Mobakken og Torstein M. Mobakke n 
 bnr. 9 : Svea Velitalo 
 bnr. 10: Jan Olaussen 
 bnr. 13: Kjell Olav Mølleng  
 
Gnr. 22, Røyelven:  
 bnr. 1 : Else Johansen 
 bnr. 2 : Einar Henriksen 
 bnr. 3 : Øystein G. Mikalsen 
 bnr. 4 : Nils A. Solborg 
 bnr. 5 : Anton Severinsen 
 bnr. 6 : Terje Storslett 
 bnr. 7 : Olaf K. Isaksen 
 bnr. 8 : Per Aspelund m.fl. 
 bnr. 9 : Henrik Lh. Henriksen 
 bnr. 10: Else Johansen 
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 bnr. 11: Bjørn Sigurd Østgård 
 bnr. 12: Hans Teigstad 
 bnr. 13: Harald Å. Severinsen 
 bnr. 14: Svein Bergli og Knut Johansen 
 bnr. 16: Per Aspelund m.fl. 
 bnr. 18: Øystein G. Mikalsen 
 bnr. 20: Johan Hauge 
 bnr. 26: Frank Johan Rundhaug 
 bnr. 27: Johan Hauge 
 bnr. 29: Roald Johannes Storslett 
 bnr. 31: Rolf Johannes Hauge 
 bnr. 17: Aud Johannessen og Bjørg Johanne Vollstad  ble inn     

      rømmet fiskerett for bnr. 17 under rettsmøtet  den    
       2. sept. 1992 av eieren av bnr. 6, Terje Sto r        
       slett.  

 
Gnr. 23, Baskabut:  
 bnr. 2 : Kyrre M. Elveskog 
 bnr. 5 : Martin H. Kristiansen 
 bnr. 6 : Harald B. Kristiansen 
 bnr. 11: Emil O. Henriksen 
 
Gnr. 24, Moskudalen : 
 bnr. 3 : Birger Storås  
 bnr. 4 : Harald E. Johannessen og Gudmund Johannes sen 
 
Gnr. 25, Kjelderen:  
 bnr. 2 : Margit Grønnlund m.fl. 
 bnr. 3 : Aslaug Kvam m.fl. 
 bnr. 6 : Rolf E. Rasmussen 
 bnr. 13: Hjørdis Kvam 
 
Gnr. 26, Pokta:  
 bnr. 1 : Statskog S/F 
 bnr. 3 : Susanne Einevoll 
 bnr. 4 : Hjørdis Kvam m.fl. 
 bnr. 5 : Johannes Kvam 
 bnr. 8 : Kjell Nyvoll 
 bnr. 9 : Tore Karlsen 
 bnr. 10: Solbjørg Skjønsfjell 
 
Gnr. 27, Hallen:  
 bnr. 2 : Karin Andersen 
 bnr. 3 : Anne Lise H. E. Holma 
 bnr. 4 : Gunvor I. Hansen 
 bnr. 5 : Kjell Roar Halonen 
 
Gnr. 28, Vinnelys: 
 bnr. 1 : Asveig Hasselberg 
 bnr. 2 : Kirsten Embreland m.fl. 
 bnr. 3 : Statskog S/F 
 bnr. 4 : Roald og Hilmar P. M. Jakobsen 
 bnr. 5 : Helge Hermansen, Øivind Hermansen og Sonj a Herman-    

       sen 
 bnr. 6 : John Eivind Severinsen 
 bnr. 7 : Harald E. Rognmo 
 
Gnr. 29, Reisens almenning. : 
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 bnr. 1 : Statskog S/F 
 bnr. 7 : Nansy Heggemo v/Roald Heggemo 
 bnr. 12: Roald Heggemo 
 bnr. 13: Tore G. Bilto 
 bnr. 14: Nansy Heggemo 
 Bnr. 16: Etran Hansen 
 bnr. 21: Eyolf R. Vangen 
 bnr. 27: Kjellaug Berglund 
 bnr. 28: Peter Gausdal 
 bnr. 29: Anna E. Gran v/Harald Gran 
 bnr. 30: Ingrid N. Isaksen 
 bnr. 31: Gunn Marianne Valø 
 bnr. 33: Berner Jensen 
 bnr. 34: Håkon J. Vangen 
 bnr. 37: Børge og Jorunn Nordeng 
 bnr. 39: Rutt M. Jensen 
 bnr. 41: Eilif Jakobsen 
 bnr. 45: Nelly I. Andersen 
 bnr. 47: Helge Johansen 
 bnr. 49: Bjørnar Ryang Carlsen 
 bnr. 57: Lise Lotte Lund 
 bnr. 64: Arne Nilsen Bjørkli    
 
Gnr. 30, Sappen:  
 bnr. 1 : Lise Lotte Lund 
 bnr. 3 : Statskog S/F 
 bnr. 4 : Ingvald Hasselberg m.fl. 
 bnr. 5 : Tore Konrad Elvestad 
 bnr. 6 : Odd T. Jensen 
 bnr. 10: Helge Johansen 
 bnr. 12: Aslaug Lund 
 bnr. 14: Olaug Lund  
 
Gnr. 31, Holmbo:  
 bnr. 1 : Jan Bj. Mathisen 
 bnr. 3 : Statskog S/F 
 Følgende har fått fiskerett av eieren av bnr. 1 if ølge 

overenskomst, dat. 31.08.89 (arkivert under Brev og  gjen-
parter som jnr. 859/89,08.09.89):  

 bnr. 2, 6 og 9: Kåre Liland 
 bnr. 5: Asbjørg S. Andersen 
 bnr. 7: Harry A. Henriksen 
 bnr. 8: Terje Nordberg 
 
Gnr. 32, Tørfossnes:  
 bnr. 1 : Jan Tørfoss 
 bnr. 2 : Statskog S/F 
 
Gnr. 33, Nyelvholmen : 
 bnr. 2 : Paul Olav Holmen 
 bnr. 4 : Ragnvald Haugseth 
 bnr. 5 : Are Karlsen 
 bnr. 7 : Odd B. Andersen 
 bnr. 8 : Erling Tretten 
 bnr. 9 : Helen Nilsen 
 bnr. 10: Susanne Einevoll 
 bnr. 11: Terje Holmen 
 bnr. 14: Jorunn Nordeng m.fl. 
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 bnr. 16: Karl Einevoll Karlsen 
 bnr. 18: Rolf A. Bakkeslett 
 
Gnr. 34, Martinusli:  
 bnr. 1 : Asle L. Rasmussen Thomasjord m.fl. 
 bnr. 2 : Steinar D. Rasmussen 
 bnr. 3 : Kirsti Hansen-Krone 
 bnr. 4 : Kyrre M. Elveskog 
 bnr. 5 : Leif Rasmussen 
  
Gnr. 35, Annabakkelv:  
 bnr. 1 : Erling Johansen 
 bnr. 2 : Kjell Arne Strandheim  
 
Gnr. 36, Krakenes:  
 bnr. 1 : Odd-Erik Hansen 
 bnr. 2 : Dagny Jensen  
 bnr. 3 : Gudveig og Gunvor Olsen 
 bnr. 5 : Tor Birger Henriksen og 
      Knut E. Johannessen 
 Bnr. 6 : Odd-Erik Hansen 
 
Gnr. 37, Samuelelven:  
 bnr. 1 : Kjell Arne Strandheim 
 bnr. 2 : Frode With 
 bnr. 3 : Ivar Henning Jensen og Laila Agersborg 
 bnr. 5 : Ivar Henning Jensen og Laila Agersborg 
 bnr. 6 : Asbjørn Fredriksen og Kristian Fr. Fredri ksen 
 
Gnr. 40, Kvernelven:  
 bnr. 6 : Davy Halvorsen, jf sak nr. 3/1972 ved Nor d-Troms      

     jordskifterett. 
 
Gnr. 41, Sagelven:  
 bnr. 1 : Idar Vangen 
 bnr. 2 : Peder I. Sagelv 
 bnr. 3 : Edvard M. Nilsen 
 bnr. 4 : Arne Eilert Vollstad 
 bnr. 5 : Isak Emil Jensen 
 bnr. 6 : Arvid G. Vollstad 
 bnr. 7 : Sigmund Sagelv 
 
Gnr. 42, Elvevoll:  
 bnr. 1 : Frans Johannes Båtnes m.fl. 
 bnr. 2 : Bjørg Lund Nilsen 
 bnr. 3 : H. Vollstad m.fl. v/ Helge Wollstad 
 bnr. 4 : Britt J. Jakobsen Hansen 
 bnr. 6 : Britt J. Jakobsen Hansen 
 
Gnr. 43, Navaren:  
 bnr. 1 : Svein Harald Severinsen 
 bnr. 2 : Marie Henriksen 
 bnr. 4 : Elisabeth Josefsen og 
           Anne Marie Blomstereng 
 bnr. 5 : Marie Halvorsen m.fl. 
 bnr. 6 : Signe Severinsen m.fl. 
 bnr. 9 : Unni Wuttudal m.fl. 
 bnr. 13: Nordreisa kommune 
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 bnr. 15: Alv Elvestad v/Einar Berg Elvestad  
 bnr. 16: Rolf Steinar Båtnes 
 bnr. 28: Frans Johannes Båtnes og Kåre Guttorm Båt nes 
 
Gnr. 44, Båtnes:  
 bnr. 1 : Rolf Steinar Båtnes m.fl. 
 bnr. 2 : Frank Båtnes 
 bnr. 3 : Frans Johannes Båtnes m.fl. 
 
Gnr. 45, Elvenes: 
 bnr. 1 : Rolf Steinar Båtnes m.fl. 
 bnr. 2 : Nordreisa kommune 
 bnr. 3 : Solveig Lunde 
 
Gnr. 46, Leirbukt:  
 bnr. 1 : Frans J. og Kåre Guttorm Båtnes  
 bnr. 2 : Othilie Johannessen m.fl. 
 bnr. 3 : Ardis Othelie Richardsen 
 bnr. 5 : Torleif Å. Fossvoll 
 bnr. 6 : Ingebjørg Johannessen og Karl Johan Johan nesen 
 bnr. 7 : Ingebjørg Johannessen 
 bnr. 8 : Kristine Fossvoll 
 bnr. 9 : Ingebjørg Johannessen 
 bnr. 11: Johannes V. Fossvoll 
 bnr. 26: Annbjørg Rikardsen 
 
Gnr. 52, Lunde:  
 bnr. 1 : Arne Lunde m.fl. 
 bnr. 3 : Arne Lunde 
 bnr. 4 : Leif og Geir Lunde 
 bnr. 5 : Solveig Lunde 
 
 
Medlemslisten gjelder med forbehold om eventuelt an dre bruk som 
 senere vil kreve fiskerett avledet av utgangsbruke ts andel. 
  
Ved endrede eierforhold trer nye eiere automatisk i nn i de      
tidligere eieres sted.  
 
Alle registrerte grunneiere med eiendommer med fisk erett er 
automatisk medlemmer i Reisa elvelag. 
 
 
 DELINGSGRUNNLAG FOR ELVESTREKNING 
 (Målt elvelengde begge sider)  
 
DELINGSGRUNNLAG FOR ELVESTREKNING. 
 
Gnr. med sameie:  
 
Gnr. 41, Sagelven :  (3,92)            (1870 m)    (sameie)  
 utg. fra  skyld- %  m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
41/1 :   0,98  25,000   0,277 
41/2 :      0,49  12,500   0,139 
41/3 :   0,49  12,500   0,139 
41/4 :   0,49  12,500   0,139 
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41/5 :   0,49  12,500   0,139 
41/6 : 1  0,49  12,500   0,139 
41/7 : 2  0,49   12,500    0,139  
 
    3,92       100,000  1870   1,111  
 
 
 
Gnr. 37, Samuelelven :(4,56)           (1455 m)    (sameie)  
  utg. fra skyld-  %  m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
37/1 :   1,30  28,509   0,246 
37/2 : 1   1,52  33,333   0,288 
37/3 : 1  0,50  10,965   0,095 
37/5 : 1  0,08    1,754   0,015 
37/6 : 1  1,16   25,439    0,220  
 
                    4,56      100,000  1455   0,864  
 
 
 
Gnr. 34, Martinusli  (0,55)           (7510 m)     (sameie)   
  utg. fra skyld-   %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
34/1 :   0,14  25,455   1,136 
34/2 :      0,14  25,455   1,136 
34/3 : 1 (0,14) 0,13  23,636   1,054 
34/4 : 2  0,13  23,636   1,054 
34/5: tilkjent av 0,01   1,818   0,081 
       bnr. 3                
 
                    0,55      100,000  7510   4,461  
 
 
 
Gnr. 21, Hysingjorden   (4,85)           (275 m)    (sameie)  
 utg. fra  skyld-   %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
21/1 :   1.05  21,649   0,035 
21/2 :   0,23   4,742   0,008 
21/3 :   0,54  11,134   0,018 
21/4 :   0,48   9,897   0,016 
21/5 :   0,26   5,361   0,009 
21/6 :   0,11   2,268   0,004 
21/7 :   0,24   4,949   0,008 
21/8 :   1,05  21,649   0,035 
21/9 :   0,12   2,474   0,004 
       Utskifting   
21/10:   i 1930 0,47   9,691   0,016 
21/13: 3  0,30    6,186    0,010  
                     
    4,85     100,000  275   0,163  
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Gnr. 22, Røyelven  (6,87)            (2815 m)    (sameie)  
   utg. fra skyld- %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
22/1 :   0,37  5,386   0,090 
22/2 :   0,79     11,499   0,192 
22/3 :   0,57  8,297   0,139 
22/4 :   0,30  4,367   0,073 
      Utskiftning  
22/5 :  i 1921,   0,50  7,278   0,122 
        bnr. 1 - 9. 
22/6 :   0,65  9,461   0,158 
22/7 :   0,79     11,499   0,192 
22/8 :   0,55  8,006   0,134 
22/9 :   0,10  1,456   0,024 
22/10:   0,25  3,639   0,061 
22/11: 1  0,25  3,639   0,061 
22/12: 1  0,25  3,639   0,061 
22/13: 5  0,10  1,456    0,024 
22/14 : 4  0,30  4,367   0,073 
22/16: 8  0,14  2,038    0,034 
22/18: 3  0,03  0,437    0,007 
22/20: 8  0,10  1,455    0,024 
22/26: 9  0,04  0,582    0,010 
22/27: 9  0,05  0,728    0,013 
22/29 6  0,14  2,037    0,034 
22/31: 9  0,60   8,734    0,146  
 
                    6,87    100,000  2815   1,672  
 
 
 
 
Gnr. 36, Krakenes   (4,67)             (1500 m)    (sameie)  
 utg. fra  skyld- %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
36/1:   1,91  40,899   0,365 
     Utskiftning  
36/2: i 1910.  1,16  24,839   0,221 
     Bnr. 1 tom 3. 
36/3:   1,16  24,839   0,221 
36/5 : 1  0,14   2,999    0,027 
36/6 : 1  0,30    6,424     0,057  
 
                    4,67     100,000  1500   0,891  
 
 
Fellesskap for flere gnr.  
 
 Gnr. 11, Kippernes  12 merker  14,286% 
 gnr. 12, Veibakken   6  "   7,143% 
 gnr. 13, Mælen   12  "  14,286% 
 gnr. 14, Olderskogen  6  "    7,143% 
 gnr. 52, Lunde   48  "  57,142%   
                 100,000% 
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Gnr. 11, Kippernes    (1,22)          (210 m)     (sameie)  
 utg. fra  skyld-   %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
11/1 :   0,98  80,328   0,100 
11/2 : 1  0,04   3,279     0,004 
11/4 : 1  0,20   16,393     0,021  
 
                    1,22     100,000  210   0,125  
 
Dette utgjør 14,286% av hele fellesskapet  
 
 
Gnr. 12, Veibakken   (1,29)             (55 m)     (sameie)  
 utg. fra  skyld- %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
12/1:   0,98  75,969   0,025 
12/3: 1  0,27  20,930   0,007 
12/5: 1  0,04    3,101     0,001  
 
                    1,29      100,000  55   0,033  
 
Dette utgjør 7,143% av hele fellesskapet.  
 
 
Gnr. 13, Mælen       (2,66)             (225 m)    (sameie)  
 utg. fra  skyld-   %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
13/1:   1,54  57,895   0,078 
13/2 :   1,12   42,105     0,056  
 
                    2,66     100,000  225   0,134  
 
Dette utgjør 14,286 % av hele fellesskapet.  
 
 
Gnr. 14, Olderskogen  (2,09)            (770 m)    (sameie)  
 utg. fra  skyld-    %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
14/1:   1,02  48,804   0,223 
14/2: 1  0,07   3,349    0,015 
14/4: 1  1,00   47,847    0,219  
 
                    2,09     100,000  770   0,457  
 
Dette utgjør 7,143% av hele fellesskapet.  
 
Gnr. 52, Lunde      (1,54)             (55 m)      (sameie)  
 utg. fra  skyld-    %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
52/1:   1,18  76,623   0,025 
52/3: 1  0,12   7,792    0,003 
52/4: 1   0,18  11,688    0,004 
52/5: 1  0,06    3,897     0,001  
 
                    1,54     100,000  55   0,033  
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Dette utgjør 57,142% av hele fellesskapet.  
 
 
Fellesskap for flere gnr. 
 
 Gnr. 42, Elvevoll   6 merker  20% 
 gnr. 43, Navaren   6   "  20% 
 gnr. 44, Båtnes   6   "  20% 
 Gnr. 45, Elvenes   6   "  20% 
 gnr. 46, Leirbukt   6   "  20%  
 
 
Gnr. 42, Elvevoll    (2,83)             (699 m)    (sameie)  
 utg. fra  skyld-   %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
42/1:   1,62  57,244   0,238 
42/2: 1  1,16  40,989   0,170 
42/3: 2  0,02   0,707     0,003 
42/4: 2  0,03    1,060      0,004  
42/6: Av bnr. 2.  
        2,83      100,00  699   0,415  
 
Dette utgjør 20% av hele fellesskapet 
 
 
Gnr. 43, Navaren    (2,70)             (699 m)     (sameie)  
 utg. fra  skyld-      %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
43/1:   0,48  17,778   0,074 
43/2: 1  0,30  11,111    0,046 
43/4: 2  0,66  24,444   0,101 
43/5: 1  0,22   8,148    0,034 
43/6: 1  0,46  17,037   0,071 
43/9: 2  0,18   6,667    0,028 
43/13: 9  0,16   5,926    0,024 
43/15: 5  0,15   5,556    0,023 
43/16: 5  0,04   1,481    0,006 
43/28: 2  0,05    1,852     0,008  
 
                    2,70     100,000  699   0,415  
 
Dette utgjør 20% av hele fellesskapet.  
 
 
Gnr. 44, Båtnes      (1,48)            (699 m)     (sameie)  
 utg. fra   skyld-     %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
44/1:   0,56  37,838   0,157 
44/2: 1  0,74  50,000   0,208 
44/3: 1  0,18   12,162     0,050  
 
                    1,48     100,000  699   0,415  
 
Dette utgjør 20% av hele fellesskapet.  
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Gnr. 45, Elvenes    (0,48)             (699 m)     (sameie)  
 utg. fra  skyld-    %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
45/1:   0,24  50,000   0,208 
45/2: 1  0,16  33,333   0,138 
45/3: 2  0,08   16,667    0,069  
 
                    0,48     100,000  699   0,415  
 
Dette utgjør 20% av hele felleskapet.  
 
 
Gnr. 46, Leirbukt     (1,54)           (699 m)      (sameie)  
 utg. fra  skyld-   %   m  % av total 
    øre      elvelengde 
 
46/1:   0,47  30,519   0,127 
46/2 :   0,02   1,299     0,006 
46/3 : 1  0,18  11,689    0,049 
46/5 : 2  0,15   9,740    0,040 
46/6 : 2  0,15   9,740    0,040 
46/7 : 2  0,15   9,740    0,040 
46/8 : 2  0,15   9,740    0,040 
46/9 : 2  0,15   9,740    0,040 
46/11: 1  0,10   6,494    0,027 
46/26: 3 (1) 0,02    1,299      0,006  
 
                    1,54     100,000  699   0,415  
 
Dette utgjør 20% av hele fellesskapet.   
 
 
Gnr. etter hovedregel  
 
Gnr. 15, Lyngsmark . (Hovedregel)  
 
   Skyld-    %  m  % av total 
   øre       elvelengde 
 
15/1:  0,34    44,444 280  0,166 
15/2:  0,02     6,349  40  0,024 
15/13:  0,02     7,937  50  0,030 
15/20:  0,01     7,143     45         0.027 
15/35:  0,02    12,698  80  0,047 
15/42:  0,02    14,286  90  0,053 
15/49:   0,02      7,143   45   0,027  
   0,45    100,000  630   0,374  
Gnr. 16, Tomasjord . (Hovedregel).  %      m        % av total 
                                                  e lvelengde 
16/1:  0,90    40,964 340  0,202 
16/2:  0,32    17,470 145  0,086 
16/3:  0,50    16,265 135  0,080 
16/4:  0,49    20,482 170  0,101 
16/9:  0,01      4,819   40   0,024  
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   2,22    100,00  830   0,493  
 
 
 
Gnr. 17, Forsnes.  (Hovedregel).   %   m  % av total 
          elvelengde 
17/1:  1,22    64,557 510  0,303 
17/2:  0,61    22,785 180  0,107 
17/4:  0,05     0,633   5  0,003 
17/5:  0,20     12,025   95   0,056  
   2,08    100,000  790   0,469  
 
 
Gnr. 18, Tømmernes.  (Hovedregel).  %       m       % av total 
                                                  e lvelengde 
18/1:  1,00     3,085  280  0,166 
18/2:  1,10    11,680 1060  0,630 
18/3:  0,73     5,234  475  0,282 
18/4:  0,56     4,187  380  0,226 
18/5:  0,84     7,824  710  0,422 
18/6:  0,73    16,474 1495  0,888 
18/7:  0,82    12,782 1160  0,689 
18/8:  0,07     6,667  605  0,359 
18/9:  1,00     5,014  455  0,270 
18/10:  0,70     9,091  825  0,490 
18/11:  0,56     2,094  190  0,113 
18/13:  0,37     0,992   90  0,053 
18/14:  0,37     6,281  570  0,339 
18/15:  0,12     1,818  165  0,098 
18/16:  0,38     1,929  175  0,104 
18/17:  0,45      2,424  220  0,131 
Gorossomoen sameie     2,424   220   0,131  
   9,80    100,000  9075   5,391  
 
 
Gnr. 19, Andsjøen:  (Hovedregel)  %        m        % av total 
                                                  e lvelengde 
19/1:  1,99    100,00   520   0,309  
 
 
 
Gnr. 20, Snemyr . (Hovedregel)    %         m       % av total 
                                                  e lvelengde 
20/1:  0,97    17,971  620  0,368 
20/2:  0,77    21,160  730  0,434 
20/3:  0,98    11,884  410  0,244 
20/4:  1,18    14,203  490  0,291 
20/5:  1,49    15,362  530  0,315 
20/21:  0,11     5,797  200  0,119 
20/30:          13,623   470   0,279  
   5,50    100,000  3450   2,050  
 
Gnr. 23, Paskabut . (Hovedregel).  %       m        % av total 
                                                  e lvelengde 
23/2:  0,98    37,572  650  0,386 
23/5:  0,27    31,503  545  0,324 
23/6:  0,16    11,561  200  0,119 
23/11:  0,15     19,364   335   0,199  
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   1,56    100,000  1730   1,028  
 
 
 
Gnr. 24, Moskudalen . (Hovedregel).  %       m       % av total 
                                                  e lvelengde 
24/3:  0,30    66,667  800  0,475 
24/4:  0,20     33,333   400   0,238  
   0,50    100,000  1200   0,713  
 
 
              % av total  
Gnr. 25, Kjelderen . (Hovedregel).  %       m  elvelengde 
 
25/2:  0,71    18,497 160  0,095 
25/3:  0,41    24,855 215  0,128 
25/6:  0,30    10,983  95  0,056 
25/13:  0,20     45,665  395   0,235  
   1,62    100,000  865   0,514  
 
 
 
                                                  %   av total 
Gnr. 26, Pokta . (Hovedregel).      %       m        elvelengde 
 
26/1:  1,10    47,458 2240  1,331 
26/3:  0,20     6,780  320  0,190 
26/4:  0,28    10,487  495  0,294 
26/5:  0,43    14,089  665  0,395 
26/8:  0,15     5,508  260  0,154 
26/9:  0,17     9,110  430  0,256 
26/10  0,32      6,568   310   0,184  
   2,65    100,000  4720   2,804  
 
 
                                                  %  av total 
Gnr. 27, Hallen.  (Hovedregel).     %        m       elvelengde 
 
27/2:  0,14    27,312  635  0,377 
27/3:  0,26    50,323 1170  0,695 
27/4:  0,16    12,688  295  0,175 
27/5:  0,16      9,677   225   0,134  
   0,72    100,000  2325   1,381  
 
 
 
                                                  %  av total 
Gnr. 28, Vinnelys . (Hovedregel).  %         m       elvelengde  
 
28/1:  0,36    23,113 1715  1,019 
28/2:  0,21    10,175  755  0,449 
28/3:  2,81    10,310  765  0,454 
28/4:  0,04     8,086  600  0,356 
28/5:  0,06    14,758 1095  0,651 
28/6:  0,15     1,415  105  0,062 
28/7:  0,35     32,143  2385   1,417  
   3,98    100,000  7420   4,408  
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                                                  %  av total 
Gnr. 29, Reisens alm.  (Hovedregel). %      m       elvelengde 
 
29/1:     13,78    25,384 23795 14,135 
29/7:  0,19     0,517   485  0,288 
29/12:  0,25     0,965   905  0,538 
29/13:  0,23     1,728  1620  0,962 
29/14:  0,20     1,142  1070  0,636 
29/21:  0,19     0,800   750  0,445 
29/27:  0,04     0,219   205  0,122 
29/28:  0,05     0,235   220  0,131 
29/29:  0,06     0,267   250  0,149 
29/30:  0,07     0,395   370  0,220 
29/31:  0,02     0,203   190  0,113 
29/33:  0,15     0,928   870  0,517 
29/34:  0,01     0,224   210  0,125 
29/37:  0,01     0,112   105  0,062 
29/39:  0,03     1,792  1680  0,998 
29/41:  0,15     0,651   610  0,362 
29/45:  0,06     0,832   780  0,463 
29/47:  0,06     0,571   535  0,318 
29/49:  0,01     0,064    60  0,036 
29/57:  0,22     0,656   615  0,365 
29/64:       1,381  1295  0,769 
29/16:       0,341   320  0,190 
29/Statskog     øv.elva    60,593  56800  33,741  
       15,78   100,000  93740  55,685  
 
 
 
                                                  %  av total 
Gnr. 30, Sappen.  (Hovedregel).     %       m        elvelengde 
 
30/1: (Fiskerett sammen med bnr.5 med en 1/2 del på  hvert bnr.) 
30/3:  1,89    37,789 2205  1,310 
30/4:  0,18    19,452 1135  0,674 
30/5:  0,21     8,226  480  0,285 
30/6:  0,30     7,712  450  0,267 
30/10:  0,02    16,281  950  0,564 
30/12:  0,07     9,083  530  0,315 
30/14:  0,01      1,457    85   0,051  
   2,68    100,000  5835   3,466  
 
 
                                                  %  av total 
Gnr. 31, Holmbo . (Hovedregel).     %       m        elvelengde 
 
31/1:  0,12    46,338 1550  0,921 
31/3:  1,10     53,662  1795   1,066  
   1,22    100,000  3345   1,987  
 
 
                                                  %  av total 
Gnr. 32, Tørrfosnes . (Hovedregel). %       m        elvelengde 
 
32/1:  0,21    66,667 3140  1,865 
32/2:  1,72     33,333  1570   0,933  
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   1,93    100,000  4710   2,798  
 
 
 
                                                  %  av total 
Gnr. 33, Nyelvholmen . (Hovedregel). %       m       elvelengde 
 
33/2:  0,35    5,867  335  0,199 
33/4:  0,34   30,560 1745  1,036 
33/5:  0,24    8,231  470  0,279 
33/7:  0,20    9,632  550  0,327 
33/8:  0,20    1,051   60  0,036 
33/9:  0,29    3,765  215  0,128 
33/10:  0,05    6,655  380  0,226 
33/11:  0,34    2,977  170  0,101 
33/14:  0,01    3,065  175  0,104 
33/16:  0,17    5,517  315  0,187 
33/18:  0,01    22,680  1295   0,769  
   2,20       100,000  5710   3,392  
 
 
 
                                                  %  av total 
Gnr. 35, Annabakkelv . (Hovedregel). %       m       elvelengde 
 
35/1:  1,16   16,239  190  0,113 
35/2:  0,71    83,761   980   0,582  
   1,87       100,000  1170   0,695  
 
 
 
                                                  %  av total 
Gnr. 40, Kvernelven.  (Hovedregel).  %        m      elvelengde 
 
40/6:  0,02    100,00    40   0,024  
 
 
Total elvelengde      168.340m   100,000%  
 
  
 
2. Statskog Troms S/F som grunneier med de medlemme r som de     
   oppnevner. Disse representerer 30% av lagets ste mmeandeler. 
   Staten oppnevner til enhver tid sine medlemmer m ed vara-     
   medlemmer. 
 
3. Innenbygdsboende fiskeberettigete innbyggere i N ordreisa     
   kommune som står i skattemanntallet  og som frem deles er     
   bosatt innenfor kommunens grenser slik de var fø r 1963.      
   Av disse har de stemmerett som har nådd myndighe tsalder og 
som     i valgåret har betalt kultiveringsavgift. 
   Disse representerer 40% av lagets stemmeandeler.  
 
   Reisa elvelag gis slike: 
 

 Vedtekter .  
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1. Formål  
 
 Elvelaget skal ha som mål å få til en administreri ng av fisket 

i den lakseførende del av Reisaelva som kan få opp 
laksebestanden og derved skaffe inntekter som skal brukes 
til såvel frivillig som lønnet oppsyn og til kultiv ering, 
samt dekke administrasjonsutgiftene ved ordningen. Det er 
videre et mål ved ordningen at elva skal gi et økon omisk 
overskudd som kan tilbakeføres grunneierne. 

 
 Elvelaget velger et styre, i det framtidige kalt  Styret , som 

står for administrasjon og drift av denne ordning. 
 
 *** 
 
2. Valg  
 
 a) Private grunneiere:  
 
 På hvert gårdsnr. velges en valgmann/kvinne blant eierne av 

eiendommer  med fiskerett. Stemmevekt ved valg best emmes av 
det enkelte bnr.s elvelengde eller det enkelte bnr. s andel 
av fellesskapet, nevnt i delingsgrunnlaget. 

 
 De sittende representanter for de private grunneie re i Styret 

sørger for at det på de ulike gnr. innkalles til va lgmøte 
og at de som blir valgt blir registrert.  

 
 Styret kaller inn valgmennene/kvinnene for de ulik e gnr. til 

møte innen utgangen av valgåret for å velge to medl emmer 
med varamedlemmer til Styret. 

 Valgmennene/kvinnene har hver en stemme ved valg a v medlemmer 
til styret. Ved valget gjelder forøvrig kommunelove ns 
bestemmelser om flertallsvalg. 

 
 Dersom alle grunneiere samles i et lag, velger lag et 

styremedlemmer. 
  
 b) Registrerte fiskeberettigete : 
 
 Innen utgangen av valgåret kaller Styret de innenb ygds-boende 

fiskeberettigete  som har stemmerett og som fremdel es 
oppfyller kravet om bosted, inn til møte. Disse vel ger to 
medlemmer med varamedlemmer til Styret, jfr. pkt. 3  bokstav 
c. Ved valget gjelder kommunelovens bestemmelser om  
flertallsvalg. 

 
 c) Ikke registrerte fiskeberettigete:  
 
 Nordreisa kommune, ved formannskapet, velger et me dlem med 

varamedlemmer til Styret for de ikke registrerte in nen-
bygdsboende fiskeberettigete.    

 
 *** 
 
3) Elvelagets styre (Styret)     
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 Representasjon og sammensetning  
  
 Styrets sammensetning skal gjenspeile fordelingen          

40/60, med 40% på de innenbygdsboende fiskeberettig ete     
og 60% på grunneierne fordelt med 30% på Statskog o g       
30% på de private grunneiere. 

 
     Styret skal bestå av 7 medlemmer, to fra de pr ivate        
     grunneiere, to fra Statskog og 3 fra de berett igete.  
 
 Styrets medlemmer handler på vegne av de grupper s om medlemmene 

er valgt eller utpekt fra. 
 
 a) To medlemmer valgt av og blant blant de private  eierne av 

eiendommer som er registrert med fiskerett.(Se 
medlemsliste). 

         
      Jordskifteretten oppnevner følgende for seson gen 1995: 
  
  1. Harry Olaussen 
  2. Roald Storslett  
 
  Varamedlemmer: 
 
  1. Harald Erik Rognmo 
  2. Arne E. Vollstad        
  3. Frank Båtnes  
 
 
 b) To medlemmer fra Statskog Troms S/F: 
 
 Jordskifteretten oppnevner følgende for sesongen 1 995: 
 
  1. Tarjei Gunnestad 
  2. Jørgen Nerdal 
 
  Varamedlemmer: 
 
  1. Dagfinn Reiersen 
  2. Kjetil Bjørkli 
  3. Claus Grimstad 
   
  
 c) To medlemmer valgt av og blant de registrerte f iskebe-

rettigete. Person registrert som eier av bnr. med 
fiskerett er ikke  valgbar.  

 
 Jordskifteretten oppnevner følgende for sesongen 1 995: 
 
  1. Tarjei Heimdal                  
  2. Johnny Mikkelsen 
 
  Varamedlemmer: 
  
         1. Odd Kåre Thomasjord 
  2. Sigmund Føleide 
 
  Et tredje medlem valgt av Nordreisa kommune v/for mann-
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skapet for de ikke registrerte fiskeberettigete. 
Kommunen står fritt i å velge eller gjenvelge repre -
sentant.  

 
 Jordskifteretten oppnevner følgende for sesongen 1 995: 
 
  1. Anne Marie Blomstereng 
 
  Varamedlem: 
 
  1. Arne Pedersen 
  
 d) Styret konstituerer seg selv og velger leder, n estleder og 

eventuelt sekretær med funksjonstid på 2 år. 
Medlemmene for de private grunneiere og de valgte 
medlemmene for de registrerte berettigete er på val g 
annenhvert år. Styremedlemmene fra de private grunn ei-
ere og de registrerte fiskeberettigete velges for t o 
år om gangen, men slik at ett medlem fra hver grupp e 
trer ut ved loddtrekning etter at den endelige ordn in-
gen har fungert ett år. Det kommunalt valgte medlem met 
har en funksjonstid på 2 eller 4 år, og oppnevnes v ed 
første valg. Formannskapet bestemmer funksjonstid. Ved 
valget gjelder kommunelovens bestemmelser om fler-
tallsvalg. 

 
 
 e) Styret forpliktes ved leder og et styremedlem. 
 
 
 f) Dersom et valgt medlem til Styret får endret si n status i 

forhold til den gruppe han/hun representerer, rykke r 
varamedlem inn i hans/hennes sted. Om nødvendig, el ler 
dersom mer enn halvparten av stemme-andelene i grup pen 
forlanger det, innkalles det til møte hvor valg av 
nytt varamedlem avholdes. 

 
 *** 
 
4. Styrets mandat   
 
 a) Styret skal i samarbeid med aktuelle organer fo restå 

felles kultiveringstiltak m.m.  
 
 b) Styret vedtar budsjett og avlegger regnskap inn en 

fastsatte frister, jfr. pkt. 5 bokstav b.  
   
 c) Styret planlegger kommende fiskesesong og kan r egulere 

fisket i soner, fastlegge rullering av soner og 
bestemme priser på de ulike korttyper samt depositu m 
innen 15. april hvert år og innenfor de rammer som er 
fastlagt. 

 
 d) Styret kan delegere myndighet til sekretariatet  når ikke 

annet er bestemt. 
 
 e) Det skal føres protokoll fra Styrets møter. Uts krift av 

protokollen legges ut til offentlig 
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gjennomsyn.               
 f) Under avstemming har hvert medlem fra Statskog S/F og  

hvert av  medlemmene for de  private grunneiere 1 1 /2 
stemmeandeler hver og medlemmene for de fiskeberet-
tigete 1 1/3 stemmeandeler hver. 

  Ved avstemming gjelder kommunelovens bestemmelser  så langt 
de passer. 

 
 g) Det innkalles til møte når leder eller en av gr uppene, 

jfr. pkt. 3, bokstavene a, b og c krever det.   
 
 h) Dersom alle medlemmene for en gruppe i Styret f orlanger 

det, skal det avholdes møte i den gruppen som har 
valgt medlemmene, før vesentlige forandringer innen for 
ordningens rammer foretas. Avstemming på slike møte r 
følger de samme regler som for valg i gruppene. Sli kt 
møte skal avholdes innen en måned fra kravet om møt e 
ble framsatt i Styret. 

 
 *** 
 
5.   Drift  
 
 a) Statskog Troms er sekretariat for Styret og har  ansvar for 

den daglige administrasjon og regnskapsføring innti l 
Styret og/eller Statskog S/F bestemmer noe annet. 
Sekretariatet arbeider innenfor fullmakter gitt av 
Styret. 

  
 b) Budsjett skal være vedtatt før årsskiftet. Regn skapet 

avsluttes pr. 31/12. Elvelagets regnskap skal revi-
deres av autorisert revisor og kopi av revidert og  
vedtatt regnskap legges ut til offentlig ettersyn i  
kommunen innen utgangen av mars.    

  
 *** 
 
6. Regler for utøvelse av fiske  
 
 Alle  som skal fiske i Reisaelva, skal betale for å utøv e fiske. 

Alle  kortkjøpere over 16 år skal betale et depositum so m 
tilbakebetales ved innlevering av fangstoppgave. Alle  som 
fisker må kunne forevise  kort og legitimasjon. Alt  
kortsalg organiseres av Styret. 

 
 
 a) Grunneierkort   
 
 1) Grunneiere kan kjøpe grunneierkort  som påføres gnr./bnr. 

for den eller de eiendommer vedkommende har fiskere tt 
for. Dette kortet gjelder kun for fiske på egen 
eiendom.  

 
  Dersom det er flere eiere på et bnr. eller på gnr . der 

fisket er felles, gjelder hvert kort kun for den av  
sameierne som er påført hvert kort. Kortet  gjelder  
kun for bruk av en person om gangen. 
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 2) Eiernes familiemedlemmer i rett opp- eller neda d-stigende 

linje, ektefelle/samboer og utenbygdsboende søsken kan 
til enhver tid låne grunneierkortet mot å forevise 
bekreftelse på at kortet er lånt. Låntaker kan kun 
fiske på den/de eiendommer som er påført kortet. 

 
 3) Dersom hjemmelshaver til et bnr. med fiskerett er 

forhindret fra å utøve fiske pga alder, helse o.l.,  
kan et av familiemedlemmene nevnt i pkt. 6 bokstav 
a.2. gis fullmakt til få sitt navn påført kortet 
sammen med det/de bnr. det gjelder for. Styret vurd e-
rer og avgjør i hvert enkelt tilfelle.  

 
 4) Prisen på grunneierkortet skal være lik prisen på 

kultiveringskortet. 
 
 * 
 
 b) Kultiveringskort for innenbygdsboende 

fiskeb
eretti
gete  

 
  Innenbygdsboende fiskeberettigete, inklusive inne n-

bygdsboende grunneiere med fiskerett, kan kjøpe 
kultiveringskort. Navnet til kjøper påføres kortet.  

 
  Kortet kan ikke overdras til andre og gjelder kun  for den 

person det lyder på.  
 
 * 
 c) Næringskort  
 
 1) Grunneiere av bnr. som tilsammen utgjør et gnr.  og som 

ønsker å nytte ut næringsdelen av sin fiskerett på 
egen eiendom ved lån/leie til andre, kan kjøpe et 
næringskort  til en pris lik minimum 3 ganger prisen på 
kultiveringskortet. Fordeling av kort innad på hver t 
gnr. skjer etter andel elvestrekning hvis ikke anne t 
er avtalt, jfr. delingsgrunnlaget. Styret kan på ve gne 
av grunneierne administrere salg av slike kort ette r 
avtale. 

 
 2) Kjøp av næringskort betinges av at grunneierne på forhånd 

har merket opp sitt gnr.s avgrensing ved elva på 
godkjent måte. 

 
 
 3) Antall næringskort til hvert gnr. fordeles ette r 

prosentandel av total elvelengde, jfr. delings-grun n-
laget. Styret bestemmer totalt antall tillatt solgt e 
kort. Antall kort må ikke overstige det antall kort  
som kan selges til utenbygdsboende. 

 
 
 4) Styret fordeler om nødvendig næringskortene på de soner de 
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hører hjemme og påfører sonenr. på kortet.  
 
 * 
  
 d) Fiskekort  
 
 Andre som skal fiske, må kjøpe fiskekort. 
 Kortet kan ikke overdras til andre og gjelder kun den person 

det lyder på. 
 
 
 *** 
 
7) Rullerende soner  
 
 a) Det kan innføres rullerende soner der grunneier ne fisker 

alene og kan låne/leie ut sitt næringskort på egen 
eiendom/gnr. 

 
 b) Dersom grunneierne i en rullerende sone ønsker det, kan 

Styret administrere salg av kort i sonen på den måt e 
som blir avtalt. Dette kan f.eks skje ved salg av 
enkeltkort eller ved at sonen selges under ett. Sty ret 
bestemmer antall kort og pris for sonen. 

 
 c) Styret selger ikke fiskekort til utenbygdsboend e i de 

rullerende soner, med mindre salget av hele sonen 
administreres av Styret. 

 
 d) Styret kan også av økonomiske grunner eller for  å redusere 

press på elva, innføre rullerende soner som i sin 
helhet disponeres av Styret. Eventuelle inntekter i  
disse sonene fordeles med 40% til drift av elva og 60% 
tilbakeføres grunneierne. Ved press på elva kan alt  
fiske i slike soner forbys. 

 
 e) De rullerende soner må ikke på noe tidspunkt ut gjøre mer 

enn 20% av hele elvestrekningen, og fordeles mest 
mulig likt på Statens del av elva opp for Saraelv o g 
elvestrekningen nedenfor. Styret bestemmer sonenes 
antall, utstrekning og rullering. 

 
 *** 
8) Reservefond   
 
 Hvert år avsettes minimum 2% av brutto salgsinntek ter av alt 

kortsalg, unntatt salg av kultiveringskort og nærin gs-kort 
som Styret administrerer på vegne av grunneiere, ti l et 
reservefond. Fondsavsetning skal gjøres årlig innti l fondet 
når en størrelse lik et gjennomsnitt av de siste tr e års 
brutto driftsutgifter. Styret gir regler for hvorda n fondet 
skal benyttes og kan eventuelt øke avsetningspro-se nten. 

 
 *** 
 
9) Utbyttefordeling  
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 Av et eventuelt overskudd av driften etter avsetni nger til 
reservefond avsettes 40%  til kultiveringstiltak/ku ltiver-
ingsfond før overskudd utbetales til grunneierne. I nntil 
reservefondet har nådd den bestemte størrelse, avse ttes 
overskuddet til reservefondet. Elvelaget bestemmer når 
utbetaling  av overskudd kan skje eller om overskud det 
avsettes til et utbyttefond for senere utbetaling t il 
grunneierne. 

 
 *** 
 
 
10) Brudd på ordningsbestemmelsene   
 
 a) Brudd på disse bestemmelser straffes med bøter,  jfr. 

jordskiftelovens § 95. Styret, eller den styret har  
gitt fullmakt, har rett til å anmelde slike forhold .  

 
 b) Kortkjøpere nevnt under pkt. 6 bokstav b og d s om blir 

dømt for ulovlig fiske i elva, kan av Styret nektes  
kjøp av kort i inntil 3 år. 

 
 *** 
 
11) Andre bestemmelser  
 
 a) Fisket utøves innenfor de offisielle fiskeforsk rifter for 

anadrome laksefisk. Etter godkjenning fra Fylkes-
mannens miljøvernavdeling kan Styret om nødvendig 
fastsette strengere fiskeregler og begrensninger i 
fisket. 

 
 b) Styret sørger også for at fangststatistikk og  lov-

bestemte rapporter blir innsendt innen fastsatte 
frister. 

 
 c) Dersom det på noe tidspunkt blir behov for å be grense 

fisket ved at det fastsettes et øvre tak for antall  
stenger/kort i elva, fordeles dette etter forholdet  
40/60 mellom de fiskeberettigete og grunneierne. Be gge 
grupper reduseres likt prosentvis for det antall 
stenger/kort som eventuelt selges til utenforståend e. 

  Andre regler for begrensning utarbeides av Styret  i 
samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling. 

 
 d) Dersom Styret finner det nødvendig, kan det eta bleres egen 

ordning for fisket etter sjøørret og sjørøye i nedr e 
del av elva. 

 
 *** 
 
12) Voldgift  
 
 Dersom det oppstår tvist mellom partene om forståe lsen av 

reglene i denne ordning, kan de berørte parter med bindende 
virkning  kreve tvisten avgjort ved voldgift. Hver av part-
ene utpeker sin representant og Nord-Troms herredsr ett 



 
 

 90 

oppnevner formannen.   
 
 Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jf Lov av 

13. aug. 1915 nr. 6, kap. 32. 
 
 *** 
 
13) Ikrafttreden   
 
 Vedtektene trer i kraft når bruksordningen er rett skraftig. Den 

midlertidige bruksordning gjelder inntil så skjer. Hvis 
ordningen blir påanket, fortsetter reglene bestemt for 
sesongen 1994 inntil noe annet blir bestemt av anke -instan-
sen. 

 
 
 Tinglysing.  
 
Sak nr. 3/1988 blir å tinglyse på følgende gnr. og bnr.: 
 
Gnr. 11 : bnr. 1, 2 og 4. 
Gnr. 12 : bnr. 1, 3 og 5. 
Gnr. 13 : bnr. 1 og 2. 
Gnr. 14 : bnr. 1, 2 og 4. 
Gnr. 15 : bnr. 1, 2, 13, 20, 35, 42 og 49. 
Gnr. 16 : bnr. 1, 2, 3, 4 og 9. 
Gnr. 17 : bnr. 1, 2, 4 og 5. 
Gnr. 18 : bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 3, 14, 15,  
               16 og 17. 
Gnr. 19 : bnr. 1. 
Gnr. 20 : bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 30, 31 og 32. 
Gnr. 21 : bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 13.  
Gnr. 22 : bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 2, 13, 14,  
               16, 17, 18, 20, 26, 27, 29 og 31. 
Gnr. 23 : bnr: 2, 5, 6 og 11. 
Gnr. 24 : bnr. 3 og 4. 
Gnr. 25 : bnr. 2, 3, 6 og 13. 
Gnr. 26 : bnr. 1, 3, 4, 5, 8, 9 og 10. 
Gnr. 27 : bnr. 2, 3, 4 og 5. 
Gnr. 28 : bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. 
Gnr. 29 : bnr. 1, 7, 12, 13, 14, 16, 21, 27, 28, 29 , 30, 31, 
33,                 34, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 57 og 64.  
Gnr. 30 : bnr. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12 og 14. 
Gnr. 31 : bnr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 og 9. 
Gnr. 32 : bnr. 1 og 2. 
Gnr. 33 : bnr. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 og 18. 
Gnr. 34 : bnr. 1, 2, 3, 4 og 5. 
Gnr. 35 : bnr. 1 og 2. 
Gnr. 36 : bnr. 1, 2, 3, 5 og 6. 
Gnr. 37 : bnr. 1, 2, 3, 5 og 6. 
Gnr. 40 : bnr. 6. 
Gnr. 41 : bnr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. 
Gnr. 42 : bnr. 1, 2, 3, 4 og 6. 
Gnr. 43 : bnr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16 og 28. 
Gnr. 44 : bnr. 1, 2 og 3. 
Gnr. 45 : bnr. 1, 2 og 3. 
Gnr. 46 : bnr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 og 26. 
Gnr. 52 : bnr. 1, 3, 4 og 5. 
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Kostnadene......................................... ...........  
 
 Forskjellige bestemmelser.  
 
Den tinglyste utskrift av rettsboka skal oppbevares  på kontoret 
til Statskog S/F på Storslett. 
 
 Forkynning.  
 
Forkynning skjer ved at utskrift av rettsboka vedr.  
behandlingen av den endelige ordning for møtene 17. , 18. og 19. 
jan. 1995 sendes de registrerte parter i rek. brev samtidig som 
full-stendig rettsbok for saken legges ut på 
formannskapskontoret og Nordreisa folkebibliotek. 
 
 Ikrafttreden.  
 
Sak nr. 3/1988 trer under rettslig tvang i kraft 2 - to - 
måneder fra forkynningsdato. Fra samme tidspunkt op phører den 
midlertidige ordning. 
 
 Anke . 
Ankefristen er 2 - to - måneder fra forkynningsdato . 
Ankereglene vedlegges forkynningen. 
 
 
 Retten hevet.   
 Gunnar Grimsbo 
 (sign.) 
Rasmus R. Georgsen Leif Sveistrup 
    (sign.) (sign.)    
 
 
 
Rett utskrift: 


