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RETTSMØTE 
 
Møtedag: 27.02.2013 
Sted: Nordreisahallen på Storslett 
Sak nr.: 1900-2012-0051 Reisaelva 
  
Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven § 2 bokstav c 
  
Rettens leder:  Jordskiftedommer Liv Nergaard 
 
Meddommere: 

 
Dagfinn Rydningen, Kitdalen, 9046 OTEREN 
Marit Hjalmarsen, Nordmannvik, 9146 OLDERDALEN 
 

Protokollfører: Jordskiftedommeren 
  
Saken er krevd av: Svein Vangen, Bjørn Mikkelsen, Helge Bjerkelund, Inger-Marie 

Blomli, Rune Bergland, Tom-Erik Johansen, Morten Bergland, Geir 
Karlsen, Eskil Mikkelsen, Per Johan Solheim, Eirik Velstad, Leif K. 
Bergland, Thomas Bergland, Oddbjørn Johansen, Gunnar Pedersen, 
Kjetil Hansen, Harry Fyhn, Kjell A. Persen, Jon-Vidar Persen, Espen 
A. Steinsvik og Gudmund Birkeland 

  
Til behandling: 1  Fremming av saken 

2  Vedtekter for Reisa elvelag 
3  Oppretting av arbeidsgruppe  

  
Parter registrert i saken: 
Bjørn Mikkelsen, 9152 Sørkjosen 
Helge Bjerkelund, 9152 SØRKJOSEN 
Inger-Marie Blomli, 9151 STORSLETT 
Tor-Arne Isaken, 9151 STORSLETT 
Rune Bergland, 9151 STORSLETT 
Tom-Erik Johansen, 9151 STORSLETT 
Morten Bergland, 9151 STORSLETT 
Geir Karlsen, 9152 SØRKJOSEN 
Eskil Mikkelsen, 9152 SØRKJOSEN 
Per Johan Solheim, 9151 STORSLETT 
Eirik Velstad, 9151 STORSLETT 
Leif K. Bergland, 9151 STORSLETT 
Thomas Bergland, 9152 SØRKJOSEN 
Oddbjørn Johansen, 9151 STORSLETT 
Gunnar Pedersen, Engveien 3, 9151 STORSLETT 
Kjetil Hansen, Olderskogen 5, 9151 STORSLETT 
Harry Fyhn, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Kjell A. Persen, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Jon-Vidar Persen, Ansjøn, 9151 STORSLETT 
Espen A. Steinsvik, Nesseveien 28, 9152 SØRKJOSEN 
Reidar Kristiansen, Sonjatunveien 32, 9151 STORSLETT 
Gudmund Birkeland, 9152 SØRKJOSEN 
Svein Vangen, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Knut Morten Pedersen, Gammelbruveien 15, 9151 STORSLETT 
Kjetil Bjørklid, Storestevegen 12, 9151 STORSLETT 
Karl Erik Eriksen, Olderskogen 7B, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 5/21, Frank Langånes, Postboks 77, 9156 STORSLETT 
Eier av gnr. 11/1, 43/13, 45/2, Nordreisa kommune, Sentrum 17, 9151 STORSLETT 
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Eier av gnr. 11/2, 41/4, Arne Eilert Vollstad, Lilleslett 8, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 11/4, 14/1, Trond Holm, Olderskogen 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 12/1, Einar Nils Henriksen, Bjønnliveien 9, 9300 FINNSNES 
Eier av gnr. 12/1, Åse Elisif Sandnes, Østenbekkveien 19, 9403 HARSTAD 
Eier av gnr. 12/1, Kolbjørn Arild Henriksen, Revebjelleveien 34, 1529 MOSS 
Eier av gnr. 12/1, Solbjørg Marie Helen Thoresen, Nærbyveien 62, 3041 DRAMMEN 
Eier av gnr. 12/1, Reidun Synøve Dalevold, Vik Torg 42, 3530 RØYSE 
Eier av gnr. 12/3, Herulf Veibakken, Kippernesvegen 4 B, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 12/5, Jørgen Ingv Marelius Langstrand 
Eier av gnr. 12/5, Asmund Langstrand 
Eier av gnr. 12/5, Solfrid Joakime Pettersen 
Eier av gnr. 13/1, Ann Jorunn Solheim, Mælen 11, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/2, Sven Harald Henriksen, Mælen 9, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/3, Erna Ag, Strandvegen 18, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/17, Karl-Johan Lunde, Strandveien 11, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/82, Tore Yttregaard, Pynten 3, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/104, Odd Kristian Kristiansen, Utsikten 2, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/109, Knut A. Henriksen, Mielen 8 A, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/2, Olav Martin Andersen, Olderskogen 31, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/4, Svein Erik Andersen, Olderskogen 27, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/4, Britt Johanne Andersen, Kroken 7, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/115, Kyrre Løvoll, Moan 33, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/144, Roger Jakobsen, Olderskogen 19, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/158, Asbjørn Holm, Olderskog 33, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/1, Marie Lyngsmark 
Eier av gnr. 15/2, Bård Hammari, Leonh Isaksens Veg 20, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/13, Astrup C Berg Rasmussen 
Eier av gnr. 15/20, Ole-Martin Strøm, Leonh Isaksens Veg 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/20, Kristian Strøm, Ringvegen 22, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 15/24, Rigmor Moelv, Gammalbruveien 5, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/34, 15/78, Ellinor Hagan, Skolevegen 23, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/35, Roy Arne Iversen, Stien 3, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/42, Ruth Eili Ruud, Leonh Isaksens Veg 22, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/49, Lauren Rasmussen, Gammelbruvegen 3, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/120, Arnt Ivar Steinsvik, Storbakken 6, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/1, 34/1, Gunnar Rasmussen, Storslett, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/1, 34/1, Signe Rasmussen 
Eier av gnr. 16/1, Roald Rasmussen 
Eier av gnr. 16/2, Birkelund Sagbruk AS, Industrivegen 6, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 16/2, Hugo Elvebakken, Tømmernesv, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Carina Emmerense Hagan, Gammelbruvegen 13 C, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Bente Fredriksen, Tømmernesvegen 59, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Ingvild Birkelund Andersen, Tømmernesvegen 57, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Per Øivind Hermansen, Hans Nilsens Veg 26, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 16/2, Jan Roger Birkelund, Gammelbruvegen 13 C, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Ruben Birkelund Andersen, Tømmernesvegen 57, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/3, 16/9, Arne Thomasjord, Thomasjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/4, 31/8, Terje Nordberg, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 17/1, Jørn Hugo Karlsen Fosnes, Fosnes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 17/2, Oddbjørg Elisabeth Fosnes, Saure, 8283 LEINESFJORD 
Eier av gnr. 17/4, Bodil Bakkehaug Nilsen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 17/4, Per Roar Nilsen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 17/5, Arnfinn Fosnes, Fosnes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/1, 18/8, Line Olsen Ørstad, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/2, 24/4, Harald Erik Johannessen, Moskodal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/3, 18/9, 18/17, Liv Hilde Hermansen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/4, Gunn Marry Olaussen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/5, Arnfinn Rasmussen, Krakenes, 9151 STORSLETT 
Fester av gnr. 18/5, Nord-Troms Bioenergi AS, Hansabakken 1, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/6, Arnold Olsen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
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Eier av gnr. 18/7, Margit Ovedie Pettersen 
Eier av gnr. 18/10, Mary Johanne Nygaard Gylstrøm, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/11, Anton Sandmo, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/13, 29/28, Birger Andreas Hermansen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/15, 21/5, 21/6, Trond Hermansen, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/16, Finn Erik Gausdal, Straumfjordeidet, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 19/1, Ottar Severin Seljelund, Lisbeth Bardonsens Veg 26 A, 9321 MOEN 
Eier av gnr. 20/1, Odd Bernhard Johnsen, Postboks 21, 9156 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/2, Rita Cecilie Ringstad Kristiansen, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/3, Håkon Peter Bråstad, Olderskogen 2, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/4, Bjørn Tore Rasmussen, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/5, 34/4, Kyrre Martin Elveskog, Elveskog, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/21, Alf Magnus Braastad, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/30, 37/6, Kristian Fredrik Fredriksen, Åsheim, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/31, 20/32, Solveig Amalie Løvbrøtte, Hysingjord, 9151  
Eier av gnr. 21/1, 21/8, Eivind Adolf Mobakken, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/1, 21/8, Thorstein Martin Mobakken, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/2, Nils Petter Olausen 
Eier av gnr. 21/3, Harry Olaussen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/4, Asbjørn Johannes Pedersen, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/7, Henrik S. Henriksen 
Eier av gnr. 21/7, Albrikt Pedersen 
Eier av gnr. 21/9, Johannes Henriksen 
Eier av gnr. 21/9, Signe Paunu 
Eier av gnr. 21/9, Albrigt Pedersen 
Eier av gnr. 21/10, Jan Asbjørn Olaussen, Storbakken 11, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/13, Kjell Olav Mølleng, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/1, 22/10, Else Magrethe Johansen, Bakkemo, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/2, Algeir Røyland, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/3, Øystein Gustav Mikalsen, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/4, Lilly Margrethe Solborg, Sonjatunvegen 5, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/5, Anton William Severinsen, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/6, Terje Storslett, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/7, Olaf Kristian Isaksen, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/8, 22/16, Per Steinar Aspelund, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/8, 22/16, Sonja Helene Aspelund Hætta, Gironvárri 4, 9520 KAUTOKEINO 
Eier av gnr. 22/9, 22/20, 22/27, Gunn-Erna Andersen Hauge, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/11, Bjørn Sigurd Østgård, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/12, Rolf-Erik Teigstad, Kråkefotveien 7 D, 9516 ALTA 
Eier av gnr. 22/12, Åse Brith Skreland, Hestehovvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA 
Eier av gnr. 22/12, Janne Rigmor Olsen, Tønsvikvegen 283 B, 9022 KROKELVDALEN 
Eier av gnr. 22/12, Helene Elisabeth Jakobsen, Kittistien 10, 9100 KVALØYSLETTA 
Eier av gnr. 22/12, Ann Marie Pedersen, Akkarvegen 18, 9100 KVALØYSLETTA 
Eier av gnr. 22/14, Knut Jørgen Johansen, Ringvegen 7, 9152 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 22/15, 22/26, Frank-Johan Rundhaug, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/17, Eirik Vollstad, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/18, Øystein Gustav Mikalsen, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/20, 22/27, Rolf Johannes Hauge, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/20, 22/27, Harry Kristian Hauge, Kattemsvegen 8, 7080 HEIMDAL 
Eier av gnr. 22/20, 22/27, Kai-Are Hauge, Skogly 14, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 22/20, 22/27, Freddie Jomar Hauge, Tomasjordnes 59, 9024 TOMASJORD 
Eier av gnr. 22/13, Harald Åsmund Severinsen, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/29, Roald Johannes Storslett, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/31, Rolf Johannes Hauge, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/54, Geir-Bjarne Solborg Bendiksen, Grøtsundvegen 3, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 22/56, Rita Solborg Salomonsen, Storvegen 13, 9015 TROMSØ 
Eier av gnr. 22/60, Frank Robert Johansen, Bjørkvoll 12, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 22/61, Ronny Løvoll, Skoleveien 41, 1389 HEGGEDAL 
Eier av gnr. 23/2, Kyrre Martin Elveskog, Elveskog, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 23/2, Ronny Skaldebø, Baskabut, 9151 STORSLETT 
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Eier av gnr. 23/5, 23/11, Arne Martin Kristiansen, Lundevegen 16, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 23/6, Reidun Kristiansen, Hansabakken 24, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 23/6, Bjørg Turid Johannessen, Berlund, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 24/3, Åse Gausdal, Moskodalen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 24/4, Kirsti Marie Moskodal, Svartfoss, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 24/4, Geirmund Rundhaug, Valleveien 1559, 3960 STATHELLE 
Eier av gnr. 24/4, Hans-Gunnar Johannessen, Moskodal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/2, Marie Johansen 
Eier av gnr. 25/2, Arvid Johan Grønlund, Storvik, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/2, Torgeir Magne Grønlund, Skogly 2, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 25/2, Albine Johanna Henriksen, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/2, Signe Evida Pedersen, Th Widdings Veg 46, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 25/2, Thomas Johansen, Naveren 26 D, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/3, 34/2, Steinar Dagfinn Rasmussen, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/6, Rolf Eilert Rasmussen 
Eier av gnr. 25/13, Bo Robert Kvam, Potka, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/31, Gudmund Teigen, Moskodal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/34, Sverre Solberg, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/1, 28/3, 30/3, 31/3, Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 NAMSOS 
Eier av gnr. 26/3, 33/10, 52/1, Margareth Reiersen, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/3, 33/10, 52/1, Solveig Einevoll, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/3, 33/10, 52/1, Olaug Alise Skorpen, Hallen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/3, 33/10, 52/1, Leif Reidar Andreas Einevoll, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/4, 26/5, Aslaug Sesilie Petre Kvam, Skogstad, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/4, 26/5, Stein Kvam, Potka, 9151 STORSLETT 
Fester av gnr. 26/4, Halstein Kvam 
Eier av gnr. 26/8, Wenche Offerdal, Kjelleren, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/8, Stein Arne Rånes, Nyvoll Gård, 9151 STORSLETT  
Eier av gnr. 26/9, Tore Einevoll, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/10, Solbjørg Else Marie Skjønsfjell, Solbakkmelen 11, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 27/2, Karin Marie Andersen, Hallen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 27/3, Anne Lise Harda Elin Holma, Hallen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 27/4, Gunvor Hansen, Mellomjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 27/5, Kjell Roar Halonen, Geira, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/1, Asveig Elisabeth Hasselberg, Vinnelys, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/2, Solbjørg A. Johansen 
Eier av gnr. 28/2, Kirsten Synnøve Emberland, Goppa 4, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 28/2, Villy Oddmund Johansen 
Eier av gnr. 28/2, Sverre Johansen, Hansmarkvegen 54, 9013 TROMSØ 
Eier av gnr. 28/4, Anna Jakobsen, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/4, Anna Jakobsen Bergmo, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/5, Øivind Peder Mathias Hermansen, Kirkevegen 15 F, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/6, Linda Severinsen, Vinnelys, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/7, Ragnhild Kristine Rognmo, Sappen, 9151 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/1, 29/32, 32/2, Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 NAMSOS 
Eier av gnr. 29/7, 29/14, Nansy Hammari, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/12, Ken Sivert Henriksen, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/12, Heidi Rikardsen Henriksen, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/13, Tore Gerhard Bilto, Bilto, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/16, Sture Eitrand Hansen, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/21, Eyolf Ragnar Vangen, Svartfoss, 9151 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/27, Morten Mo Vik, Jan Mayenvegen 16, 9013 TROMSØ 
Eier av gnr. 29/27, Linda Pedersen Vik, Jan Mayenvegen 16, 9013 TROMSØ 
Eier av gnr. 29/27, Morten Movik, Jan Mayen vegen 16, 9013 TROMSØ 
Eier av gnr. 29/28, Anne-Mette Gausdal, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/29, Arne Henry Gran, Buråsveien 8 B, 1488 HAKADAL 
Eier av gnr. 29/31, Gunn Marianne Valø, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/30, Terje Nordberg, Sappen, 9151 STORSLETT 
Fester av gnr. 29/32, Asveig Elisabeth Hasselberg, Vinnelys, 9151 STORSLETT  
Eier av gnr. 29/33, Sissel Margaret Mikkelsen, Stornes, 9151 STORSLETT 
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Eier av gnr. 29/34, Henry Rolf Vangen, Svartfoss, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/37, Jorunn Nordeng, Strandveien 40, 9180 SKJERVØY 
Eier av gnr. 29/37, Børge Aksel Nordeng, Strandveien 40, 9180 SKJERVØY 
Eier av gnr. 29/39, Geir Roar Jensen, Punta, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/41, May Tove Jakobsen, Einevegen 19, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/45, Svanhild Marselia Bertelsen, Blåtoppveien 3, 9516 ALTA 
Eier av gnr. 29/45, Aud Elvebakken, Timoteiveien 1, 9516 ALTA 
Eier av gnr. 29/47, 30/10, Helge Arne Slettli, Blåbærsvingen 17, 9060 LYNGSEIDET 
Eier av gnr. 29/49, Trine Carlsen, Kirkegårdsveien 60, 9180 SKJERVØY  
Eier av gnr. 29/57, 30/12, Lise Lotte Lund, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/64, Ove André Nilsen, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/4, Harda M Hasselberg 
Eier av gnr. 30/5, Tore Konrad Elvestad, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/6, Ken Olav Nordberg, Majorstuveien 13 B, 0353 OSLO 
Eier av gnr. 30/6, Odd Stefan Nordberg, Arnestad 6, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/6, Gunn Marit Nordberg, Einevegen 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/12, Kjell Gunnar Storslett, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/14, Marit Olaug Lund, Sonjatunvegen 5, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 31/1, Yngve Hallgeir Mathisen, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 31/1, Jan Bjørnar Mathisen, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 31/5, Åsbjørg Sylvia Andersen, Sandvåghaugan 1, 9180 SKJERVØY 
Eier av gnr. 31/6, 31/9, Kåre Johannes Liland 
Eier av gnr. 31/7, Holger Hasselberg, Vinnelys, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 32/1, Jan Harald Tørfoss, Holmen, 9151 STORSLETT 
Fester av gnr. 33/2, Hjalmar Rasmussen 
Eier av gnr. 33/2, Kristian Henrik Holmen 
Eier av gnr. 33/4, Ragnvald Fritjof Ferdinand Haugseth, Haugseth, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 33/5, 33/16, Are Kristian Karlsen, Olsborg, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 33/7, Odd Birger Andersen, Solbakkmelen 1, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 33/8, Eldbjørg Signe Tretten, Kirkevegen 8, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 33/9, Helen Nilsen, Kringsjåvegen 281, 2618 LILLEHAMMER 
Eier av gnr. 33/11, Terje Holmen, Stuertvegen 32, 9014 TROMSØ 
Eier av gnr. 33/14, Tom Ole Skorpen, Gylteveien 23, 1440 DRØBAK 
Eier av gnr. 33/18, Rolf Arild Bakkeslett, Holmen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 34/3, Kirsti Hansen-Krone, Arnestad 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 34/5, Ragna Johanna Rasmussen 
Eier av gnr. 35/1, Karl Hartvik Johansen 
Eier av gnr. 35/2, 37/1, Kjell Arne Strandheim, Krakenes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 36/1, 36/6, Odd-Erik Hansen, Krakenes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 36/2, Geir Morten Pettersen, Vassbotn, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 36/2, Hege Olaussen, Vassbotn, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 36/3, Gudveig Kirstine Olsen, Levrestien 32, 1346 GJETTUM 
Eier av gnr. 36/5, Raymon Henriksen, Krakenes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 37/6, Asbjørn Fredriksen, Åsheim, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 37/3, 37/5, Ivar Henning Jensen, Strandheimveien 4, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 37/3, 37/5, Laila Agersborg, Kildal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 38/6, Frits Sakshaug 
Eier av gnr. 38/7, Åsmund Johannes Nørgård, Kildal 577, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 38/15, 49/23, Knut Ivar Skogvold, Kildalvegen 460, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 40/6, Mary Ann Gulstad Riise, Kildalveien 231, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/1, Jan-André Slettli, Straumfjordnes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/1, Nicole Schwank, Straumfjordnes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/2, Ketil Einar Sagelv, Murstadgutua 21, 2340 LØTEN 
Eier av gnr. 41/3, Edvard Mikal Nilsen, Kildalveien 168, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/5, Isak Emil Jensen, Kildal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/6, Erna Berit Woldstad, Kildalveien 145, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/7, Sigmund Sagelv, 7520 HEGRA 
Eier av gnr. 42/1, 43/28, 44/3, 46/1, Trond Hallen, Båtnesvegen 15 A, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/2, Bjørg Nilsen, Kildalveien 72, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/3, Henrik E Voldstad 
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Eier av gnr. 42/3, Johannes Lund 
Eier av gnr. 42/3, Eilif Lund 
Eier av gnr. 42/3, Gottlieb Jakobsen 
Eier av gnr. 42/3, Even Eilertsen Voldstad 
Eier av gnr. 42/4, Britt Jorunn Jacobsen Hansen, Kildalveien 75, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/4, Rune Hansen, Tømmernesvegen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/4, Sigbjørn Hansen, Lundefjellvegen 3, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/6, Henry Klæbo Jacobsen 
Eier av gnr. 43/1, Svein Harald Severinsen, Båtnesvegen 13, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/2, Olav Mathias Henriksen, Vesleskrammerud 7, 1860 TRØGSTAD 
Eier av gnr. 43/2, Ellinor Irene Hansen, Naveren 2 A, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/2, Greta Jorunn-Marie Henriksen, Blomstereng 1, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/2, Asle Henry Henriksen, Reistad, 6387 VÅGSTRANDA 
Eier av gnr. 43/2, Tor Bjørnar Henriksen, Naveren 6, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/2, Sigmund Hjalmar Henriksen, Solbakken 45, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 43/2, Terje Jostein Henriksen, Naveren 4, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/4, Elisabeth Jørgine Josefsen, Engvegen 2, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/4, Jørn Terje Blomstereng Josefsen, Blomstereng 4, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/5, Hagbart Arne Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Astrid Marie Berg, Trollringen 12 B, 9016 TROMSØ 
Eier av gnr. 43/5, Hjørdis Mathilde Amundsen 
Eier av gnr. 43/5, Betty Charlotte Thorbjørnsen 
Eier av gnr. 43/5, Ingrid Susanne Pedersen, Sentrum 9, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/5, Oddvar Severinsen, Grøtsundvegen 12 B, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 43/5, Ragna Ingvarda Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Margot Konstanse Leirbakken, Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/5, Signe Marianne Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Rakel Elida Elvestad 
Eier av gnr. 43/5, Terje Severinsen, Båtnesvegen 10, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/5, Johan Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Solveig Mathilde Johnsen 
Eier av gnr. 43/5, Torlaug Margot Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Einar Berg Elvestad 
Eier av gnr. 43/5, Ella Emelie Andreassen, Th Widdings Veg 38, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 43/5, Anne Mette Severinsen, Safirvegen 14 A, 9022 KROKELVDALEN 
Eier av gnr. 43/5, Eugen Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Svanhild Jakhelln, Østhellinga 22, 1388 BORGEN 
Eier av gnr. 43/5, Werner Anfinn Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Maj-Britt Fredriksen, Kristiansfeld Gate 1 A, 7013 TRONDHEIM 
Eier av gnr. 43/5, Gunn-Anita Josefsen, Båtnesvegen 11, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/6, Signe Marianne Severinsen 
Eier av gnr. 43/6, Terje Severinsen, Båtnesvegen 10, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/6, Maj-Britt Fredriksen, Kristiansfeld Gate 1 A, 7013 TRONDHEIM 
Eier av gnr. 43/6, K. H. Johnny Olaussen, Naveren 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/9, Lillian Marie Hammervoll, Hovedvegen 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/9, Unni Anne-Lise Wuttudal, Hovedvegen 16, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/9, Alf Øivind Jensen, 6640 KVANNE 
Eier av gnr. 43/9, Maj-Lis Pettersen, Klimavegen 44 A, 9015 TROMSØ 
Eier av gnr. 43/15, Aud Seljelund, Hovedvegen 1, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/15, Roger Pettersen Hveding, Hovedvegen 1, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/16, Joda Eiendom AS, Moan 33, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 44/1, 45/1, Kjell Olaus Båtnes, Postboks 195, 9156 STORSLETT 
Eier av gnr. 44/2, Marit Leirbakk Båtnes, Sentrum 1 B, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 44/2, Tor-Eivind Båtnes, Båtnesvegen 18, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 45/3, 52/1, 52/5, Liv Jorunn Jensen, Haganjordet 4, 1351 RUD 
Eier av gnr. 45/3, 52/1, 52/5, Inger-Ann Leirbakk, Storslett, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 45/3, 52/1, 52/5, Tor Gunnar Lunde, Storslett, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 46/2, Othelie Johannessen 
Eier av gnr. 46/2, Mathis Johannessen 
Eier av gnr. 46/2, Samson Johannessen 
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Eier av gnr. 46/2, Emma Larine Johannessen 
Eier av gnr. 46/3, Elis Johan Richardsen, Raappanavegen 2, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/3, Per Arvid Richardsen, Myrvegen 13, 9990 BÅTSFJORD 
Eier av gnr. 46/5, Torleif Åsmund Fossvoll, Hovedvegen 28, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/6, Wivian Marie Moen, Sæbø, 6386 MÅNDALEN 
Eier av gnr. 46/7, 46/9, Arvid Johannessen, Hovedvegen 30, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/8, Magne Ingvald Johann Fossvoll, Sandbakken 8, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/8, Knut Henry Fossvoll, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 46/11, Jan Oddvard Fossvoll, Skogly 14, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/11, Keth Irene Fossvoll, Drammensveien 181 A, 3050 MJØNDALEN 
Eier av gnr. 46/11, Frank Jonny Fossvoll, Fossvoll 1, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/26, Annbjørg Aud Herdis Eliassen, Skogly 13, 9152 SØRKJOSEN  
Eier av gnr. 47/3, Jan Olav Helberg, Nilseskogen 11, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/60, Hermod Larsen, Solbakken 15, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/131, Oddvar Seljevoll 
Eier av gnr. 47/241, Karl-Johan Karlsen, Bjørkvoll 19, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/270, Svein Arne Gustavsen, Bjørkvoll 5, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/278, Rodner Nilsen, Flyplassvegen 5, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/344, Egil Steinar Amundsgård, Solbakkmelen 24, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/400, John-Erik Severinsen, Ø. Baisit 8, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 51/4, Evald M. Olsen, Bakkebyveien 434, 9153 ROTSUND 
Eier av gnr. 52/1, Tordis Albertine Lunde, Strandvegen 20, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 52/1, Edith Lunde 
Eier av gnr. 52/1, Hildur Elise Bratsberg 
Eier av gnr. 52/1, 52/4, Leif Waldemar Lunde, Sonjatunvegen 20, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 52/1, Evy Karin Lunde Sejrup, Kirsten Flagstads Vei 28, 5146 FYLLINGSDALEN 
Eier av gnr. 52/1, Stig Arne Bratsberg, Lønsetbakken 24, 6421 MOLDE 
Eier av gnr. 52/1, Svein Erik Bratsberg, Parkveien 12, 7030 TRONDHEIM 
Eier av gnr. 52/1, 52/3, Anne Marie Lunde Heimdal, Muoniovegen 7, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 52/1, Fredrik Odin Lyng Lunde 
Eier av gnr. 52/1, Vibeke Lunde, Glimmervegen 2, 9022 KROKELVDALEN 
Eier av gnr. 52/1, Stein Erik Lunde, Strandvegen 20, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 52/1, Tim Fredrik Lunde, Sandbrekkevegen 27, 5231 PARADIS 
Eier av gnr. 52/1, Bernt Magne Bratsberg, Gaustadveien 149, 0372 OSLO 
Eier av gnr. 52/45, Ottar M. Remmen, Høghegga 17, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 52/72, Per Digre, Postboks 6, 9152 SØRKJOSEN 
 

Prosessfullmektig:  
Advokat Arild Karlsen, Advokatfirmaet Abrahamsen AS, Agnefestveien 10, Postboks 280, 4576 LYNGDAL 

Representerer Rita Cecilie Ringstad Kristiansen, Arne Martin Kristiansen, Jan Harald Tørfoss, Arnold Olsen, 

Odd Bernhard Johnsen, Harry Olaussen, Stein Arne Rånes, Asveig Elisabeth Hasselberg, Ragnhild Kristine 

Rognmo, Anna Jakobsen, Anton William Severinsen, Line Olsen Ørstad, Tore Einevoll, Rolf Arild Bakkeslett 

Advokat Hege Bjørgum Skillingstad representerer Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 NAMSOS 

Eiendommene ligger i Nordreisa kommune. 
 
I tillegg er samtlige innenbygdsboende i gamle Nordreisa kommune bosatt på gnr. 1-52 
parter i saken.   
 
Retten ble satt kl. 10.00. 
 
Til stede: Svein Vangen, Bjørn Mikkelsen, Harry Fyhn, Advokat Arild Karlsen, Kjetil 
Bjørklid, Tore Yttergaard, Øystein Gustav Mikalsen, Roald Johannes Storslett, Geir-Bjarne 
Solborg Bendiksen, Stein Arne Rånes, Terje Nordberg, Jan Harald Tørfoss, Knut Ivar 
Skogvold, Sigmund Hjalmar Henriksen, Jan Oddvard Fossvoll, Rodner Nilsen, Line Olsen 
Ørstad, Dagfinn Kristiansen som representerer Rita Cecilie Ringstad Kristiansen, Harry 
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Olaussen, Rolf Johannes Hauge, Harry Kristian Hauge, Steinar Dagfinn Rasmussen, Øivind 
Peder Mathias Hermansen, Tore Gerhard Bilto, Halvor Solborg, Ronny Mikkelsen, Jim 
Roger Hansen, Morten Elveskog, Arne Martin Kristiansen, Ola Solvang, Trond Solborg, 
Roger Guttormsen, Egil Steinar Amundsgård, Odd Kristiansen, Gunn Hansen, Øyvind 
Evanger, Jorun Birgitte Kristiansen, Rolf Hansen, Helge Alfred Johansen, Knut Larsen, 
Alvin Reiersen, Karl Gunnar Skjønsfjell, Steinar Østgård, Trygve Myrvang, Hjalmar 
Vangen. For Statskog SF møtte: advokat Hege Bjørgum Skillingstad, regionsjef Kåre 
Rasmussen og Lars Frihetslid. 

Fra pressen møtte Yngve Nilsen og Ragnhild Enoksen. 
 
Jordskiftedommerfullmektig Sæmund Stokstad og konsulent Elisabeth Bjørke Knudsen 
møtte fra jordskifterettens kontor.  
 
Jordskiftedommeren opplyste at innkallingen til dette og til de to neste møtene er levert med 
bud til samtlige postmottakere innenfor gnr. 1-52. Grunneiere og rettighetshavere, bosatt 
utenfor dette området, har fått innkallingen sendt per post. I tillegg er innkallingen til disse 
møtene kunngjort i Norsk Lysningsblad og med annonse i avisene Nordlys og Framtid i 
Nord 17.01.2013, jf. jordskifteloven § 13, siste ledd. 
 
På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til 
møtet eller til rettens sammensetning.  
 
På forespørsel om noen hadde merknader til rettens habilitet, ble rettens medlemmer spurt 
av Ola Solvang om noen av dem har fisket i Reisaelva i løpet av de 10 siste årene. Ingen av 
medlemmene hadde gjord dette.  Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens 
medlemmer inhabile.   
 
Dagfinn Rydningen har ikke gjort tjeneste som meddommer tidligere. Jordskiftedommeren 
gjorde meddommeren kjent med de plikter en jordskiftemeddommer har. Deretter skrev 
meddommeren under slik  
 

forsikring: 
Jeg forsikrer at jeg i denne saken og i alle framtidige jordskiftesaker med troskap og 

redelighet vil oppfylle de plikter en jordskiftemeddommer har. 

 
Dagfinn Rydningen 

(sign.) 

 
Jordskiftedommeren informerte om jordskifteretten, lovhjemler og dens arbeidsmåte i 
bruksordningssaker. 
 
Følgende dokument ble framlagt: 
1. Krav om jordskifte datert 25.10.2012 undertegnet av Svein Vangen, Bjørn Mikkelsen, 

Helge Bjerkelund, Inger-Marie Blomli, Tor-Arne Isaken, Rune Bergland, Tom-Erik 
Johansen, Morten Bergland, Geir Karlsen, Eskil Mikkelsen, Per Johan Solheim, Eirik 
Velstad, Leif K. Bergland, Thomas Bergland, Oddbjørn Johansen, Gunnar 
Pedersen,Kjetil Hansen, Harry Fyhn, Kjell A. Persen, Jon-Vidar Persen, Espen A. 
Steinsvik, Reidar Kristiansen og Gudmund Birkeland.  

2. Rettsbok fra Nord-Troms jordskifterett, sak 1900-1998-0003 
3. E-post fra Tor Arne Isaksen datert 01.01.2013, trekker seg som rekvirent av saken 
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4. E-post fra Reidar Kristiansen datert 12.01.2013, trekker seg som rekvirent av saken 
5. Brev fra et utvalg av fiskeberettigede ved Frank Båtnes, datert 15.12.2013 med vedlegg 
6. Brev fra Anton Severinsen og Olaf Isaksen datert 10.01.2013 
7. Brev fra Roger Guttormsen og Terje Nordberg mottatt 14.01.2013 med vedlegg 
8. Brev fra utenbygdsboende grunneiere, Ronny Løvoll m.fl. datert 14.01.2013 med 

vedlegg 
9. Brev fra en gruppe grunneiere ved Jan Harald Tørfoss datert 12.01.2013 
10. Brev fra Frank Båtnes datert 14.01.2013 
11. Brev fra Oksfjord Utviklingslag mottatt 15.01.2013 
12. Brev fra Ivar-Henning Jensen datert 14.01. 2013 
13. Brev fra Svein Vangen m.fl. mottatt 16.01.2013 
14. Fullmakter  
15. Brev fra Geir-Bjarne Solborg Bendiksen og Halvard Solborg datert 18.01.2013 
16. Brev fra Anton Severinsen datert 21.01.2013 
17. Brev fra Nordreisa Jeger og Fiskarlag datert 26.01.2013 
18. Brev fra Statskog SF datert 31.01.2013 
19. Brev fra advokat Arild Karlsen datert 12.01.2013 
 
Dokumentene er tilgjengelig på nettstedet www.domstol.no/reisaelva og partene som har 
meldt seg har fått disse tilsendt enten i posten eller ved e-post. 
 
1. Fremme av saken  
Jordskiftedommeren innledet og orienterte om vilkårene som må være til stede for fremme 
av en jordskiftesak. Hun redegjorde for rettens forståelse av kravet og informerte kort om 
noen av problemstillingene som har vært tatt opp i forbindelse med merknadsbehandlingen.  
 
Ola Solvang redegjorde for kravet, på vegne av de rekvirentene, og la ned påstand om 
fremme av saken.  
 
Geir Bjarne Solborg  Bendiksen forklarte seg på vegne av flere av de utenbygdsboende 
grunneierne og rettighetshaverne og la ned likelydende påstand med Ola Solvang.  
 
Advokat Hege Bjørgum Skillingstad forklarte seg på vegne av Statskog SF og la ned 
påstand om fremme av saken.   
 
Advokat Arild Karlsen, som representerer flere av grunneierne langs elva, forklarte seg og 
la ned påstand om fremme av saken.  
 
Jordskiftedommeren spurte forsamlingen om noen av de frammøtte ikke ønsket at saken 
skulle fremmes. Ingen gav uttrykk for dette. Ingen ønsket replikk.  
 
Jordskiftedommeren erklærte forhandlingene om fremme av saken for avsluttet. Hun 
opplyste at vilkårene for fremme av saken er til stede og at retten, med bakgrunn i den 
enighet som er i forsamlingen, er kommet til at saken fremmes.  
 
Partene fikk en kort begrunnelse for avgjørelsen. Jordskiftedommeren opplyste at 
fremmingsvedtaket vil bli protokollert i ettertid.    
 
2. Vedtekter  
Et foreløpig forslag til vedtekter samt andelsfordeling hentet fra sak 1900-1988-0003, begge 
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datert 27.02.2013, ble utlevert.  
 
Retten tok etter dette en pause og partene fikk anledning til å sette seg inn i dokumentene. 
Etter pausen fortsatte forhandlingene. 
 
Ola Solvang innledet. Han påpekte at rettighetsforholdene i Reisaelva er unike i og med at 
innenbygdsboende er tilkjent en personlig og ikke overførbar rett til fiske i Reisaelva. 
Grunneierne på den andre siden har en næringsrett og vil ønske å øke innslaget av 
fremmede fiskere. Dette er to grupperinger som har kryssende interesser og utfordringen 
blir å samle disse interessene i ett lag. Gruppene har imidlertid en felles interesse i å forvalte 
fiskebestanden.  
 
Solvang mente at retten blant anna må vurdere: ordningen med næringskort, salg av kort til 
fremmede, sikre at de fiskeberettigede ikke belastes for utgifter til næringsutvikling og 
inntjening for grunneierne, at oppgavene for laget blir tydelig, at en bør ha en mer 
jevnbyrdig sammensetning av styret og vurdere rullering av styrevervet. Videre påpekte han 
at kostnadene til elvelaget har økt voldsomt og det uten at oppsyn og kultivering har økt 
tilsvarende.  
 
Solvang ba også grunneierne vurdere om det kanskje bør være et eget lag som administrerer 
all utleie av fiske og at modellen en har i Altaelva, der et interessentselskap står for utleie, 
kan være overførbar.   
 
Andelen fremmede fiskere i elva er nå mye høyere enn før. Solvang anslo forholdet mellom 
innenbygdsboende- og fremmede fiskere til å være 1:10 i sone 7 hvor han fisker.  
Han mente også at den vanlige reisaværingen fisker mindre intenst enn de som kjøper 
næringskort og dermed belaster elva mindre.  
 
Advokat Arild Karlsen redegjorde for utfordringer sett fra flere av grunneiernes side. Han 
sa seg enig i at de har et felles ansvar for forvaltning av fiskeressursene. Samfunnsendringer 
gjør også at betydningen av næringsutvikling er blitt viktigere for grunneierne. Noe som er 
viktig for hele kommunen. En må være føre var og ikke få et for høyt trykk på elva. Elve-
laget er viktig for bygda og driften av laget må være langsiktig og forutsigbar. Det er også 
viktig at vedtektene ikke blir for detaljerte slik at de låser laget. Fagmyndighetenes strenge 
krav til rapportering og tellinger mm. gjør dessuten at lagets økonomi må sikres.      
 
Karlsen var usikker på om de fiskeberettigede bør være med i styret og påpekte at det er 
grunnleggende forskjeller på rettighetene til de fiskeberettigede og til grunneierne/ 
rettighetshaverne. Uansett vil de ikke akseptere noe mindre enn å videreføre 40/60 delingen. 
 
Etter Karlsens forklaring er det blitt flere fiskere i alle brukergrupper. Det er derfor fornuftig 
å ha et tak på antall kort pr. fiskedøgn som er den eneste målbare størrelsen.  
 
Han påpekte videre at ansatte i Statskog ikke kan ha restriksjoner på å ha verv i laget. Noe 
som vil innebære et yrkesforbud. 
 
Geir Bjarne Solborg  Bendiksen opplyste at de er om lag 55 utenbygds grunneiere/ 
rettighetshavere. Han mener at det uheldig at grupper som ikke er fiskeberettiget prioriteres 
foran dem og tilgodeses med sesongkort. De betaler alminnelig eiendomsskatt til Nordreisa, 
som er en endring siden forrige sak, og de må tåle belastningen av at folk benytter deres 
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grunn når de fisker. De ønsker derfor full fiskerett i bygda til denne lille gruppen. Det vil 
også gjøre at ordningene blir enklere å praktisere og medføre samarbeid og samhold.   
 
Solborg  Bendiksen var dessuten opptatt av hvor mange som kan fiske på samme sted 
samtidig, enten det er grunneier, rettighetshaver eller innenbygdsboende.   
 
Harry Kristian Hauge er utenbygds grunneier. Han mente at hans fulle rettigheter til elva 
forsvant med jordskiftesaken fra 1980-tallet. Selv har han fiskerett i Røyelkulpen, men kan 
heller tenke seg å fiske andre steder. For gårdeiere med barn er det blitt en loddtrekning om 
hvem som får fiske. Kulturarven blir ikke ivaretatt. Etter Hauges syn må de kunne utnytte 
elva som de har gjort tidligere, nemlig fiske langs elva med stang og det hvor de vil.   
 
Vedtektene ble gjennomgått bestemmelse for bestemmelse. Partene fikk komme med 
merknader.  
 
Jordskiftedommeren opplyste at forslaget til vedtekter vil bli revidert og bearbeidet før de 
legges fram i neste rettsmøte.   
 
3. Arbeidsutvalg  
Det ble oppnevnt ei arbeidsgruppe som skal arbeide videre med vedtektene før de legges 
fram i neste rettsmøte. I denne arbeidsgruppa sitter: Tarjei Gunnestad, Lars Frihetslid, Kåre 
Rasmussen, Jan Harald Tørfoss, Stein Arne Rånes, Geir-Bjarne Solborg Bendiksen, Terje 
Norberg, Ola Solvang, Svein Vangen, Harry Fyhn og Johnny Mikkelsen. 
 
Jordskiftedommeren informert om videre saksgang.  
 
Hun opplyste at det ikke vil bli etablert noen midlertidig ordning under saken. Eksisterende 
styre må derfor videreføre sitt arbeid til denne saken er rettskraftig. Det innebærer at de nye 
vedtektene tidligst får effekt i 2014.    
 
På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene som ble avsluttet kl. 15.30. 
 
 

Retten hevet. 
Nordreisa, 27.02.2013 

 
 
 

Dagfinn Rydningen 
(sign.) 

Liv Nergaard 
(sign.) 

Marit Hjalmarsen 
(sign.) 
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FREMMINGSVEDTAK 
 
Møtedag: 05.03.2013 fortsatte behandlingen av saken med protokollering av 

fremmingsvedtak slik det ble orientert om i møtet 27.02.2013. 
Sted: Fylkeshuset i Tromsø.  
Sak nr.: 1900-2012-0051 Reisaelva 
Til stede: Jordskiftedommeren, rettsboka sendes på sirkulasjon til underskrift. 
 
 

 

Jordskifteretten fattet enstemmig i medhold av jordskifteloven § 2 bokstav c nr.1, jf. § 14 

slikt 

                                               fremmingsvedtak: 

Saken gjelder krav om bruksordning i medhold av jordskifteloven § 2 bokstav c punkt 1 for 
å få etablert nye vedtekter for forvaltning av den lakseførende delen av fiske i Reisaelva.  
 
Reisaelva er et varig vernet vassdrag. Den ble i 2003 klassifisert som en av våre nasjonale 
laksevassdrag med en laksebestand som har behov for "særlig beskyttelse". Den 
lakseførende delen av elva er om lag 85 km lang og ligger i Nordreisa kommune.   
 
Det er omlag 220 eiendommer eller driftsenheter som har fiskerett i elva, på mange av disse 
er det flere eiere. I tillegg er befolkningen i gamle Nordreisa kommune, dagens gnr. 1-52, 
tilkjent fiskerett i elva. Totalt er det et sted mellom 3500-4000 parter som kan benytte seg 
av denne fiskeretten.  
 
Nord-Troms jordskifterett har tidligere hatt sak i vassdraget, sak 1900-1988-0003. I denne 
saken ble det avsagt dommer vedrørende de ulike gruppenes andel og omfang av fisket. Det  
ble også opprettet et lag, Reisa elvelag, og etablert bruksordningsregler med delings-
grunnlag og vedtekter. Saken ble påbegynt 14.03.1989 og avsluttet 17.01.1995.  
 
Av årsmeldingen for Reisa elvelag fra 2011 framgår det at laget dette året solgte fiskekort 
for i overkant av 1,5 mill. kr. I tillegg har private videresolgt næringskort der de selv har 
beholdt inntektene. Resultatregnskapet viser et driftsoverskudd på 265 082 kr og laget 
hadde en egenkapital på over 1,783 mill. kroner. Laget har i ettertid ansatt en daglig leder. 
Det har, etter det retten har fått opplyst, ikke vært utbetalt utbytte til grunneierne.  
 
Vår sak omfatter en revisjon av vedtektene og ikke endringer av delingsgrunnlaget. Tvister 
om rettslige forhold og om delingsgrunnlaget må tas opp som egen sak mellom partene som 
er berørt av dette.  
 
Partenes anførsler 
 
Rekvirentene i saken, som i rettsmøtet var representert ved Ola Solvang, har i hovedsak 
anført: 
 
Det er svakheter med dagens forvaltning av fisket. Dette skyldes bl.a. manglende 
organisering av de fiskeberettigede, uklarheter omkring valg av styrerepresentanter med 
hensyn til hvem som har stemmerett og hvem som er valgbare, kontroll med antall solgte 
kort og da spesielt næringskortene samt at de fiskeberettigede må ha lik rett til attraktive 
deler av elva.  
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Det er etter Solvangs syn blitt en stor andel fremmede fiskere og dette på bekostning av de 
fiskeberettigede.  
 
Ola Solvang la ned slik  

påstand: 
Saken fremmes som bruksordningssak for etablering av nye vedtekter for Reisaelva. 

 
Geir Bjarne Solborg  Bendiksen har på vegne av flere utenbygdsboende grunneierne og 
rettighetshaverne i hovedsak sagt seg enig med Solvang. Han mener at det er særlig behov 
for en gjennomgang av korttyper og problemstillinger vedrørende næringskort.  
 
Videre vil han komme med et forslag til ny andelsfordeling for hyttetomter som er fradelt 
og har fått fiskerett på gnr. 22 etter at forrige sak ble avsluttet.   
 
Solborg  Bendiksen la ned likelydende påstand med Ola Solvang.  
 
Advokat Hege Bjørgum Skillingstad har på vegne av Statskog SF i hovedsak anført: 
Dagens vedtekter har vært velfungerende ordning. I likhet med rekvirentene ser de 
imidlertid at det er behov for modernisering av vedtektene. Statskog la ned likelydende 
påstand som Ola Solvang.     
 
Advokat Arild Karlsen, som representerer flere av de private grunneierne langs elva, har i 
hovedsak anført: De private grunneierne han representerer er positive til sak. De trenger en 
revisjon av vedtektene. Han viste også til at det er stort press av fiskere på enkelte områder i 
dag. Karlsen la ned likelydende påstand som de øvrige partene. 
 
Andre anførsler: Det er kommet inn en rekke skriftlige merknader der de fleste er positive 
til at ny sak fremmes. I disse merknadene påpekes det, foruten det som er nevnt over blant 
anna at:  

• Fiskepresset har økt de siste årene  
• Det er mindre tilgjengelighet og ro ved elva   
• Det er behov for regulering av antall personer (stenger) som kan fiske 
• Attraktive fiskeplasser er sterkt belastet f.eks. Røyelkulpen 
• Fradeling av nye bruk har medført "utvidet" fiskerett med dagens regler 
• Vilkår knyttet til alle typer kort må vurderes 
• Næringskort må følge gårdene  
• Laget må tilrettelegge for næringsutvikling 
• Kommunens rolle i laget må vurderes 
• Ulike gruppers rettigheter må ivaretas, også utenbygdsboende med fiskerett 
• Fordelsordninger for eksterne f.eks. bosatte i "nye" Nordreisa kommune må vurderes 

 
Jordskifteretten ser det slik: 
 
Av jordskifteloven § 2 bokstav c nr. 1 framgår det at jordskifte kan gå ut på å:  
 
”gi regler om bruken i område der det er sambruk mellom eiendommer” 
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I denne sak foreligger det rettslig grunnet sambruk i og med at de innenbygdsboende i 
gamle Nordreisa kommune har fiskerett og er tilkjent en andel på 40 % av fisket i 
vassdraget.    
 
For å fremme en jordskiftesak i medhold av jordskifteloven § 2 må tre hovedvilkår være 
oppfylt. For det første skal jordskifte løse et aktuelt problem, jf. jordskifteloven § 1.  

Vedtektene som ble opprettet i sak 1900-1988-0003 er av eldre dato og trenger en revisjon. 
Både innenbygdsboende med fiskerett og grunneierne/ rettighetshaverne har påpekt at 
vedtektene ikke ivaretar deres interesser på en god måte. Hverken partene eller styret for 
laget har noe årsmøte de kan forholde seg til. Partene har også påpekt at det har vært 
uenighet om tolkning av eksisterende regler og styrets handlingsrom etter eksisterende 
vedtektene blant anna med hensyn til stemmegivning, fullmakter og vedtektsendringer.  

Slik jordskifteretten ser det har en etter dette et aktuelt problem som kan løses ved en ny 
jordskiftesak. 

For det andre må jordskiftet, sett for alle eiendommer sett under ett, medføre en skifte-
gevinst, jf. jordskifteloven § 1.  

I dette tilfellet vil et godt drevet lag kunne bidra til en god forvaltning av fiskebestanden i 
Reisaelva, noe som er avgjørende for både for innenbygdsboende med fiskerett og 
grunneierne/rettighetshaverne. Grunneierne/rettighetshaverne vil også få inntekter på salg 
av fiskekort gjennom laget. De fiskeberettigede, som har en andel på 40 % av fisket, må 
også sikres rett til elva. Bruksordningen medfører også at framtidige konflikter om fisket og 
forståelsen av vedtekter kan reduseres.  

Det tredje vilkåret som må tilfredsstilles for å fremme saken, er at kostnadene og ulempene 
med saken ikke må bli større enn nytten for den enkelte eiendom, jf. jordskifteloven § 3 
bokstav a. Hver enkelt part har altså en tapsgaranti og må komme ut minst like godt som 
uten jordskifte.  Ved jordskiftesaken vil grunneieren/rettighetshaveren kunne leie ut sin 
fiskerett til markedspris, enten gjennom laget eller på egen hånd. Det må legges opp til 
vedtekter som håndterer dette, slik at partene ikke lider noe økonomisk tap. Også de som 
eier en liten andel av fisket i elva må ha anledning til utleie dersom de ikke benytter sin 
andel av fiskeretten selv.  Retten vil tilføye at kostnadene ved jordskiftesaken vil være heller 
begrenset ettersom delingsgrunnlaget ikke er tema i saken.   

Jordskifteretten vektlegger også at alle partene som var til stede i møtet 27.02.2013, både 
fiskeberettigede, private grunneiere/rettighetshavere og Statskog, ønsket sak og la ned 
påstand om fremme av saken. Ingen av de frammøtte hadde på forespørsel fra dommeren, 
motforestillinger til at saken fremmes.  

Jordskifteretten er etter dette kommet til at vilkårene for fremme av saken er til stede og er 
kommet til slik.  

slutning: 
Saken fremmes som bruksordningssak for etablering av nye vedtekter for Reisa elvelag. 
 

Retten hevet. 
Tromsø, 05.03.2013 

 
 
 

Dagfinn Rydningen 
(sign.) 

Liv Nergaard 
(sign.) 

Marit Hjalmarsen 
(sign.) 
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SAKSFORBEREDENDE  MØTE  
 
Møtedag: 06.03.2013 kl. 11.30 
Sted: Halti Næringshage på Storslett  
Sak nr.: 1900-2012-0051 Reisaelva 
  
Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven § 2 bokstav c 
  
Jordskiftedommer:  Liv Nergaard 
Protokollfører: Jordskiftedommeren 
  
Til behandling: Drøfting av vedtekter for Reisa elvelag  
 
Til stede: 

 
Tarjei Gunnestad, Lars Frihetslid, Kåre Rasmussen, Jan Harald 
Tørfoss, Stein Arne Rånes, Geir-Bjarne Solborg Bendiksen, Terje 
Norberg, Svein Vangen, Harry Fyhn og Johnny Mikkelsen 

  
Fra jordskifterettens kontor møtte jordskiftedommerfullmektig 
Sæmund Stokstad. 
 

Forfall:    Ola Solvang 
    
    
På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til 
møtet eller til rettens sammensetning. 
 
Jordskiftedommeren redegjorde for hovedreglene i domstolloven §§ 106 - 108. Ingen visste 
om forhold som kunne gjøre jordskiftedommeren inhabil. 
 
Jordskiftedommeren opplyste at hensikten med dette møtet i arbeidsgruppa er å utarbeide et 
forslag til vedtekter som vil bli behandlet i neste rettsmøte.  
 
Et utkast til vedtekter ble gjennomgått bestemmelse til bestemmelse og drøftet. 
Korrigeringer ble gjort der det var enighet i gruppa, Der gruppa ikke kom til enighet ble 
alternative formuleringer drøftet. 
 
Det ble avtalt at innkomne innspill bearbeides og tas inn i ett og samme dokument, før det 
legges ut til partene i saken.  
 
Forhandlingene ble avsluttet kl. 17.30. 
 

Retten hevet 
Storslett, 06.03.2013 

 
 Liv Nergaard 

(sign.) 
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RETTSMØTE 
 
Møtedag: 21.03.2013 
Sted: Nordreisahallen på Storslett i Nordreisa kommune 
Sak nr.: 1900-2012-0051 Reisaelva  - utsatt fra 06.03.2013 
  
Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven § 2 bokstav c 
  
Rettens leder:  Jordskiftedommer Liv Nergaard 
 
Meddommere: 

 
Dagfinn Rydningen, Kitdalen, 9046 OTEREN 
Marit Hjalmarsen, Nordmannvik, 9146 OLDERDALEN 
 

Protokollfører: Jordskiftedommeren 
  
Saken er krevd av: Svein Vangenm.fl.  
  
Til behandling: 1. Gjennomgang av andelsfordeling 

2. Vedtekter for Reisa elvelag 
  
Parter: De samme som i møtet 27.02.2013 

 
 
Til stede: Ola Solvang, Harry Fyhn, Frank Langånes, Roger Guttormsen, Ronny Mikkelsen, 
Odd Kristian Kristiansen, Line Olsen Ørstad, Anton William Severinsen, Roald Johannes 
Storslett, Rolf Johannes Hauge, Geir-Bjarne Solborg Bendiksen, Stein Arne Rånes, 
Ragnhild Kristine Rognmo, Terje Nordberg, advokat Arild Karlsen, Jan Harald Tørfoss, 
Knut Ivar Skogvold, Jan Oddvar Fossvoll, Odd Are Nygaard, Håkon Ringstad, Harry 
Olaussen, Steinar Dagfinn Rasmussen, Tore Gerhard Bilto, Geir Morten Pettersen, Jan 
Arvid Johansen, Dagfinn Kristiansen som representerer Rita Cecilie Ringstad Kristiansen, 
Steinar Amundsgård, Øystein Mortensen, Odd Kåre Tomasjord, Helge Johansen, Frank 
Båtnes, Trygve Myrvang, Svein Tomasjord, Kristoffer Gaare og Kjetil Bjørklid. For 
Statskog SF møtte: advokat Hege Bjørgum Skillingstad, regionsjef Kåre Rasmussen, Tarjei 
Gunnestad og Lars Frihetslid. 

Retten ble satt kl. 10.00. 
 
På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til 
møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av 
rettens medlemmer inhabile siden forrige møte.   
 
Jordskiftedommeren opplyste at advokat Arild Karlsen har meldt fra om endring av 
partsrepresentasjon og at han kun representerer Jan Harald Tørrfoss, Arne M. Kristiansen og 
Rita Ringstad Kristiansen. Dommeren opplyste videre at et navn i rettsboka på side 11 er 
rettet fra Kai Hauge til Harry Kristian Hauge.    
 
Følgende dokument ble framlagt: 
20. Brev fra advokat Arild Karlsen av 18.03.2013 vedrørende partsrepresentasjon 
 
Jordskiftedommeren informerte om saksgangen så langt og om arbeidet i arbeidsgruppa.  
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Partene har ved brev av 12.03.2013 også fått oversendt et utkast til vedtekter datert 
21.03.2013. 
 
Partene ble gjort oppmerksom på det ansvar de har når de forklarer seg for retten. 

1  Andelsfordeling 

Andelsfordelingen fra sak 1900-1998-0003 ble gjennomgått. Andelsfordelingen vil bli tatt 
inn i vedtektene § 4.1. 
 
Partene ble gjort oppmerksom på at dersom andelsfordelingen skal endres i denne sak, må 
det foreligge et skriftlig samtykke fra berørte eiendommer som angir ny innbyrdes fordeling 
på aktuelle bruk. Frist for innsending av dokument settes til 08.04.2013. 
 
Jordskiftedommeren opplyste at forslaget til vedtekter § 4.1.3 angir alternative måter for 
endring av andelsfordelingen. 

2  Vedtekter for Reisaelva 

Forslaget til vedtekter datert 21.03.2013 ble gjennomgått bestemmelse for bestemmelse.  
Parter som ønsket ordet forklarte seg.  
 
Der partene var enige om endringer eller nye formuleringer, ble dette rettet opp.  
 
Jordskiftedommeren opplyste at arbeidsgruppa i etterkant av dette møtet vil avholde et 
saksforberedende møte der en tar sikte på å komme fram til alternative utforminger av  
vedtektene. Forslagene vil bli bearbeidet i gruppa før de sendes ut på høring i form av et 
forslag til regulerende vedtak, jf. jordskifteloven § 17a. 
 
Forslaget vil så bli drøftet i rettsmøtet som skal avholdes 24.04.13. Dersom det ligger til 
rette for det vil saken bli avsluttet uten at partene innkalles til flere møter i saken.  
 
Jordskiftedommeren informerte om kostnadene med saken og redegjorde for ankereglene. 
 
På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.45. 
 
 

Retten hevet. 
Storslett, 21.03.2013 

 
 

 Liv Nergaard 
(sign.) 
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SAKSFORBEREDENDE  MØTE  
 
Møtedag: 21.03.2013 kl. 11.30 
Sted: Nordreisahallen på Storslett i Nordreisa kommune 
Sak nr.: 1900-2012-0051 Reisaelva 
  
Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven § 2 bokstav c 
  
Jordskiftedommer:  Liv Nergaard 
Protokollfører: Jordskiftedommeren 
  
Til behandling: Drøfting av vedtekter for Reisa elvelag  
 
Til stede: 

 
Svein Vangen, Harry Fyhn, Johnny Mikkelsen, Ola Solvang, Tarjei 
Gunnestad, Lars Frihetslid, Kåre Rasmussen, Jan Harald Tørfoss, 
Stein Arne Rånes, Geir-Bjarne Solborg Bendiksen og Terje Norberg,  

  
Fra jordskifterettens kontor møtte jordskiftedommerfullmektig 
Sæmund Stokstad. 
 

Retten ble satt kl. 16.40.  
 
Jordskiftedommeren opplyste at hensikten med dette møtet i arbeidsgruppa er å bearbeide 
forslaget til regler om utøvelse av fiske for, om mulig, å stå igjen med to alternative 
regelsett i vedtektene § 10. Alternativene skal sendes på høring og holdes opp mot 
hverandre når vedtektene skal drøftes og endelig vedtak skal fattes.  
 
Først ble alternativ II drøftet. Forslaget baserer seg på at fiskeberettigede og grunneiere kan 
fiske i elva uten restriksjoner i antall stenger.  
 
Dernest drøftet arbeidsgruppa alternativ I, som baserer seg på regulering av kortsalget med 
døgnkort både for fiskeberettigede, grunneiere og eksterne kjøpere av fiskekort.  
 
Ola Solvang ønsket ikke å delta i drøftingen av alternativ I og forlot møtet.  
 
Det ble avtalt at det med bakgrunn i forhandlingene utarbeides et forslag som sendes på 
intern høring i arbeidsgruppa før det legges ut til partene i saken.  
 
Forhandlingene ble avsluttet kl. 18.15. 
 

Retten hevet 
Storslett, 21.03.2013 

 
 Liv Nergaard 

(sign.) 
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RETTSMØTE 
 
Møtedag: 24.04.2013  
Sted: Nordreisahallen i Nordreisa 
Sak nr.: 1900-2012-0051 Reisaelva  - utsatt fra 21.03.2013 
  
Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven § 2 
  
Rettens leder:  Jordskiftedommer Liv Nergaard 
 
Meddommere: 

 
Dagfinn Rydningen, Kitdalen, 9046 OTEREN 
Marit Hjalmarsen, Nordmannvik, 9146 OLDERDALEN 
 

Protokollfører: Jordskiftedommeren 
  
Saken er krevd av: Svein Vangen m.fl. 
  
Til behandling: Avsigelse av beslutning 

 
  
Parter: De samme som i forrige møte 

I tillegg har advokat Geir Haugen, på vegne av foreningen Auttimaa, 
meldt seg som partshjelper for Ola Solvang og Harry Fyhn 
 

Til stede: Rettens medlemmer 
 
Retten ble satt kl. 09.00. 
 
Følgende dokument ble lagt fram: 
21. Utkast til vedtekter utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes, datert 18.03.2013 

22. Tilsvar fra Auttimaa ved Frank Langånes, datert 20.03.2013 

23. Notat fra Geir-Bjarne Solborg Bendiksen, datert 19.03.2013 

24. Brev fra Lise Lotte Lund og Rolf Hauge vedrørende andelsfordeling på gnr. 29, datert 

23.03.2013 

25. To e-poster med vedlegg fra Kjetil Bjørklid, datert 27.03.2013 

26. E-post med vedlegg fra Ronny Løvoll vedrørende andelsfordeling på gnr. 22, datert 

02.04.2013 

27. Brev fra Eyolf Vangen vedrørende andelsfordeling på gnr. 29, datert 03.04.2013 

28. Forslag til regulerende vedtak, vedtekter for Reisa elvelag, datert 08.04.2013 

29. Avtale om andelsfordeling på gnr. 22 fra Lilly Solborg m.fl., mottatt 08.04.2013 

30. E-post med vedlegg fra Svein Vangen, datert 11.04.2013 

31. E-post med vedlegg fra Svein Vangen, datert 12.04.2013 

32. Brev fra Eyolf og Henry Vangen vedrørende andelsfordeling på gnr. 29, mottatt 

12.04.2013 

33. Brev fra Geir Morten Pedersen, datert 10.04.2013 

34. E-post fra Geir-Bjarne Solborg Bendiksen med vedlegg, datert 10.04.2013 

35. Prosesskrift fra advokat Geir Haugen, datert 12.04.2013 
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36. Merknad til forslag til vedtekter fra Terje Nordberg, mottatt 16.04.2013 

37. Prosesskriv fra advokat Arild Karlsen, mottatt 18.04.2013 

38. Brev fra Geir-Bjarne Solborg Bendiksen, mottatt 19.04.2013  

39. Kopi av krav om jordskifte fra Regjeringsadvokaten, datert 11.04.1988 

40. Kopi av framlagt dokument 3 i jordskiftesak 1900-1988-003 

Jordskifteretten fattet enstemmig i medhold av tvisteloven § 19-1 nr. (3), jf. jordskifteloven 
§ 97 bokstav a, slik 

beslutning: 

Saken gjelder et krav om stansing av jordskiftesaken i medhold av tvisteloven § 16-18 nr. 
1, inntil det foreligger en rettskraftig dom angående fiskerettsspørsmålet i Reisaelva.  

Kravet er framsatt av advokat Geir Haugen som representerer foreningen Auttimaa 
(interesseforening for de fiskeberettigede i Reisaelva) og som har meldt seg som 
partshjelper for Ola Solvang og Harry Fyhn. Solvang og Fyhn er begge fiskeberettiget siden 
de er registrert bosatt innenfor gnr. 1-52 i Nordreisa kommune. 

Advokat Geir Haugen har gjort gjeldende at de to dommene som ble avsagt i sak 1900-
1988-0003 ikke er rettskraftig for de fiskeberettigede som ikke er grunneiere med grense 
mot Reisaelva. Grunnen til dette er, i følge advokat Haugen, at det ikke ble foretatt 
summarisk innkalling i medhold av jordskifteloven § 13, tredje ledd. Haugen mener også at 
samtykke fra departementet til slik innkalling ikke ble innhentet.   

Advokat Geir Haugen har lagt ned slik 

påstand: 

Saken stanses inntil det foreligger en rettskraftig dom angående fiskerettsspørsmålet i 

Reisaelva.  

Jordskifteretten vil innledningsvis komme med noen bemerkninger vedrørende 
rettsanvendelsen og grunngi hvorfor avgjørelsen fattes nå og uten kontradiksjon. Dernest 
behandles selve begjæringen.    

Tvisteloven § 16-18 ikke er gjort gjeldende i jordskiftesaker, jf. jordskifteloven § 97. Det 
kan imidlertid hevdes at bestemmelsen skal kunne anvendes analogisk i jordskiftesaker. Av 
den grunn velger retten å realitetsbehandle kravet om stansing av saken.  

Retten behandler spørsmålet av eget tiltak og uten kontradiksjon. Det ettersom det her reises 
spørsmål om en absolutt prosessforutsetning, nemlig rettskraft, er til stede etter sak 1900-
1988-0003. Dette er også et forhold som retten normalt skal ta stilling til av eget tiltak 
dersom det blir satt fram når kravet mottas, jf. også tvisteloven § 19-15 nr. 3. I tvisteloven 
fokuseres det også på at en skal ha en effektiv saksstyring, jf. bl.a. tvisteloven §11-6. 
Tvisteloven § 9-16 har videre terskler for endring av krav, påstander, påstandsgrunnlag og 
bevis. Disse bestemmelsene er gjort gjeldende i jordskiftesaker, jf. jordskifteloven § 97.  

Kravet om jordskiftesak fra Svein Vangenm.fl. av 25.10.2012 omfattet ikke rettsutgreiing, 
men en gjennomgang av ordningsreglene eller de administrative bestemmelsene for Reisa 
elvelag som siden jordskiftesaken fra 1988 har forvaltet fisket i vassdraget. I rettsmøte 
27.02.2013 ble det vurdert om saken skulle fremmes. Flere av partene tiltrådte kravet i dette 
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møtet. Samtlige mente at delingsgrunnlaget var fastsatt i den forrige saken.  Dette framgår 
også av fremmingsvedtaket i vår sak fra 05.04.2013.  

 I dette tilfellet var Harry Fyhn en av flere rekvirenter i saken. Ola Solvang var en av flere 
som i rettsmøtet 27.02.2013 tiltrådte kravet.  

Avklaring av rettighetsforholdene er slik retten ser det en endring av kravet. Av tvisteloven 
§ 9-16 nr. 3 framgår: 

Retten kan, selv om det ikke nedlegges protest mot endring etter første ledd, nekte endring 

når hensynet til sakens framdrift eller andre tungtveiende forhold tilsier at endring ikke bør 

tillates. Nektelsen skal ikke være urimelig. 

Det har vært avholdt 2 ordinære rettsmøter og to saksforberedende rettsmøter med 
arbeidsgruppa.  Prosesskriftet fra Solvang og Fyhn ble mottatt av jordskifteretten 
15.04.2013, 9 dager før dagens rettsmøte. Innkallingen til møtet er levert med bud til 
samtlige husstander i gamle Nordreisa kommune og sendt i post til kjente grunneiere bosatt 
utenfor dette området. Innkallingen omfatter 220 eiendommer, som i kraft av å være 
grunneiere har fiskerett. I tillegg kommer de fiskeberettigede som har fiskerett i kraft av at 
de er bosatt i gamle Nordreisa kommune. Et stede mellom 3500 og 4000 parter er innkalt. 
Det har også vært summarisk innkalling med kunngjøring i Norsk lysningsblad og i avisene 
Nordlys og Framtid i Nord. Å omberamme eller utsette dagens møte i påvente av 
kontradiksjon, vil være svært arbeidskrevende og trolig også overflødig. 

Det er kun avsatt en dag til sluttbehandling av saken. Dersom stansingsspørsmålet skulle 
vært drøftet i dette møtet, risikerer en at saken må utsettes og at det må innkalles til nytt 
møte, noe som også er ressurskrevende. For å unngå dette merarbeidet og sikre sakens 
framdrift, har retten valgt å ta stilling til kravet i forkant av avslutningsmøtet og på 
egenhånd, jf. også tvisteloven § 19-15 nr. 3. 

Rettsboka fra sak 1900-1988-0003 er framlagt som dokument 2 i vår sak. På side 2 i 
utskriften er framlagte dokument listet opp og dokument 3 beskrives slik:  

Materiale som viser kunngjøring (innkalling) i Norsk Lysningsblad, dagbladene Nordlys og 

Tromsø samt oppslag som er oppsatt på ulike steder i kommunen.  

I rettsmøtet 27.02.2013 ble partene informert om at jordskifteretten på sitt kontor har 
saksdokumentene i sak 1900-1988-0003 tilgjengelig og at disse kan tas fram ved behov. 
Med bakgrunn i dette har retten innhentet kravet om jordskifte fra Regjeringsadvokaten av 
11.04.1988 og aktuelle deler av dokument 3 i forrige sak. Kopi av dokumentene tas inn som 
dokument 39 og 40.  

Regjeringsadvokaten krevde i 1988 sak på vegne av Staten ved Landbruksdepartementet. 
Det er på side 2 i kravet opplyst at innkallingen kan skje ved alminnelig tillysning i medhold 
av jordskifteloven § 13, tredje ledd.  

Den summariske innkallingen er dokumentert med brev til Nordreisa kommune datert 
12.01.1989, der det bekreftes at det er avtalt at innkallingen skal legges ut på 
formannskapskontoret og folkebiblioteket på Storslett. Det er også kopier av annonsene 
inntatt i Norsk Lysningsblad og avisene Nordlys og Tromsø 16 og 17.01.1989 og kopi av 
oppslag. 

Slik retten ser det er det åpenbart at det i forrige sak har vært foretatt summarisk innkalling.  
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Jordskifterettens dommer vedrørende fiskerett for de fiskeberettigede i sak 1900-1988-0003 
er rettskraftig avgjort også for de av de fiskeberettigede som ikke er grunneiere langs 
vassdraget.  

Jordskifteretten og tingretten er likestilte domstoler. At saken er rettskraftig innebærer at 
den er bindende for partene, jf. tvisteloven § 19-15. En rettskraftig avgjørelse av et krav skal 
også uten realitetsbehandling legges til grunn i en ny sak der retten må ta stilling til kravet 
for å avgjøre saken. Dette uavhengig av om saken går for jordskifteretten eller de ordinære 
domstolene. Det er også slik at retten av eget tiltak skal avvise en ny sak mellom samme 
parter om et krav som er rettskraftig avgjort.  

Retten vil også vise til at den forrige jordskiftesaken var allment kjent i Nordreisa. Saken 
ble krevd i 1988, påbegynt i 1989 og avsluttet i 1995. Saken fikk mye oppmerksomhet og 
medieomtale i avisene. De fiskeberettigede har også innrettet seg etter dommene fra 1988-
saken. Det har både ved rekvirering av ny sak og under behandlingen av denne sak, vært 
klart at en ikke skal ta opp det som er rettskraftig avgjort. Dersom noen mente at 
avgjørelsene ikke var bindende for dem, burde de reagert for lenge siden.  

Mulighetene for gjenåpning av den tidligere saken er også utelukket i og med at fristen her 
er 10 år, jf. tvisteloven § 31-6 nr. 2. 

Retten finner også grunn til å påpeke at det ikke er slik at tvister som oppstår under et 
jordskifte må tas opp i de alminnelige domstolene og at jordskiftesaken i så fall stanses, slik 
advokat Haugen har anført. Jordskifteloven § 17 har slik ordlyd:   

Tvist om grenser, eigedomsrett, bruksrett eller anna innan skiftefeltet eller med 

utanforståande skal jordskifteretten, om det trengst av omsyn til jordskiftet, avgjere ved 

dom. 

Dersom det skulle være nødvendig å ta stilling til tvister i en pågående bruksordningssak, 
tas dette normalt opp i saken. Tvisten overføres ikke til de ordinære domstolene.  

Ovennevnte medfører at kravet fra advokat Geir Haugen må avvises.  

Dette innebærer at vår sak ikke blir stilt i bero og at forhandlingene fortsetter.   

Jordskifteretten er etter dette kommet til slik 

slutning: 

Kravet om stansing av saken avvises.  

Partene orienteres om rettens avgjørelse innledningsvis i dagens møte.  

 

Retten hevet, kl. 09.30 
Nordreisa, 24.04.2013  

Dagfinn Rydningen    Liv Nergaard    Marit Hjalmarsen 
        (sign.)         (sign.)             (sign.) 
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RETTSMØTE 
 
Møtedag: 24.04.2013 
Sted: Nordreisahallen på Storslett i Nordreisa 
Sak nr.: 1900-2012-0051 Reisaelva - utsatt fra 24.04.2013 
  
Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven § 2 bokstav c 
  
Rettens leder:  Jordskiftedommer Liv Nergaard 
 
Meddommere: 

 
Dagfinn Rydningen, Kitdalen, 9046 OTEREN 
Marit Hjalmarsen, Nordmannvik, 9146 OLDERDALEN 
 

Protokollfører: Jordskiftedommeren 
  
Saken er krevd av: Svein Vangen m.fl. 
  
Til behandling: 1. Orientering om jordskifterettens kjennelse av 24.04.2013 

2. Drøfting av vedtekter for Reisa elvelag 
3. Kostnader 
4. Orientering om ankeregler og videre saksgang 
 

Parter: De samme som i forrige møte 
 
Til stede: Stein Vangen, Harry Fyhn, Kjetil Bjørklid, Line Olsen Ørstad, Odd Bernhard 
Johnsen, Alf Magnus Bråstad, Roald Johannes Storslett, Rolf Johannes Hauge, Geir-Bjarne 
Solborg Bendiksen, Stein Arne Rånes, Ragnhild Kristine Rognmo, Terje Nordberg, advokat 
Arild Karlsen, Jan Harald Tørfoss, Kjell Olaus Båtnes, Jan Oddvar Fossvoll, Rita Cecilie 
Ringstad Kristiansen, Åse Gausdal, Steinar Dagfinn Rasmussen, Anna Jakobsen Bergmo, 
Tore Gerhard Bilto, Geir Morten Pettersen, Jostein Fagertun, Knut Ivar Skogvold, Jan Arvid 
Johansen, Helge Johansen, Steinar Amundsgård, Håkon Ringstad, Harry Hauge, Odd Are 
Nygaard, Odd Kåre Tomasjord, Frank Båtnes, Ingvar Wara, Ronni Mikkelsen og Truls 
Bergmo. For Statskog SF møtte: advokat Hege Bjørgum Skillingstad, regionsjef Kåre 
Rasmussen, Tarjei Gunnestad og Lars Frihetslid. 
 
Fra bladet Nordlys møtte Bjørn Enoksen. 
 
Fra jordskifterettens kontor møtte jordskiftedommerfullmektig Sæmund Stokstad.  
 
De andre partene var lovlig innkalt, men møtte ikke. 
 
Retten ble satt kl. 10.00.  
 
På forespørsel fra jordskiftedommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til 
møtet eller til rettens sammensetning. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av 
rettens medlemmer inhabile siden forrige møte.  
  
Ajourført dokumentliste ble utdelt.  
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1. Orientering om jordskifterettens kjennelse 
Jordskiftedommeren leste opp beslutningen avsagt tidligere på dagen. Dokument 29 og 40 
ble vist på prosjektoren.  
 
2. Vedtekter for Reisa elvelag 
Jordskiftedommerfullmektig Sæmund Stokstad leste opp forslaget til regulerende vedtak av 
08.04.2013. 
 
Harry Fyhn forklarte seg på vegne av rekvirentene i saken.  
 
Kjetil Bjørklid forklarte seg.  
 
Terje Nordberg forklarte seg. 
 
Advokat Hege Bjørgum Skillingstad forklarte seg på vegne av Statskog.  
 
Advokat Arild Karlsen forklarte seg på vegne av Jan Harald Tørfoss og Rita Cecilie 
Ringstad Kristiansen og Arne Martin Kristiansen. 
 
Geir-Bjarne Solborg Bendiksen forklarte seg. 
 
Følgende fikk ordet til sluttinnlegg: Kjetil Bjørklid, Roald Storslett, Tore Bilto, Kjetil 
Bjørkli og Stein Vangen. 
  
Følgende dokument ble framlagt: 

41. Brev fra Roger Guttormsen datert 07.03.2013 
42. E-post fra Frank Båtnes datert 08.03.2013 
43. Innlegg fra Kjetil Bjørklid overlevert i rettsmøtet. 
44. Fiskeregler for Reisaelva 2013 
45. Høringsbrev fra Direktoratet for Naturforvaltning datert 05.02.2013 m. vedlegg 

 
De to sistnevnte dokumentene framlegges ettersom de er omtalt og henvist til i saken.  
 
3. Jordskiftekostnader  
Jordskiftedommeren informerte om kostnadene med saken. Hun opplyste at kostnader som 
knytter seg til kravet om stansing av saken vil bli belastet Ola Solvang og Harry Fyhn som 
fremmet kravet.  
 
Ingen hadde merknader til de skisserte kostnadene.  
 
4. Ankeregler og videre saksgang 
Jordskiftedommeren informerte om ankereglene og videre saksgang.  
 
Det ble opplyst at saken vil bli forkynt ved opplesning i rettsmøtet i siste del av juni, jf. 
tvisteloven §§ 19-4 nr. 3 og 19-5. Partene vil bli innkalt til dette møtet. Innkallingen blir 
også kunngjort i avisene.  
 
På forespørsel framkom ingen merknader til forhandlingene. 
 
Partene ble permittert.  
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Jordskifteretten diskuterte saken videre uten partene til stede. Avgjørelser ble tatt. Det var 
enighet om at jordskiftedommeren, med bakgrunn i forhandlingene, utformer rettsboka før 
det avsluttende møtet i saken.  
 
Saken utsettes inntil videre. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.45. 
 
 

Retten hevet. 
Nordreisa, 24.04.2013 

 
 
 

 Liv Nergaard 
(sign.) 
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RETTSMØTE 
 
Møtedag: 17.06.2013 
Sted: Kommunehuset på Hatteng 
Sak nr.: 1900-2012-0051 Reisaelva - utsatt fra 24.04.2013 
  
Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven § 2 bokstav c 
  
Rettens leder:  Jordskiftedommer Liv Nergaard 
 
Meddommere: 

 
Dagfinn Rydningen, Kitdalen, 9046 OTEREN 
Marit Hjalmarsen, Nordmannvik, 9146 OLDERDALEN 
 

Protokollfører: Jordskiftedommeren 
  
Saken er krevd av: Svein Vangen m.fl. 
  
Til behandling: 1. Vedtekter for Reisa elvelag 

2. Jordskiftekostnader og avsluttende bestemmelser 
  
Parter registrert i saken: 
Holger Hasselberg, Vinnelys, 9151 STORSLETT 
Bjørn Mikkelsen, 9152 Sørkjosen 
Helge Bjerkelund, 9152 SØRKJOSEN 
Inger-Marie Blomli, 9151 STORSLETT 
Tor-Arne Isaken, 9151 STORSLETT 
Rune Bergland, 9151 STORSLETT 
Tom-Erik Johansen, 9151 STORSLETT 
Morten Bergland, 9151 STORSLETT 
Geir Karlsen, 9152 SØRKJOSEN 
Eskil Mikkelsen, 9152 SØRKJOSEN 
Per Johan Solheim, 9151 STORSLETT 
Eirik Velstad, 9151 STORSLETT 
Leif K. Bergland, 9151 STORSLETT 
Thomas Bergland, 9152 SØRKJOSEN 
Oddbjørn Johansen, 9151 STORSLETT 
Gunnar Pedersen, Engveien 3, 9151 STORSLETT 
Kjetil Hansen, Olderskogen 5, 9151 STORSLETT 
Harry Fyhn, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Kjell A. Persen, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Jon-Vidar Persen, Ansjøn, 9151 STORSLETT 
Espen A. Steinsvik, Nesseveien 28, 9152 SØRKJOSEN 
Reidar Kristiansen, Sonjatunveien 32, 9151 STORSLETT 
Gudmund Birkeland, 9152 SØRKJOSEN 
Svein Vangen, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Knut Morten Pedersen, Gammelbruveien 15, 9151 STORSLETT 
Kjetil Bjørklid, Storestevegen 12, 9151 STORSLETT 
Karl Erik Eriksen, Olderskogen 7B, 9151 STORSLETT 
Ola Solvang, Høgegga 70, 9151 STORSLETT 
Ronny Mikkelsen, Olderskogen 9, 9151 STORSLETT 
Jan Arvid Johansen, 9151 STORSLETT 
Egil Steinar Amundsgård, Solbakkmelen 24, 9151 STORSLETT 
Trygve Myrvang, Snemyren 1, 9151 STORSLETT 
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Kristoffer Gaare, Lundefjellveien 5, 9151 STORSLETT 
Mary Nygaard, 9151 STORSLETT 
Reidar Skjønnsfjell, Gamle dalaveien 67, 9151 STORSLETT 
Geir Hansen, Bjørkvoll 17, 9152 SØRKJOSEN 
Hulda Pedersen, Moan 17, 9151 STORSLETT 
Arnold Mikkelsen, Stornes, 9151 STORSLETT 
Oddmund Henriksen, Kværnnes, 9151 STORSLETT 
Frank Langånes, Postboks 77, 9156 STORSLETT 
Eier av gnr. 11/1, 43/13, 45/2, Nordreisa kommune, Sentrum 17, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 11/2, 41/4, Arne Eilert Vollstad, Lilleslett 8, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 11/4, 14/1, Trond Holm, Olderskogen 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 12/1, Einar Nils Henriksen, ved Geir-Bjarne Solborg Henrik, Bjønnliveien 9, 9300 
FINNSNES 
Eier av gnr. 12/1, Åse Elisif Sandnes, Østenbekkveien 19, 9403 HARSTAD 
Eier av gnr. 12/1, Kolbjørn Arild Henriksen, Revebjelleveien 34, 1529 MOSS 
Eier av gnr. 12/1, Solbjørg Marie Helen Thoresen, Nærbyveien 62, 3041 DRAMMEN 
Eier av gnr. 12/1, Reidun Synøve Dalevold, Vik Torg 42, 3530 RØYSE 
Eier av gnr. 12/3, Herulf Veibakken, Kippernesvegen 4 B, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 12/5, Jørgen Ingv Marelius Langstrand 
Eier av gnr. 12/5, Gunvor Margarethe Langstrand, Lileslett 1, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 12/5, Solfrid Joakime Pettersen 
Eier av gnr. 13/1, Ann Jorunn Solheim, Mælen 11, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/2, Sven Harald Henriksen, Mælen 9, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/3, Erna Ag, Strandvegen 18, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/17, Karl-Johan Lunde, Strandveien 11, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/82, Tore Yttregaard, Pynten 3, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/104, Odd Kristian Kristiansen, Utsikten 2, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 13/109, Knut A. Henriksen, Mielen 8 A, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/2, Olav Martin Andersen, Olderskogen 31, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/4, Svein Erik Andersen, Olderskogen 27, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/4, Britt Johanne Andersen, Kroken 7, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/115, Kyrre Løvoll, Moan 33, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/144, Roger Jakobsen, Olderskogen 19, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 14/158, Asbjørn Holm, Olderskog 33, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/1, Lisbeth Lyngsmark, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/2, Bård Hammari, Leonh Isaksens Veg 20, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/13, Roar Nørgård, Kildal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/20, Ole-Martin Strøm, Leonh Isaksens Veg 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/20, Kristian Strøm, Ringvegen 22, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 15/24, Rigmor Moelv, Gammalbruveien 5, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/34, 15/78, Ellinor Hagan, Skolevegen 23, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/35, Roy Arne Iversen, Stien 3, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/42, Ruth Eili Ruud, Leonh Isaksens Veg 22, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/49, Lauren Rasmussen, Gammelbruvegen 3, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 15/120, Arnt Ivar Steinsvik, Storbakken 6, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/1, 34/1, Gunnar Rasmussen, Storslett, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/1, 34/1, Signe Rasmussen 
Eier av gnr. 16/1, Roald Rasmussen 
Eier av gnr. 16/2, Ruben Birkelund Andersen, Tømmernesvegen 57, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Birkelund Sagbruk AS, Industrivegen 6, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 16/2, Hugo Elvebakken, Tømmernesv, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Carina Emmerense Hagan, Gammelbruvegen 13 C, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Bente Fredriksen, Tømmernesvegen 59, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Ingvild Birkelund Andersen, Tømmernesvegen 57, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/2, Per Øivind Hermansen, Hans Nilsens Veg 26, 9020 TROMSDALEN 
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Eier av gnr. 16/2, Jan Roger Birkelund, Gammelbruvegen 13 C, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/3, 16/9, Arne Thomasjord, Thomasjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 16/4, 29/30, 31/8, Terje Nordberg, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 17/1, Jørn Hugo Karlsen Fosnes, Fosnes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 17/2, Oddbjørg Elisabeth Fosnes, Saure, 8283 LEINESFJORD 
Eier av gnr. 17/4, Bodil Bakkehaug Nilsen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 17/4, Per Roar Nilsen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 17/5, Arnfinn Fosnes, Fosnes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/1, 18/8, 18/14, Line Olsen Ørstad, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/2, 24/4, Harald Erik Johannessen, Moskodal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/3, 18/9, 18/17, 28/28, 28/29, Liv Hilde Hermansen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/4, Gunn Marry Olaussen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/5, Arnfinn Rasmussen, Krakenes, 9151 STORSLETT 
Fester av gnr. 18/5, Nord-Troms Bioenergi AS, Hansabakken 1, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/6, Arnold Olsen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/7, Kjell Harry Pettersen, Saga 28, 9517 ALTA 
Eier av gnr. 18/10, Mary Johanne Nygaard Gylstrøm, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/11, Anton Sandmo, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/13, 29/28, Birger Andreas Hermansen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/15, 21/5, 21/6, Trond Hermansen, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 18/16, Finn Erik Gausdal, Straumfjordeidet, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 19/1, Ottar Severin Seljelund, Lisbeth Bardonsens Veg 26 A, 9321 MOEN 
Eier av gnr. 20/1, Odd Bernhard Johnsen, Postboks 21, 9156 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/2, Rita Cecilie Ringstad Kristiansen, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/3, Håkon Peter Bråstad, Olderskogen 2, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/4, Bjørn Tore Rasmussen, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/5, 23/2, 34/4, Kyrre Martin Elveskog, Elveskog, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/21, Alf Magnus Braastad, Snemyr, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/30, 37/6, Kristian Fredrik Fredriksen, Åsheim, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 20/31, 20/32, Solveig Amalie Løvbrøtte, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/1, 21/8, Eivind Adolf Mobakken, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/1, 21/8, Thorstein Martin Mobakken, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/2, Harry Olaussen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/3, Harry Olaussen, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/4, Asbjørn Johannes Pedersen, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/7, Asbjørn Johannes Pedersen, Bjørklysvingen 21, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 21/7, Hendry Adam Jakobsen, Hysenjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/9, Johannes Henriksen 
Eier av gnr. 21/9, Svea Ida Sofia Weälitalo, Kuttainen 2570 98016 Karesuando, Sverige 
Eier av gnr. 21/9, Albrigt Pedersen 
Eier av gnr. 21/10, Jan Asbjørn Olaussen, Storbakken 11, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 21/13, Kjell Olav Mølleng, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/1, 22/10, Else Magrethe Johansen, Bakkemo, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/2, Algeir Røyland, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/3, 22/18, Øystein Gustav Mikalsen, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/4, Lilly Margrethe Solborg, Sonjatunvegen 5, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/5, Anton William Severinsen, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/6, Terje Storslett, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/7, Olaf Kristian Isaksen, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/8, 22/16, Per Steinar Aspelund, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/8, 22/16, Sonja Helene Aspelund Hætta, Gironvárri 4, 9520 KAUTOKEINO 
Eier av gnr. 22/9, 22/20, 22/27, Gunn-Erna Andersen Hauge, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/11, Bjørn Sigurd Østgård, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/12, Rolf-Erik Teigstad, Kråkefotveien 7 D, 9516 ALTA 
Eier av gnr. 22/12, Åse Brith Skreland, Hestehovvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA 
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Eier av gnr. 22/12, Janne Rigmor Olsen, Tønsvikvegen 283 B, 9022 KROKELVDALEN 
Eier av gnr. 22/12, Helene Elisabeth Jakobsen, Kittistien 10, 9100 KVALØYSLETTA 
Eier av gnr. 22/12, Ann Marie Pedersen, Akkarvegen 18, 9100 KVALØYSLETTA 
Eier av gnr. 22/13, Harald Åsmund Severinsen, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/14, Knut Jørgen Johansen, Ringvegen 7, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 22/15, 22/26, Frank-Johan Rundhaug, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/17, Eirik Vollstad, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/20, 22/27, 22/31, 29/68, Rolf Johannes Hauge, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/20, 22/27, Harry Kristian Hauge, Kattemsvegen 8, 7080 HEIMDAL 
Eier av gnr. 22/20, 22/27, Kai-Are Hauge, Skogly 14, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 22/20, 22/27, Freddie Jomar Hauge, Tomasjordnes 59, 9024 TOMASJORD 
Eier av gnr. 22/29, Roald Johannes Storslett, Røyelen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 22/54, Geir-Bjarne Solborg Bendiksen, Grøtsundvegen 3, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 22/55, Hallvard Rørnes Solborg, Tønsnesvegen 20, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 22/56, Rita Solborg Salomonsen, Storvegen 13, 9015 TROMSØ 
Eier av gnr. 22/60, Frank Robert Johansen, Bjørkvoll 12, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 22/61, Ronny Løvoll, Skoleveien 41, 1389 HEGGEDAL 
Eier av gnr. 23/2, Ronny Skaldebø, Baskabut, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 23/3, 23/5, 23/11, Arne Martin Kristiansen, Lundevegen 16, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 23/6, Reidun Kristiansen, Hansabakken 24, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 23/6, Bjørg Turid Johannessen, Berlund, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 24/3, Åse Gausdal, Moskodalen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 24/4, Kirsti Marie Moskodal, Svartfoss, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 24/4, Geirmund Rundhaug, Valleveien 1559, 3960 STATHELLE 
Eier av gnr. 24/4, Hans-Gunnar Johannessen, Moskodal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/2, Marie Johansen 
Eier av gnr. 25/2, Arvid Johan Grønlund, Storvik, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/2, Torgeir Magne Grønlund, Skogly 2, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 25/2, Albine Johanna Henriksen, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/2, Signe Evida Pedersen, Th Widdings Veg 46, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 25/2, Thomas Johansen, Naveren 26 D, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/3, 34/2, Steinar Dagfinn Rasmussen, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/6, Bodil Elisabeth West, Kjelleren, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/13, Bo Robert Kvam, Potka, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/31, Gudmund Teigen, Moskodal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 25/34, Sverre Solberg, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/1, 28/3, 29/1, 29/32, 30/3, 31/3, 32/2, Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 
NAMSOS 
Eier av gnr. 26/3, 33/10, 52/1, Margareth Reiersen, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/3, 33/10, 52/1, Solveig Einevoll, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/3, 33/10, 52/1, Olaug Alise Skorpen, Hallen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/3, 33/10, 52/1, Leif Reidar Andreas Einevoll, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/4, 26/5, Aslaug Sesilie Petre Kvam, Skogstad, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/4, 26/5, Stein Kvam, Potka, 9151 STORSLETT 
Fester av gnr. 26/4, Halstein Kvam 
Eier av gnr. 26/8, Wenche Offerdal, Kjelleren, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/8, Stein Arne Rånes, Nyvoll Gård, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/9, Tore Einevoll, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 26/10, Solbjørg Else Marie Skjønsfjell, Solbakkmelen 11, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 27/2, Karin Marie Andersen, Hallen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 27/3, Anne Lise Harda Elin Holma, Hallen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 27/4, Gunvor Hansen, Mellomjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 27/5, Kjell Roar Halonen, Geira, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/1, Asveig Elisabeth Hasselberg, Vinnelys, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/2, Solbjørg A. Johansen 
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Eier av gnr. 28/2, Kirsten Synnøve Emberland, Goppa 4, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 28/2, Villy Oddmund Johansen 
Eier av gnr. 28/2, Sverre Johansen, Hansmarkvegen 54, 9013 TROMSØ 
Eier av gnr. 28/4, Anna Jakobsen, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/4, Anna Jakobsen Bergmo, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/5, Øivind Peder Mathias Hermansen, Kirkevegen 15 F, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/6, Linda Severinsen, Vinnelys, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 28/7, Ragnhild Kristine Rognmo, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/7, 29/14, Nansy Hammari, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/12, Ken Sivert Henriksen, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/12, Heidi Rikardsen Henriksen, Kjelderen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/13, Tore Gerhard Bilto, Bilto, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/16, Sture Eitrand Hansen, Einevoll, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/21, Eyolf Ragnar Vangen, Svartfossvegen 210, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/27, Morten Mo Vik, Jan Mayenvegen 16, 9013 TROMSØ 
Eier av gnr. 29/27, Linda Pedersen Vik, Jan Mayenvegen 16, 9013 TROMSØ 
Eier av gnr. 29/27, Morten Movik, Jan Mayen vegen 16, 9013 TROMSØ 
Eier av gnr. 29/28, Anne-Mette Gausdal, Tømmernes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/29, Arne Henry Gran, Buråsveien 8 B, 1488 HAKADAL 
Eier av gnr. 29/31, Gunn Marianne Valø, Sappen, 9151 STORSLETT 
Fester av gnr. 29/32, Asveig Elisabeth Hasselberg, Vinnelys, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/33, Sissel Margaret Mikkelsen, Stornes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/34, Henry Rolf Vangen, Svartfoss, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/37, Jorunn Nordeng, Strandveien 40, 9180 SKJERVØY 
Eier av gnr. 29/37, Børge Aksel Nordeng, Strandveien 40, 9180 SKJERVØY 
Eier av gnr. 29/39, Geir Roar Jensen, Punta, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/41, May Tove Jakobsen, Einevegen 19, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/45, Svanhild Marselia Bertelsen, Blåtoppveien 3, 9516 ALTA 
Eier av gnr. 29/45, Aud Elvebakken, Timoteiveien 1, 9516 ALTA 
Eier av gnr. 29/47, 30/10, Helge Arne Slettli, Blåbærsvingen 17, 9060 LYNGSEIDET 
Eier av gnr. 29/49, Trine Carlsen, Kirkegårdsveien 60, 9180 SKJERVØY 
Eier av gnr. 29/57, 30/1, 30/12, Lise Lotte Lund, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 29/64, Ove André Nilsen, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/4, Oddmund Hasselberg, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/5, Tore Konrad Elvestad, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/6, Ken Olav Nordberg, Majorstuveien 13 B, 0353 OSLO 
Eier av gnr. 30/6, Odd Stefan Nordberg, Arnestad 6, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/6, Gunn Marit Nordberg, Einevegen 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/12, Kjell Gunnar Storslett, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 30/14, Marit Olaug Lund, Sonjatunvegen 5, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 31/1, Yngve Hallgeir Mathisen, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 31/1, Jan Bjørnar Mathisen, Sappen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 31/5, Åsbjørg Sylvia Andersen, Sandvåghaugan 1, 9180 SKJERVØY 
Eier av gnr. 31/6, 31/9, Siv Liland Johansen, Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 31/7, Øystein Mortensen, Einevegen 10, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 32/1, Jan Harald Tørfoss, Holmen, 9151 STORSLETT 
Fester av gnr. 33/2, Hjalmar Rasmussen 
Eier av gnr. 33/2, Paul Olaf Holmen, Møllefaret 44 A, 0750 OSLO 
Eier av gnr. 33/4, Ragnvald Fritjof Ferdinand Haugseth, Haugseth, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 33/5, 33/16, Are Kristian Karlsen, Olsborg, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 33/7, Odd Birger Andersen, Solbakkmelen 1, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 33/8, Eldbjørg Signe Tretten, Kirkevegen 8, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 33/9, Helen Nilsen, Kringsjåvegen 281, 2618 LILLEHAMMER 
Eier av gnr. 33/11, Terje Holmen, Stuertvegen 32, 9014 TROMSØ 
Eier av gnr. 33/14, Tom Ole Skorpen, Gylteveien 23, 1440 DRØBAK 
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Eier av gnr. 33/18, Rolf Arild Bakkeslett, Holmen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 34/3, Kirsti Hansen-Krone, Arnestad 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 34/5, Inger-Lise Rasmussen, Kjelleren, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 35/1, Rolf Gunter Johansen, Krakenesveien 523, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 35/2, 37/1, Kjell Arne Strandheim, Krakenes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 36/1, 36/6, Odd-Erik Hansen, Krakenes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 36/2, Geir Morten Pettersen, Vassbotn, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 36/2, Hege Olaussen, Vassbotn, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 36/3, Gudveig Kirstine Olsen, Levrestien 32, 1346 GJETTUM 
Eier av gnr. 36/5, Raymon Henriksen, Krakenes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 37/2, Frode With, Kildal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 37/3, 37/5, Ivar Henning Jensen, Strandheimveien 4, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 37/3, 37/5, Laila Agersborg, Kildal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 37/6, Asbjørn Fredriksen, Åsheim, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 38/6, Frits Sakshaug 
Eier av gnr. 38/7, Åsmund Johannes Nørgård, Kildal 577, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 38/15, 49/23, Knut Ivar Skogvold, Kildalvegen 460, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 40/6, Mary Ann Gulstad Riise, Kildalveien 231, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/1, Jan-André Slettli, Straumfjordnes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/1, Nicole Schwank, Straumfjordnes, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/2, Ketil Einar Sagelv, Murstadgutua 21, 2340 LØTEN 
Eier av gnr. 41/3, Edvard Mikal Nilsen, Kildalveien 168, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/5, Isak Emil Jensen, Kildal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/6, Erna Berit Woldstad, Kildalveien 145, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 41/7, Sigmund Sagelv, 7520 HEGRA 
Eier av gnr. 42/1, 43/28, 44/3, 46/1, Trond Hallen, Båtnesvegen 15 A, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/2, Bjørg Nilsen, Kildalveien 72, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/3, Margareth Vangen, Muoniovegen 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/3, Johannes Lund 
Eier av gnr. 42/3, Bjørg Lund Nilsen, Kildal, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/3, Gottlieb Jakobsen 
Eier av gnr. 42/3, Mimi Elbjørg Lyngsmark, Tømmernesvegen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/4, Britt Jorunn Jacobsen Hansen, Kildalveien 75, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/4, Rune Hansen, Tømmernesvegen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/4, Sigbjørn Hansen, Lundefjellvegen 3, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 42/6, Britt Jakobsen Hansen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/1, Svein Harald Severinsen, Båtnesvegen 13, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/2, Olav Mathias Henriksen, Vesleskrammerud 7, 1860 TRØGSTAD 
Eier av gnr. 43/2, Ellinor Irene Hansen, Naveren 2 A, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/2, Greta Jorunn-Marie Henriksen, Blomstereng 1, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/2, Asle Henry Henriksen, Reistad, 6387 VÅGSTRANDA 
Eier av gnr. 43/2, Tor Bjørnar Henriksen, Naveren 6, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/2, Sigmund Hjalmar Henriksen, Solbakken 45, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 43/2, Terje Jostein Henriksen, Naveren 4, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/4, Elisabeth Jørgine Josefsen, Engvegen 2, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/4, Jørn Terje Blomstereng Josefsen, Blomstereng 4, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/5, Hagbart Arne Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Astrid Marie Berg, Trollringen 12 B, 9016 TROMSØ 
Eier av gnr. 43/5, Hjørdis Mathilde Amundsen 
Eier av gnr. 43/5, Betty Charlotte Thorbjørnsen 
Eier av gnr. 43/5, Ingrid Susanne Pedersen, Sentrum 9, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/5, Oddvar Severinsen, Grøtsundvegen 12 B, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 43/5, Ragna Ingvarda Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Margot Konstanse Leirbakken, Oksfjordhamn, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/5, 43/6, Signe Marianne Severinsen 
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Eier av gnr. 43/5, Rakel Elida Elvestad 
Eier av gnr. 43/5, 43/6, Terje Severinsen, Båtnesvegen 10, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/5, Johan Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Solveig Mathilde Johnsen 
Eier av gnr. 43/5, Torlaug Margot Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Einar Berg Elvestad 
Eier av gnr. 43/5, Ella Emelie Andreassen, Th Widdings Veg 38, 9020 TROMSDALEN 
Eier av gnr. 43/5, Anne Mette Severinsen, Safirvegen 14 A, 9022 KROKELVDALEN 
Eier av gnr. 43/5, Eugen Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, Svanhild Jakhelln, Østhellinga 22, 1388 BORGEN 
Eier av gnr. 43/5, Werner Anfinn Severinsen 
Eier av gnr. 43/5, 43/6, Maj-Britt Fredriksen, Kristiansfeld Gate 1 A, 7013 TRONDHEIM 
Eier av gnr. 43/5, Gunn-Anita Josefsen, Båtnesvegen 11, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/6, K. H. Johnny Olaussen, Naveren 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/9, Lillian Marie Hammervoll, Hovedvegen 14, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/9, Unni Anne-Lise Wuttudal, Hovedvegen 16, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/9, Alf Øivind Jensen, 6640 KVANNE 
Eier av gnr. 43/9, Maj-Lis Pettersen, Klimavegen 44 A, 9015 TROMSØ 
Eier av gnr. 43/15, Aud Seljelund, Hovedvegen 1, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/15, Roger Pettersen Hveding, Hovedvegen 1, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 43/16, Joda Eiendom AS, Moan 33, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 44/1, 45/1, Kjell Olaus Båtnes, Postboks 195, 9156 STORSLETT 
Eier av gnr. 44/2, Marit Leirbakk Båtnes, Sentrum 1 B, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 44/2, Tor-Eivind Båtnes, Båtnesvegen 18, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 45/3, 52/1, 52/5, Liv Jorunn Jensen, Haganjordet 4, 1351 RUD 
Eier av gnr. 45/3, 52/1, 52/5, Inger-Ann Leirbakk, Storslett, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 45/3, 52/1, 52/5, Tor Gunnar Lunde, Storslett, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 46/2, Othelie Johannessen, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 46/2, Mathis Johannessen 
Eier av gnr. 46/2, Samson Johannessen 
Eier av gnr. 46/2, Emma Larine Johannessen 
Eier av gnr. 46/3, Elis Johan Richardsen, Raappanavegen 2, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/3, Per Arvid Richardsen, Myrvegen 13, 9990 BÅTSFJORD 
Eier av gnr. 46/5, Torleif Åsmund Fossvoll, Hovedvegen 28, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/6, Wivian Marie Moen, Sæbø, 6386 MÅNDALEN 
Eier av gnr. 46/7, 46/9, Arvid Johannessen, Hovedvegen 30, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/8, Magne Ingvald Johann Fossvoll, Sandbakken 8, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/8, Knut Henry Fossvoll, Hysingjord, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 46/11, Jan Oddvard Fossvoll, Skogly 14, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/11, Keth Irene Fossvoll, Drammensveien 181 A, 3050 MJØNDALEN 
Eier av gnr. 46/11, Frank Jonny Fossvoll, Fossvoll 1, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 46/26, Annbjørg Aud Herdis Eliassen, Skogly 13, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/3, Jan Olav Helberg, Nilseskogen 11, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/60, Hermod Larsen, Solbakken 15, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/131, Oddvar Seljevoll 
Eier av gnr. 47/241, Karl-Johan Karlsen, Bjørkvoll 19, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/270, Svein Arne Gustavsen, Bjørkvoll 5, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/278, Rodner Nilsen, Flyplassvegen 5, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/344, Egil Steinar Amundsgård, Solbakkmelen 24, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 47/400, John-Erik Severinsen, Ø. Baisit 8, 9152 SØRKJOSEN 
Eier av gnr. 51/4, Evald M. Olsen, Bakkebyveien 434, 9153 ROTSUND 
Eier av gnr. 52/1, Tordis Albertine Lunde, Strandvegen 20, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 52/1, Edith Lunde 
Eier av gnr. 52/1, Hildur Elise Bratsberg 
Eier av gnr. 52/1, 52/4, Leif Waldemar Lunde, Sonjatunvegen 20, 9151 STORSLETT 
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Eier av gnr. 52/1, Evy Karin Lunde Sejrup, Kirsten Flagstads Vei 28, 5146 FYLLINGSDALEN 
Eier av gnr. 52/1, Stig Arne Bratsberg, Lønsetbakken 24, 6421 MOLDE 
Eier av gnr. 52/1, Svein Erik Bratsberg, Parkveien 12, 7030 TRONDHEIM 
Eier av gnr. 52/1, 52/3, Anne Marie Lunde Heimdal, Muoniovegen 7, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 52/1, Fredrik Odin Lyng Lunde 
Eier av gnr. 52/1, Vibeke Lunde, Glimmervegen 2, 9022 KROKELVDALEN 
Eier av gnr. 52/1, Stein Erik Lunde, Strandvegen 20, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 52/1, Tim Fredrik Lunde, Sandbrekkevegen 27, 5231 PARADIS 
Eier av gnr. 52/1, Bernt Magne Bratsberg, Gaustadveien 149, 0372 OSLO 
Eier av gnr. 52/45, Ottar M. Remmen, Høghegga 17, 9151 STORSLETT 
Eier av gnr. 52/72, Per Digre, Postboks 6, 9152 SØRKJOSEN 
 
Av de fiskeberettigede er bare de som har meldt seg registrert som part i saken. 

 
Prosessfullmektig:  
Advokat Arild Karlsen, Advokatfirmaet Abrahamsen AS, Agnefestveien 10, Postboks 280, 
4576 LYNGDAL 
Representerer Rita Cecilie Ringstad Kristiansen, Arne Martin Kristiansen, Jan Harald 
Tørfoss 
Hege Bjørgum Skillingstad, Postboks 63 Sentrum, 7801 NAMSOS 
Representerer Statskog SF 
 
Til stede:                    Rettens medlemmer, partene er ikke innkalt til dette møtet.  

1. Vedtekter for Reisa elvelag 

Jordskifteretten fattet enstemmig og i medhold av jordskifteloven § 2 bokstav c nr. 1, jf. §§ 
33, 34, 34b og 35 bokstav f, slikt  

regulerende vedtak: 
 
Saken gjelder krav om bruksordning i medhold av jordskifteloven § 2 bokstav c punkt 1 for 
å få etablert nye vedtekter for forvaltning av fisket i den lakseførende delen av Reisaelva.  
 

Kravet er satt fram av følgende fiskeberettigede: Svein Vangen, Bjørn Mikkelsen, Helge 
Bjerkelund, Inger-Marie Blomli, Rune Bergland, Tom-Erik Johansen, Morten Bergland, 
Geir Karlsen, Eskil Mikkelsen, Per Johan Solheim, Eirik Velstad, Leif K. Bergland, Thomas 
Bergland, Oddbjørn Johansen, Gunnar Pedersen, Kjetil Hansen, Harry Fyhn, Kjell A. 
Persen, Jon-Vidar Persen, Espen A. Steinsvik og Gudmund Birkeland. 
 
Det er omlag 220 eiendommer eller driftsenheter som har fiskerett i elva. I tillegg er 
befolkningen i gamle Nordreisa kommune, dagens gnr. 1-52, tilkjent fiskerett. Totalt er det 
et sted mellom 3500-4000 parter som per i dag har fiskerett.  
 
Saken ble enstemmig vedtatt fremmet 05.03.2013. I fremmingsvedtaket, rettsboka side 12-
14, er det redegjort nærmere for omfanget av saken.  
 
Nord-Troms jordskifterett har tidligere hatt bruksordningssak i vassdraget, sak 1900-1988-
0003 (heretter omtalt som 1988-saken). Saken ble påbegynt 14.03.1989 og avsluttet 
17.01.1995. Det ble avsagt flere dommer vedrørende fiskeretten og Reisa elvelag ble 
etablert med bruksordningsregler med delingsgrunnlag og vedtekter.  
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Direktoratet for Naturforvaltning (DN) er ansvarlig for forvaltningen av fiske i Reisaelva 
som en av våre nasjonale lakseelver. Dersom laksefisket ikke forvaltes forsvarlig, kan DN 
gripe inn og stramme inn reglene. Det er derfor svært viktig at vedtektene etterleves og at en 
fortsatt får en positiv utvikling i elva.  
 
Tidligere saksgang 
I første møtet 27.02.2013 fikk frammøtte parter utlevert et foreløpig utkast til vedtekter som 
ble drøftet i plenum. Forslaget ble bearbeidet og behandlet i møte med nedsatt 
arbeidsgruppe 06.03.2013, noe som resulterte i et revidert forslag til vedtekter. I 
saksforberedende rettsmøte med alle parter 21.03.2013 og i påfølgende møte med 
arbeidsgruppa samme dag, ble vedtekten på nytt drøftet. Med bakgrunn i disse drøftingene 
og påfølgende e-postutveksling med arbeidsgruppa, ble det utarbeidet et forslag til 
regulerende vedtak som 08.04.2013 ble sendt på høring til berørte parter, dokument 28. For 
bestemmelser der en ikke hadde kommet fram til omforente løsninger, ble alternative 
formuleringer tatt med. Alle forslagene har også vært lagt ut fortløpende på sakens 
hjemmeside www.domstol.no/reisaelva. 
 
Det er kommet flere merknader til forslaget. I fortsettelsen omtales kun merknader 
innkommet etter forslaget til regulerende vedtak ble sendt ut. Merknadene i dokument 29 og 
32 gjelder endringer av andelsfordelingen og er tatt til følge. Dokument 30 og 31 gjelder i 
hovedsak forståelse av omfanget av fiskeretten for de innenbygdsboende, mens dokument 
33, 34, 36, 37, 38 og 43 er merknader til vedtektene.  
 
Det er også framsatt krav om stansing av sak, jf. dokument 35. Kravet er avgjort ved 
jordskifterettens beslutning av 24.04.2013, inntatt i rettsboka på side 19-22.  
 
I rettsmøtet 24.04.2013 ble vedtektene på nytt drøftet i plenum.  
 
Partsforklaringer 
Harry Fyhn har på vegne av rekvirentene i saken i hovedsak anført: 
 
Kravet om jordskiftesak ble framsatt på grunn av den urett som har vært begått mot 
lokalbefolkningen siden forrige sak.  
 
Fyhn mener at de fiskeberettigede og grunneierne må være likestilte grupper både når det 
kommer til sammensetning av styret og årsmøtet og ved valg. Det må derfor være 50/50 
representasjon i styret og årsmøtet. 
 
Han presiserer at jordskifterettens dom 1 i saken fra 1988 ikke tar stilling til hvor stor del av 
fiskeretten grunneierne og de fiskeberettigede har. Den må derfor være lik for begge 
grupper. Det går klart fram av dommen at en ikke kan regulere de fiskeberettigedes rett. De 
kan fiske når og hvor de vil. I dom 2 er andelen satt til 60/40, men det betyr ikke at 
grunneierne har en større rett. De har heller ikke en utvidet fiskerett på grunn av økt bruk av 
eiendommen/tunet. Stengte soner er ikke i samsvar med dom 1 og 2 og må derfor avvises 
kategorisk.  
 
De siste årene har økningen av utenbygdsboende fiskere vært stor. I 2009 og 2010 var det 
solgt 514 kultiveringskort og i 2011 502 kort. Dette viser at sesongkort til lokale ikke har 
økt. 
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Opphoping av fiskere skyldes at kortsalget til utenbygdsboende har økt kraftig. Drivkraften 
til dette er grunneierne som ønsker større utbytte. De fiskeberettigede har også ved tidligere 
anledninger påpekt at næringskortene har vært misbrukt ved at de har sirkulert på flere 
fiskere i løpet av samme døgn og at de har vært kopiert og brukt av flere.  
 
Fyhn mener at fiskereglene § 10 forslag 2 er mest aktuelt. Grunneierne skal imidlertid ikke 
ha noen eksklusiv rett til salg av næringskort og de stengte sonene må altså utgå. 
 
Kjetil Bjørklid, som har fullmakt fra Frank Båtnes, begge fiskeberettigede men ikke 
rekvirenter av sak, har i hovedsak anført: 
 
Bruksordningen som ble etablert i 1988-saken har i hovedsak fungert godt. Saken hadde et 
tidsperspektiv som gjorde at ulike modeller ble testet ut. Det som virket ble videreført. 
Denne uttestingen har en ikke gitt rom for i denne sak. Modellen som velges må ha størst 
mulig appell til flest mulig, slik at ordningen kan videreføres i mange år. Regler og 
ordninger som rokker med rettighetsaspektet til de fiskeberettigede har små mulighet til å 
bli anerkjent. Det er også slik at grunneierne ikke er en homogen gruppe. Den største 
grunneier gruppa har større interesse av å definere seg som fiskeberettiget enn som 
næringsutøver.  
 
Som kommentar til fiskereglene § 10 forslag 1, anfører Bjørklid at det så langt ikke er 
behov for å regulere antall fiskere langs elva. Ei ordning med rettigheter pr. døgn og sone 
vil innebære en avgrensing av tilgangen og dermed fiskeretten for bygdefolket. Samtidig 
innskrenkes grunneiernes rett.  
 
Laget har ikke automatisk noen rett til å selge døgnkort til eksterne ettersom laget ikke er 
rettighetspart. Retten til å utøve fiske gjelder kun grunneiere og fiskeberettigede. Det er kun 
det som oppstår gjennom delingsgrunnlaget for næringskortene som kan selges til eksterne. 
Den enkelte grunneier har også en selvsagt rett til å reservere seg mot kortsalg på egen 
grunn. Med det vil en få et betydelig inntektstap for elvelaget.  
 
Bjørklid mener også at en ikke har dekning for strekpunktene under alternativ II. Strekpunkt 
1 og 2 gjør grunneierretten enda mer omfattende enn den er definert i gjeldende 
rettsordning. Grunneierkortet må ikke kunne videreselges utover den nærmest familie. 
Grunneiere kan heller ikke ha rett til å bruke kortet på andres elvestrekning i sonen. En 
forkjøpsrett for grunneiere innen hvert enkelt gårdsnummer vil også være i strid med 
definisjonen av kortets gyldighet.  
 
Etter Bjørklids oppfatning kan forslag 2 til fiskeregler fungere, men med noen justeringer. 
Alternativene som er skissert mot slutten av bestemmelsen må imidlertid utgå, med samme 
begrunnelse som nevnt over. Forslaget gir imidlertid ikke nødvendige incitamenter for 
grunneierorganisering og næringsskapning i de periodene de har eksklusiv tilgang til 
sonene. Dette vil skape misnøye. 
 
Bjørklid mener deres forslag 3 ivaretar både næringsinteressene og de fiskeberettigedes 
interesser på en utfyllende måte. Han mener verdien av eksklusive soner og gode 
organiseringsmuligheter er større enn frikjøp av døgnkort. Videre mener han at styret og 
årsmøtet gis et godt definert armslag og at dagens inntektspotensial videreføres. Forslaget 
ivaretar også hensynet til forvaltningen.  
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Bjørklid protesterer mot at fiskeretten er delt i forholdet 60/40. I likhet med Fyhn mener han 
at fiskeretten mellom grunneierne og de fiskeberettigede er sidestilt, i praksis slik at partene 
gjensidig har 100 % av fiskeretten over hele elva. I tillegg anerkjenner de at det foreligger 
en næringsrett. Denne ble i forrige sak definert i til å være 20 %.  
 
Dette gjør at de fiskeberettigede har 100 % av fiskeretten på 80 % av elva, mens 
grunneieren har 100 % på 100 % av elva. Dette gjør at det ikke er relevant å hevde at de 
fiskeberettigede bare har 40 % på areal, tid eller antall stenger.  
 
Terje Nordberg har i hovedsak anført: 
 
Forholdet 60/40 er ikke en rettighet. Det er forskjell på fiske og fisket. Han sa seg enig i 
Fyhns forståelse av fiskerettens innhold i henhold til dom 1, punkt 2, avsnitt 3 i 1988-saken. 
 
I sin skriftlige merknad, dokument 36, har Nordberg anført at det ikke bør være 
begrensinger for hvor mange fullmakter en part kan ha, jf. § 6.1. Han mener at grunneiere 
skal ha stemmerett i henhold til § 6.1.2, alternativ bestemmelse, og at styreverv skal rullere 
samtidig som det settes en øvre begrensing for tid i styret. Videre ønsket han en 
styresammensetning i henhold til alternativ bestemmelse, § 8.1. Når det kommer til 
fiskereglene mener Nordberg at forslag II må velges, men justert slik at det settes et tak på 
antall kort i hver sone og at de rullerende sonene utgår.  
 
Advokat Hege Bjørgum Skillingstad har på vegne av Statskog i hovedsak anført: 
 
Jordskiftesaken fra 1988 har medført at partene har fått på plass en ordning som har fungert, 
selv om de har hatt sine utfordringer. Utfordringer som har medført at enkelte tema har vært 
styrebehandlet gjentatte ganger. De fiskeberettigede har krevd denne saken og Statskog er 
enige i at dagens ordning har svakheter. Ordningen er blant annet mangelfull med henblikk 
på en formell organisering av valg og demokrati.  
 
Rettsspørsmålet er endelig avgjort i 1988-saken. Bruksordningens delingsgrunnlag fastsatt i 
dom 2 må også i denne saken legges til grunn og være en rød tråd i de nye vedtektene.  
 
§§ 4.1 og 4.2 samsvarer med det som er rettskraftig avgjort.  
 
De fiskeberettigede kan ikke gis sterkere representasjon enn de er berettiget til etter 60/40-
delingen, jf. de alternative bestemmelsene §§ 6.1.2, 6.3 og 8.1.  
 
Statskog mener at styret må ha handlingsrom til å vedta både budsjett og fiskeregler.  
 
Alle alternative forslag til fiskeregler i § 10 har gode sider. Statskog er imidlertid usikre på 
om disse er godt nok utredet. De er usikre på hvilke økonomisk konsekvenser de ulike 
ordningene får og hvordan det vil bli å gjennomføre disse i praksis. 
 
Forslag 2 og 3 er i praksis en videreføring av dagens ordning, som ikke løser sentrale 
problem. De fiskeberettigede blir hele tiden en uforutsigbar størrelse. Når saken først et 
oppe, er ikke disse forslagene aktuelle.  
 
Forslag 1 forholder seg til 60/40-delingen. Det kunne imidlertid vært ønskelig med en 
utredning slik at en sikrer at spørsmål vedrørende økonomi og forvaltning blir ivaretatt. I så 
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fall kan det settes nytt møte til høsten der vedtektene får sin endelige utforming.  
  
Advokat Arild Karlsen har, på vegne av grunneierne Jan Harald Tørfoss, Rita Cecilie 
Ringstad Kristiansen og Arne Martin Kristiansen, sluttet seg til det meste av Statskogs 
anførsler. I tillegg har de også en skriftlig merknad, dokument 37.  
 
Tørfoss m.fl. deler imidlertid ikke Statskogs ønske om utsettelse av saken. Selv om det kan 
være vanskelig å forutse økonomien, er det viktig å få en avgjørelse. Styret og årsmøtet er 
også gitt rom for å gjøre endringer, enten ved enstemmighet eller ved flertallsvedtak. Med 
denne muligheten vil de finne en løsning på det som ikke fungerer hvor det tas hensyn både 
til forvaltningsaspektet og til rettighetssiden. 
 
I følge disse parter gjenspeiler § 4 korrekt rettsforholdene mellom partene fastsatt ved 
rettskraftig dom av 24.04.1991. Disse parter presiserer at 60/40-delingen må være en rød 
tråd i vedtektene, også med hensyn til representasjon og stemmegivning, jf. §§ 6.1.2 og 8.1. 
Dom 1 fra 1988 angir kretsen av de fiskeberettigde, mens dom 2 fastsetter andeler innenfor 
denne kretsen. Fiskereglene forslag 1 synliggjør disse avgjørelsene. 
 
Ettersom mange grunneiere i realiteten er å betrakte som fiskeberettigede hva angår 
utnytting av fiske, må disse få stemmerett, jf. § 6.1.2.  
 
Styret må gjennom vedtektene sikres et bredt handlingsrom slik at det kan møte endrede 
forhold. Budsjett og fiskeregler må derfor vedtas av styret. Utbetaling av utbytte bør også 
være styresak.  
 
Forslag 1 til fiskeregler knesetter fordelingen 60/40. Flere parter har vist til opphoping av 
fiskere på enkelte fiskeplasser og viktigheten av regulering, også de som rekvirerte sak. En 
ordning basert på 60/40-delingen på stenger og døgn vil være den enklest praktiserbare 
løsningen. 
 
Grunneierkortet skal kun benyttes på eiendommen det tilhører, ikke i hele sonen. Den 
enkelte grunneier kan da sikre seg mot press på fiskeplass på egen eiendom. En anna 
grunneier kan ikke få utvidet rett på annen manns elvestrekning, uten å krenke dens 
rettigheter. 
 
Av hensyn til elvelagets økonomi og muligheten til å ivareta oppgavene overfor partene og 
det offentlige, må laget sikres en mulighet til å selge et visst antall døgnkort. Styret bør 
derfor kunne fastsette at laget skal selge slike kort. Grunneier bør ha forkjøpsrett til disse 
kortene. 
 
Tørfoss m.fl. er skeptiske til at grunneierne får en frist på uttak av næringskort. Det ettersom 
det kan være vanskelig å forutse hvordan sesongen blir.  
 
Forslag 2 til fiskeregler tar ikke hensyn til 60/40-delingen. Ordningen vil heller ikke være 
lett å praktisere. Det er også uklart hvilke premisser styret skal legge til grunn dersom det i 
ettertid skal innføres begrensinger. 
 
Dersom en kommer til en ordning som fastsetter et maks antall næringskort og døgnkort, må 
samme prinsipp gjelde for de fiskeberettigede. Retten kan ikke bare regulere den ene 
gruppen av rettighetshavere.  
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Geir-Bjarne Solborg Bendiksen, som representerer 18 utenbygdsboende grunneiere med 
fiskerett, har vist til dokument 38 og i hovedsak anført:  
 
Reisaelva er i en spesiell rettssituasjon ved at fiskeretten er delt mellom grunneiere og de 
fiskeberettigede, 60/40-delingen. Friheten til å fiske når det passer den enkelte er viktig. 
Reisaelva er også kjent for sin unike kulturarv ved bruk av elvebåt, en aktivitet som alltid 
har vært forbundet med det "frie" laksefisket. 
 
Det som er nytt er at laksebestanden, etter iherdig dugnadsinnsats fra mange, er blitt veldig 
god. Mange eksterne fiskere, både fra inn- og utland, er villig til å betale store penger for 
dette. Det er det som er bakgrunnen for at saken ble fremmet. De fiskeberettigede var 
frustrert over mangel på samarbeidsvilje i styret og økt antall fiskekort til eksterne. Det siste 
skadet deres mulighet til utøvelse av fisket. 
 
Statskog og de store grunneierne har ønsket et mer eksklusivt fiske og har påpekt at 
opphoping av fiskere er et problem, men dette er ikke dokumentert.  
 
De over 200 små og mellomstore grunneierne har uttrykt frustrasjon over bl.a. at 
grunneierkortet har for snevert anvendelsesområde, samtidig som de har alle utgiftene med 
at gjerder rives ned og at eiendommene forsøples.  
 
Dagens fiskeregler gjør at utenbygds grunneiere føler seg stemoderlig behandlet i forhold til 
andre. Enkelte grupperinger har fått rettigheter og større adgang til fiske enn grupperingen 
Solborg Bendiksen representerer. I henhold til formålsparagrafen skal fiskeordningen 
tilgodese alle medlemmene. Dette må vektlegges og en må søke å ivareta hverandres 
interesser, bl.a. ved at § 8.3 siste strekpunkt blir stående.  
 
At overskytende grunneierkort skal kunne selges til eksterne, harmonerer dårlig med at 
fiskeordningen skal være til beste for medlemmene. Dersom slike kort skal selges, må 
medlemmene i laget i hvert fall ha en fortrinnsrett. Det er felles fiske på hele 19 av 35 
gårder. Det må legges opp til samarbeid mellom eiendommene på hver enkelt gård og 
mulighet for forkjøp av kort. Det bør også være mulig å omfordele kort internt på hver 
enkelte gård til en rimelig pris. Det for å rette opp skjevheter som følge av skyldøret. 
 
Grunneierkortet bør omfatte en større krets av familien. Ordningen må fange opp at ikke 
alle grunneierne har fiskeplass på egen eiendommen. Disse må slippe å kjøpe bygdekort for 
å utøve et reelt fiske i elva. De fleste grunneierne vil også ønske å utøve fiskeretten i 
tilknytning til bosted, hvor de er godt kjent. Disse forhold gjør at grunneierkortet skal kunne 
benyttes innenfor sonen eiendommen ligger. De mest kjente og tilgjengelige fiskeplassene 
vil da bli mindre befolket, noe som også er en fordel for tilreisende fiskere.  
 
Solborg Bendiksen går inn for fiskereglene § 10, forslag 2. Dette er i stor grad en 
videreføring av dagens ordning som ivaretar 60/40-delingen. Det er også tre elver i 
Finnmark som har samme modell og det fungerer godt.  
 
Usolgte næringskort bør imidlertid forbli usolgte og skal ikke kunne disponeres av andre. 
Det er positivt og ryddig at grunneier får et selvstendig ansvar for utnyttelsen av 
næringsdelen på sin eiendom. Skal næringskortet videreselges må det være inngått en 
skriftlig avtale om dette. Dette vil også medføre mindre fisketrykk i elva.  
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Alle døgnkort til eksterne bør selges av laget. Antall døgnkort som selges i hver sone bør 
også være begrenset og knyttes opp mot maks tillatte solgte næringskort. Dette gir en grei 
og oversiktlig arbeidsfordeling mellom grunneierne og laget.  
 
Innføring av døgnbasert kortsalg i hele eller deler av elva er en så vidt inngripende 
regulering at det må kreves kvalifisert flertall i styret for å vedta dette. Behovet for en slik 
ordning må imidlertid dokumenteres.  
 
De rullerende sonene er positive for grunneierne, men må kun være åpne for grunneiere som 
har fiskerett. Her ligger også et potensiale til å inngå forpliktende samarbeid med andre for 
de som driver fisketurisme.  
 
Døgnkortmodellen i forslag 1 til fiskeregler, representerer et helt nytt tankesett og en helt ny 
kultur. Så vidt store endringer er ikke nødvendig. Dette er også en ordning som får uheldige 
konsekvenser for et flertall av grunneierne som har egeninteresse av å fiske. Modellen 
favoriserer klart de 16 store grunneierne som får svært gode betingelser for å hente ut fiske-
kort som de kan selge til høystbydende.  
 
Modellen er også strengt rettighetsbasert, matematisk og tilrettelegger for utstrakt 
kommersialisering. Analyser viser at den som har størst skyldøre får flest kort. De 16 største 
får 68,3 % av alle døgnkort, mens de 202 andre langt på veg mister det fisket de har 
praktisert til nå. For hver av de fiskeberettigede medfører ordningen at de i stedet for 
sesongkort får 9,6 døgnkort for hele sesongen. Også for de fleste grunneierne representerer 
ordningen et dramatisk kutt i antall fiskedøgn pr. sesong. Grunneiere, som ikke har 
fiskeplass på egen eiendom, oppfordres i realiteten til å legge fiskestanga på hylla. Det er 
også uheldig at en må ha tilgang til nettet for å kjøpe kort, spesielt for eldre vil det innebære 
en utestenging fra fisket.  
 
Etter Solborg Bendiksens syn vil ikke forslag 1 til fiskeregler kunne aksepteres og skape 
den nødvendige ro rundt fiskeordningen i Reisaelva. Det innebærer en fullstendig 
kommersialisering på bekostning av de som i dag benytter seg av elva til rekreasjonsfiske.  
Han påpeker videre at elva i dag ikke har bestandsproblemer og at ordningen derfor ikke er 
nødvendig.  
 
Roald Storslett, påpekte at næringskortene må omgjøres til døgnkort. Hvis ikke står en på 
stedet hvil. Det er også mange grunneiere som ikke har elvestrekning nok til salg av 
næringskort og er avhengige av døgnkort for å få inntekt av fiske.  
 
Storslett mener videre at grunneierkortet bør være et ihendehaverkort som kan lånes ut til 
den en vil når en ikke fisker selv.  
 
Tore Bilto, påpekte at det i dag er problematisk at næringskort følger sonen ettersom flere 
eiendommer er delt i to soner. 
 
Det er også utfordringer for guidene at øverelva er delt i to soner. Det ettersom mange 
turister tar elvebåt opp og fisker fra kano på nedturen. Dette medfører at de må ha to kort.  
 
Svein Vangen, som er fiskeberettiget, påpekte at dersom det blir døgnkort, må det defineres 
hvor mange kort som er tilgjengelig i hver sone og hvor mange av disse grunneierne kan 
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rekvirere. Det er også fare for et en enkelte døgn har lite ledig i sonene. En risikerer også 
taktisk booking av kort, slik at det ikke blir noen igjen til de andre.  
 
Geir Morten Pettersen har kommet med en skriftlig merknad, dokument 33. Her anfører 
han at det bør være ett samlet valgmøte hvor alle grunneiere møtes og der grunneierne har 
lik stemmerett. Det slik at de små grunneierne også får innflytelse. 
 
Til fiskereglene bemerker Pettersen at forslag 1 er uaktuelt ettersom det i for stor grad griper 
inn i grunneiers råderett over fiskeretten. Til forslag 2 anfører han at næringskort som 
grunneier ikke tar ut må forbli usolgt. Videre mener han at grunneier må melde fra dersom 
de ønsker at laget skal selge kort for deres eiendom. Forslag 3 er i følge Pettersen likt det en 
har i dag og det som har fungert.  
 
Jordskifteretten ser saken slik: 
Jordskifteretten vil innledningsvis komme med generelle bemerkninger som knytter seg til 
formålet med ordningen, forhandlingene så langt og ønsket fra Statskog om utsettelse av 
saken. Dernest påpekes forhold som partene har forhandlet seg fram til enighet om. 
Uenigheten som eksisterer knytter seg i stor grad til konsekvensene av dommene og 
bruksordningsreglene i 1988-saken. Retten vil derfor klargjøre hva som er rettskraftig 
avgjort og hva som nå kan være gjenstand for regulering. 
 
Retten drøfter så enkeltpunkt i vedtektene. Der det ikke er uenighet eller foreligger 
alternative forslag, er dette anført. Til slutt inntas de nye vedtektene i sin helhet.  
 
Formål med reglene 
Bruksordningsreglene skal være et styringsverktøy som gjør partene selv i stand til å 
forvalte fisket i Reisaelva innenfor rammene gitt av Direktoratet for naturforvaltning. 
Reglene må være dynamiske og fleksible. De skal gi årsmøtet og styret handlingsrom og 
mulighet til å forvalte laksefiske på en god måte. Dette innebærer f.eks. at listen over 
oppgavene styret er pålagt ikke er uttømmende. Mer kan komme til ved behov. Det samme 
gjelder fiskereglene.  
 
I enkelte tilfeller har retten funnet det nødvendig å gi mer detaljerte og statiske regler om 
bruksutøvelsen. Det kan være fordi partene har ønsket det, eller fordi partsforholdene gjør 
det vanskelig for styret og årsmøtet å få nødvendig flertall og deretter få partene med på og 
akseptere avgjørelsen.  
 
Formålet med reglene ble drøftet i rettsmøtet 21.03.2013. En kom her fram til at en må ha et 
handlingskraftig lag der rettsforholdene i elva gjenspeiles. Reglene må bl.a. være 
håndterbare, fleksible og konfliktavklarende. De skal sikre en god forvaltning av 
laksebestanden og legge til rette for et attraktivt fiske for alle grupper, for næringsutvikling 
og et effektivt oppsyn.  
 
Forhandlingene så langt og ønsket om utsettelse av saken 
Statskog har ønsket at saken utredes nærmere før endelig vedtak fattes. Tørfoss m.fl. ønsker 
ikke en slik utsettelse. De øvrige har ikke uttalt seg til spørsmålet.  
 
Til dette vil retten bemerke at vedtektene har vært drøftet i plenum i tre rettsmøter. Arbeids-
gruppa har hatt to saksforberedende møter og det har vært en utstrakt utveksling av e-post 
og drøftinger med gruppa, før forslaget til regulerende vedtak ble sendt til partene 
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08.04.2013. Forslagene har også fortløpende vært gjort tilgjengelig på sakens hjemmeside, 
slik at også andre har hatt mulighet til å engasjere seg.  
 
I siste del av forhandlingene har det vært liten utvikling. Uenigheten som foreligger knytter 
seg i stor grad til mulighetene retten har til å regulere fiskeretten for de innenbygdsboende 
samt deres representasjon i besluttende organ. På dette punkt er frontene så vidt steile at det, 
slik retten ser det, ikke er hensiktsmessig å fortsette forhandlingene.  
 
Videre hersker det en viss usikkerhet om konsekvensene av ordningen. Retten er for så vidt 
enig i dette, men vil tilføye at de nye vedtektene blir mer fleksible enn tidligere. Vedtektene 
vil definere et stort handlingsrom for styret og årsmøtet, som gir laget mulighet til selv å 
korrigere kursen og foreta tilpasninger under vegs. At en fra før har et veldrevet lag som 
kommuniserer godt med forvaltningen, vektlegges også. Å teste ut vedtektene eller utrede 
dette ytterligere, er derfor ikke nødvendig etter rettens syn. Ønsket fra Statskog om 
utsettelse av saken imøtekommes altså ikke.  
 
Saken vil, forutsatt at den ikke blir påanket, være rettskraftig medio september. Deretter må 
det avholdes valgmøter og årsmøte. Retten kan se at det nye styret får kort tid på seg til å 
foreta nødvendige utredninger som grunnlag for å utarbeide nye fiskeregler. Det må 
innføres nye datasystemer og tas stilling til bl.a. kortprising, et øvre antall stenger pr. sone 
m.v. Fiskereglene må også godkjennes av DN og bekjentgjøres i ettertid for partene. De 
relativt store endringer som nå innføres, vil kreve tid. Retten vil derfor vedta at fiskereglene 
i § 10 gjøres gjeldende først i sesongen 2015.  Laget skulle da ha tilstrekkelige tid til å få på 
plass de nye bestemmelsene. I 2014 videreføres fiskereglene i samsvar med vedtektene i 
1988-saken, jf. punkt 2.3 i de avsluttende bestemmelsene.  
 
Hva er partene blitt enige om 
Rekvirentene i saken har påpekt at det er behov for mer demokratiske beslutningsregler, en 
bedret organisering av de fiskeberettigede, klare regler omkring representasjon og valg samt 
kontroll med antall solgte næringskort. Andre har påpekt at de har behov for modernisering 
av vedtektene og klarere regler om ulike kort og vilkår for disse. Forhold som demokrati, 
åpenhet og bedre informasjonsflyt er trukket fram. Videre har en ønsket at kommunenes 
rolle avklares.  
 
Dette er forhold som langt på veg har funnet sin løsning i forhandlingsfasen. Årsmøtet blir i 
henhold til § 6 lagets øverste organ. Tidligere hadde ikke partene mulighet for innflytelse 
gjennom et felles årsmøte. Det er opprettet en demokratisk og håndterlig valgordning med 
valg av utsendinger til årsmøtet, også for de fiskeberettigede. Ved at det flere steder stilles 
krav om mer enn vanlig simpelt flertall for enkelte beslutninger, sikres også de 
fiskeberettigedes innflytelse.  
 
I § 10 defineres det hvilke korttyper en skal ha og vilkår knyttet til disse, herunder også 
næringskortet som grunneier kan videreselge. Tidligere hadde en ikke bestemmelser om 
vedtektsendringer, slik en nå får i henhold til § 15. Åpenhet og informasjonsflyt sikres 
gjennom §§ 8.5 og 9. 
 
En står da i hovedsak igjen med spørsmål om adgangen til å regulere rettighetshavernes 
fiske og innflytelsen de ulike gruppene skal ha i de besluttende organ. Jordskiftesaken fra 
1988 legger her klare føringer.  
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Jordskiftesak 1900-1988-0003  
I jordskiftesaken fra 1988 ble flere forhold avgjort. Noen av avgjørelsene var 
rettsfastsettende, mens andre var rettsendrende eller regulerende. De rettsfastsettende 
avgjørelsene har rettskraftvirkning. Det innebærer at avgjørelsen skal legges uprøvd til 
grunn dersom tvist om samme tema kommer opp i senere saker. Det på lik linje med 
dommer avsagt i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. De regulerende avgjørelsene er av 
mer skjønnsmessig karakter og kan endres etter hvert som tida går og forholdene endres. 
Det er viktig å ha dette skillet klart når en i dag ser på hva som må videreføres og hva som 
kan endres.  
 
I 1988-saken ble det foretatt et omfattende arbeid for å klarlegge hvilke grunneiere som har 
rett til fiske og hvor stor andel den enkelte har. Det ble også utarbeidet en oversikt og 
fastsatt et delingsgrunnlag for grunneiernes fiske, både internt på hvert enkelt gårdsnummer 
og for hele elva sett under ett. Der innbyrdes delingsgrunnlag på det enkelte gårdsnummer 
er fastsatt ved dom, foreligger rettskraft.  
 
For flere eiendommer ble det imidlertid ikke avsagt dom. Det kan ha vært fordi forholdet 
ikke var omtvistet. Her kan det være rom for endringer i ettertid. Det kan også ha oppstått 
endringer internt på enkelte eiendommer som følge av endrede eiendomsgrenser eller ved at 
nye eiendommer er fradelt hovedbruket med rett til fiske i elva. Endringer vil medføre at 
eiendommenes andeler må justeres. Hovedbrukets rett må f.eks. reduseres tilsvarende det 
nye brukets rett. Øvrige eiendommer rammes ikke. Vedtektene åpner nå for slike endringer i 
ettertid, jf. § 4.1.4.  
 
Mellom gårdene er målt elvestrekning/strandlinje benyttet som delingsgrunnlag. Det har 
ikke vært en del av saken å ta stilling til dette. Det innebærer at delingsgrunnlaget fra 1988-
saken videreføres, jf. § 4.1.1. Delingsgrunnlaget mellom gårdsnumrene og systemet for 
inntektsdeling er av regulerende art og kan eventuelt endres i ny jordskiftesak eller ved 
vedtektsendringer.  
 
Forholdet mellom grunneierne på den ene siden og de fiskeberettigede ble også behandlet. 
Om dette avsa jordskifteretten 24.04.1991 to dommer med slike slutninger: 
 
DOM NR. 1 DE FISKEBERETTIGEDES KRETS OG FISKERETTENS INNHOLD: 

I. Rett til å fiske i Reisaelva har følgende: 

1. Grunneiere som har eiendom som grenser til Reisaelva. 

2. Grunneier som ved sine eiendommers adkomstdokumenter (skylddelingsforretning, 

utskiftningsforretning 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 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, 3 og med det innhold som er nevnt i punkt II, 

2. 

2. Innholdet i fiskeretten til kommunens innbyggere, jfr. I, 3 er følgende; 

a. Fiskeretten er personlig og kan ikke overdras. 

b. Fiskeretten er begrenset til eget husbehov og kan ikke drives som næring.  
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3. Adv. Rekves påstand om domsavsigelse for påstandspunkt 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. 

    

DOM NR. 2 BRUKSORDNINGENS DELINGSGRUNNLAG. 

1. Forholdet mellom grunneiernes, staten og de private, og de fiskeberettigedes andeler 

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

2. Adv. Rekves påstandspunkt III, 2, om at grunneiere som må tåle bruk av dyrket mark, 

tun m.v. for utøvelse av fiske fra kommunens innbyggere, skal kompenseres i form av 

utvidet rett til fiske, blir å avvise. 

 

Det som er rettskraftig avgjort i disse dommene har rettskraftvirkning og kan ikke omgjøres. 
En utfyllende begrunnelse for disse avgjørelsene framgår av domspremissene. Vi vil 
imidlertid knytte noen kommentarer til disse avgjørelsene og konsekvensene for vår sak.  
 
Det fremgår av dom nr. 1 romertall II at innenbygdsboendes fiskerett er en strengt personlig 
rett som eksisterer ved siden av grunneierretten. Retten er personlig og kan ikke overføres 
eller selges til andre. Det er også en rett som begrenses til husbehov. Alt dette er forhold 
som må videreføres.  
 
I punkt 3 i dom nr. 1, romertall II, avvises forhold som skal bli en del av bruksordningen og 
vedtektene som fattes i ettertid. Flere av de fiskeberettigede har anført at det følger av denne 
delen av dommen at jordskifteretten ikke har anledning til å regulere deres fiske, hverken 
med hensyn til tid eller sted og at fiskeregler med en døgnkortmodell vil krenke deres rett. 
Det samme argumentet har vært ført fra grunneiersiden. Retten er ikke enig i disse 
anførslene.  

I 1988-saken bemerker retten: 

Retten finner at en avgjørelse i tråd med adv. Rekves påstand ikke kan fattes på dette tidspunkt 

i prosessen. En avgjørelse her vil binde opp rettens videre arbeid med den endelige ordning. 

Hvorvidt de momenter som adv. Rekve nevner skal bli elementer i ordningen, vil retten ta 

stilling til ved utformingen av den endelige ordning. 

 

Denne delen av avgjørelsen som blir avvist, får altså ikke tilsvarende rettskraftvirkning. 
  
I dom nr. 2 fastsettes bruksordningens delingsgrunnlag. 
 
Bjørklid og Nordberg m.fl. har anført at delingsgrunnlaget fastsatt i dom II ikke er en deling 
av fiskeretten som sådan. Nordberg anfører at det er forskjell på å fastsette et 
delingsgrunnlag for fiske og fisket. Bjørklid m.fl. synes å mene at dommen innebærer at de 
fiskeberettigde har 40 %, grunneierne 40% og at næringsretten utgjør 20 %. Samtidig som 
han kobler avgjørelsen opp mot rulleringen av stengte soner som har vært praktisert til nå.   

Jordskifteretten deler ikke noen av disse synspunktene. At de fiskeberettigede og 
grunneierne sin rett i Reisaelva er så vidt spesiell at den ikke kan reguleres, må avvises.  

Av servituttloven § 3 framgår: 

"Gjeld det ei utnytting som tilkjem både eigaren og rettshaveren, har ingen av dei nokon 

førerett framfor den andre.  

Kan ikkje båe stettast fullt ut, lyt dei minka på bruken etter måten like mykje." 
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Slik jordskifteretten ser det er vi i Reisaelva i en slik situasjon. 
Grunneierne/rettighetshaverne og de fiskeberettigede har en jevnbyrdig rett til fiske innenfor 
rammene fastsatt i 1988-saken. Ingen gruppe har fortrinnsrett framfor den andre. Det 
innebærer at dersom det er knapphet og det oppstår problemer med hensyn til opphoping av 
fiskere, skal begge parter redusere sin bruk like mye. Ved overskudd i elva blir det motsatt, 
de øker like mye.  

Delingsgrunnlaget er i 1988 fastsatt til 60/40 med henvisning til jordskifteloven § 16. Dette 
delingsgrunnlaget må legges til grunn når omfanget av fisket fastsettes. Dette framgår også 
av premissene hvor konsekvensene av en slik avgjørelse beskrives:  

"Konsekvensene av en slik fordeling vil bli at ved et overskudd fra elva, vil grunneiergruppen 

få 60% til fordeling, mens de resterende 40% vil kunne benyttes til eventuelt lavere pris på 

kultiveringsavgiften for de berettigede, eller avsettes til kultiveringsfond. 

På samme måte vil en ved en eventuell reduksjon av fisket måtte begrense de to gruppene etter 

de samme forholdstall. Har en kommer fram til at det maksimalt kan fiskes med for eks. 500 

stenger i elva, vil 300 stenger kunne benyttes av grunneiere, mens 200 stenger må, etter angitte 

regler, fordeles på de fiskeberettigede. Dersom det et år blir nødvendig med en reduksjon på 

for eks. 100 stenger, må grunneiernes andel av reduksjonen bli 60 stenger, mens de berettigede 

må tåle en reduksjon på 40 stenger. 

Å regulere de fiskeberettigedes rett til fiske er altså ikke noe nytt som kun har vært tema nå. 
Det var også tema i forrige sak og resulterte i en slik vedtektsbestemmelse, § 11 bokstav c:  
 
"Dersom det på noe tidspunkt blir behov for å begrense 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… "  

 
En fast kompensasjon i form av en utvidet fiskerett for grunneiere som må tåle bruk av 
dyrket mark, tun m.v. ble avvist i 1988-saken, med slik begrunnelse, dom nr. 2, punkt 2:  
 

"Som tidligere nevnt må en før videreføringen av dette arbeidet ha avklart de rettslige forhold 

som ordningen skal bygges opp omkring. En viser til jordskiftelovens §§ 27, 33, 34 og 35.f. I 

arbeidet med utformingen av ordningsreglene må jordskifteretten stå fritt i forhold til den 

endelige ordnings innhold, som omfatter bestemmelser om hvordan fisket skal praktiseres. 

Ordningsreglene kan begjæres tatt opp til ny behandling etter 10 år, jfr. jordskiftelovens § 4. 

En rettskraftig avgjørelse vil få konsekvenser ut over dette og legge rammer for ordningsregler 

under skiftende forhold som en ikke kan forutse. På denne bakgrunn finner retten at adv. 

Rekves krav om domsavsigelse i påstands-punkt II, 2, c må bli å avvise." 

 

Det vises altså til at dette er noe som må tas opp og behandles fortløpende det enkelte år. 
Denne delen av dommen retter seg altså ikke mot 60/40-delingen, slik enkelte parter har ment.  
 

Forholdet mellom tillatt solgte næringskort og grunneierkort, stenging av elva for de 
fiskeberettigede og rullering av soner, er andre eksempler på forhold som ikke er rettskraftig 
avgjort. Dette er en del av bruksordningsreglene som er skjønnsmessige og kan endres i vår 
sak. 
 
Det er altså viktig å skille mellom hva som er rettskraftig avgjort og ikke kan endres, og hva 
som er gjenstand for endringer i denne sak. Det framstår som helt klart at både grunneiers 
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og de fiskeberettigedes rett til fiske kan reguleres og dersom en må redusere, må 
reduksjonen skje i forholdstallet 60/40. 

Merknader til enkeltbestemmelser 

Nedenfor vil retten kommentere noen av bestemmelsene avhengige av om det har vært 
uenighet om eller drøftinger om innhold og ordlyd.  

 
Til § 1 REISA ELVELAG bemerkes det at dagens navn på laget videreføres.  
 
Til § 2. ANSVAR – ingen merknader 
 
Til § 3. FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE bemerkes det at partene har kommet til en 
omforent formulering. Viktigheten av at det biologiske produksjonsgrunnlaget sikres blir 
poengtert.  
 
Retten har, med bakgrunn i drøftingene vedrørende lagets kortsalg, valgt å endre andre ledd 
i forslaget slik at det ikke er opp til grunneier å "ønske" at laget skal selge kort, jf. 
kommentarene til § 10. Et visst kortsalg er avgjørende for finansieringen av laget.   
 
Til § 4. MEDLEMSKAP OG ANDEL 
Det har vært drøftet om medlemmene bør deles i to eller tre grupperinger. Retten har valgt 
to grupperinger. Det ettersom Statskog har en grunneierrett tilsvarende de private 
grunneierne. I den grad det er behov for å skille mellom Statskog og private, er dette nevnt 
særskilt.  
 
De enkelte eiendommenes andel er, med unntak av avtalte endringer, i samsvar med det som 
ble fastsatt i 1988-saken. 
 
Det har vært påpekt at partene tidligere har hatt problemer med å få styret til å justere 
andelsfordelingen. Prosessen for å ordne dette er nå på plass. Endring kan skje enten ved 
avtale mellom partene eller av styret, forutsatt at det foreligger en avgjørelse slik 
bestemmelsen nevner. Dersom styret ikke ønsker å involvere seg, blir domstolene siste 
utveg.  
 
Til § 5 ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE – ingen merknader 
 
Til § 6 ÅRSMØTE 
Årsmøte opprettes som lagets øverste organ.  
 
Representasjon og stemmegivning 
En ny valgordning innføres og styret blir ansvarlig for å arrangere valgmøter både for 
grunneiere og fiskeberettigede.  
 
De fiskeberettigede har anført at de i styret og årsmøtet bør ha like mange representanter og 
like stor innflytelse ved stemmegivning som grunneierne. Flere grunneiere har tatt til 
motmæle.  
 
Jordskifteretten mener at delingsgrunnlaget fra 1988-saken må videreføres også med tanke 
på årsmøte, styresammensetning og stemmegivning. Det slik at private grunneiere og 
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rettighetshaverne har 15 stemmer, Statskog 15 stemmer og de fiskeberettigede har 20 
stemmer i årsmøtet.  
 
At den enkelte har innflytelse etter det han eier eller har rettighet til, er at alminnelig 
prinsipp som er lagt til grunn både i sameieloven og aksjeloven og som må anvendes 
analogisk også i jordskiftesaker. Dette innebærer at de som har størst andel også får størst 
innflytelse.  
 
På valgmøter for grunneierne åpnes det imidlertid for å gjøre unntak fra denne 
bestemmelsen dersom alle grunneierne er enige om at hver frammøtt skal ha én stemme. 
 
Fullmakter 
Det har vært uenighet om hvorvidt en skal begrense antall fullmakter en person kan inneha.  
 
Jordskifteretten er kommet til at ingen kan møte med fullmakt fra mer enn én grunneier eller 
rettighetshaver eller én fiskeberettiget. Begrunnelsen for dette er at en har erfart at en andre 
steder har "stemmesankere" som går rundt og innhenter fullmakter og som i siste instans 
kan sitte alene med flertall. Vi har også i denne saken eksempler på at en part har skrevet 
brev på vegne av flere og at vi i ettertid har fått melding om at noen likevel ikke er enige i 
budskapet.  
 
Ved denne begrensingen håper en å engasjere flere både på valgmøter og årsmøter. Har en 
noe en vil ha fram, må en selv møte opp eller selv ta initiativ til å finne en fullmektig. 
 
Felles valgmøte og valgkomité 
Det har vært drøftet om laget bør ha et felles valgmøte og en egen valgkomité. Alternativet 
er at grunneierne velger sine og de fiskeberettigede velger sine styrerepresentanter på hver 
av gruppenes valgmøter.  
 
Jordskifteretten har her valgt å imøtekomme ønsket fra et flertall som vil at hver enkelt 
gruppering velger sine styrerepresentanter. Disse mener at det er mest hensiktsmessig at 
valget skjer i valgmøtene slik grunneierne har hatt tradisjon for.  
 
Oppgavefordeling 
Partene har langt på veg kommet til enighet om fordelingen av oppgaver mellom styret og 
årsmøtet. Det gjenstår å ta stilling til om budsjettforslag, utbyttefordeling og fiskeregler skal 
vedtas av årsmøtet eller av styret. Statskog m.fl. har anført at styret bør kunne vedta både 
fiskeregler og budsjett samt utbetaling av utbyttet til grunneierne. Flere av de 
fiskeberettigede har motsatt seg dette. 
 
Jordskifteretten er kommet til at det er tilstrekkelig at årsmøtet, som lagets øverst organ, 
behandler revidert regnskap og vedtar en eventuell utbetaling av utbytte. Det utbytte det her 
kan være snakk om, er overskudd på innkrevd forvaltningsavgift på grunneiernes andel av 
kortsalget eller andre inntekter laget måtte ha. Årsregnskapet vil være bestemmende for om 
det er grunnlag for å utbetale utbytte og det er naturlig at beslutningen om utbetaling ligger 
til samme organ som godkjenner regnskapet, nemlig årsmøtet. Dette analogt med 
bestemmelsene i aksjeloven der generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og vedtar 
utdeling av utbytte, jf. aksjeloven § 5-5.  
 



1900-2012-0051 Reisaelva Nord-Troms jordskifterett 47 

Når laget selger døgnkort, skal grunneierparten godskrives de aktuelle grunneierne i den 
sonen kortet er solgt. Rette grunneiere vil da, på samme måte som de som selv selger 
næringskort, få inntekt. Disse inntektene er det etter rettens syn riktig at styret tar hånd om 
og fordeler i bolker når passende summer er opparbeidet.  
 
Budsjettet er en oversikt over planlagt aktivitet i inneværende år. Uforutsette ting, som gjør 
at planer og budsjett må endres, kan oppstå. Dersom godkjenning av budsjett legges til 
årsmøtet, kan det lett oppstå diskusjoner om det bør innkalles til ekstraordinært årsmøte 
dersom endringer må gjøres. Handlingsplan og driftsplan er for årsmøtet viktige 
styringsredskap som fastsetter planlagt aktivitet. Det bør være tilstrekkelig at disse 
godkjennes av årsmøtet. Styret bør så ha handlingsrom til å vedta og eventuelt revidere 
budsjettet dersom det trengs. Retten vil også vise til at det verken i regnskapsloven eller 
aksjeloven stilles krav om utarbeidelse av budsjett.  
 
Årsmøtet har et overordnet ansvar og gir rammer for fiskereglene innenfor vedtektene. 
Jordskifteretten mener imidlertid at styret bør vedta fiskereglene. Etter rettens syn er 
årsmøtet lite egnet til å vedta detaljerte regler som dette. Fiskereglene skal også godkjennes 
av DN i god tid før kortsalget starter. Det gjør at det også tidsmessig er ugunstig å legge 
denne beslutningen til årsmøtet.  
 
Rullering av styreverv og tidsbegrensing på styreverv  
Det har vært foreslått fra de fiskeberettigede at styreverv bør rullere og at det bør fastsettes 
en øvre grense for funksjonstid i styret.  
 
Jordskifteretten ser at det kan være gunstig med utskiftninger i styret. Utskiftning av 
styremedlemmer kan bidra til innovasjon eller fornyelse og det vil gi flere kunnskap om 
arbeidet. Det er imidlertid kjent at få er villige til å påta seg tillitsverv. Å drifte et så vidt 
stort lag er også krevende og styremedlemmene bør ha nødvendig kompetanse. For 
Statskogs ansatte er dessuten styrevervet en del av deres jobb. Ved stabil bemanning, kan 
virksomheten ha problemer med rullering. Retten vil også tilføye at hverken selskapsloven 
eller aksjeloven stiller krav om rullering av styreverv.  
 
Retten er kommet til at den ikke går inn for å vedtektsfeste en rulleringsordning i styret da 
det vil legge føringer som gjør at det kan bli vanskelig å etablere et godt og effektivt styre. 
På valgmøtene kan imidlertid, både grunneierne og de fiskeberettigede, velge representanter 
som gjør at de får rulleringen som etterspørres. Det viktigste er imidlertid at 
styremedlemmene har den kompetanse som trengs, er interesserte i arbeidet og ønsker å 
bidra til et godt arbeid i laget.  
  
Til § 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE – ingen merknader 
 
Til § 8 STYRET 
 
Styresammensetning 
Det er enighet om at kommunens representasjon i styret opphører. 
 
Som nevnt i kommentar til § 6, kan ikke jordskifteretten imøtekomme de fiskeberettigedes 
ønske om 50 % representasjon i styret. Delingsgrunnlaget 60/40 videreføres også her med 
hensyn til medlemstall og stemmegivning. Det innebærer at laget blir ledet av et styre på 7 



1900-2012-0051 Reisaelva Nord-Troms jordskifterett 48 

medlemmer. 2 for private grunneiere/rettighetshavere, 2 for Statskog og 3 for de 
fiskeberettigede.  
 
Oppgaver 
Styret skal vedta budsjett og fremme forslag til årsmøtet om utbetaling av utbytte, unntatt 
grunneierpart, til grunneierne, jf. anførslene til § 6. Videre skal styret både utarbeide og 
vedta fiskeregler.  
 
Det tilføyes i strekpunktet vedrørende bygdekort at styret også skal fastsette en 
rulleringsordning, jf. § 10. Det siste for å forbygge mot misbruk av kort ved at en person 
reserverer og beslaglegger mange bygdekort og dermed stenger for andre. 
 
Medlemsfordeler 
Solborg Bendiksen har anført at det bør tas inn en bestemmelse som garanterer 
medlemmene i laget bedre vilkår enn andre grupperinger, jf. punkt 8.3 siste strekpunkt. 
 
Etter jordskifterettens syn bør denne bestemmelsen utgå. Punkt 8.3 er ikke uttømmende, det 
står " styret kan bl.a.". Det innebærer at styret kan påta seg og også bli pålagt andre 
oppgaver i samsvar med lagets formål. Å detaljere denne listen ytterligere synes derfor ikke 
nødvendig.  
 
Det er også flere skjønnsmessige vurderinger knyttet til forslaget fra Bendiksen som lett blir 
omstridt og gjenstand for diskusjon. Retten vil imidlertid tilføye at laget selvsagt skal 
ivareta medlemmenes interesser, men det må være avgrenset til den retten de reelt sett har. 
Skal andre enn medlemmene tilgodeses f.eks. med egne korttyper, fordrer dette 
vedtektsendring, jf. § 15.  
 

 Til § 9 INFORMASJON – ingen merknader 
   

Til § 10 UTØVELSE AV FISKE 
Fiskereglene må være fleksible og gi styret handlingsrom og mulighet til å gjøre endringer 
som er nødvendig for å opprettholde det biologiske mangfoldet og et attraktivt fiske i elva. 
Det er videre et mål at fiskereglene gir laget fullmakt til å videreføre den lokale 
forvaltningen av fisket.  
 
I forslaget til regulerende vedtak fra 08.04.2013 er det tatt inn tre alternative forslag til § 10. 
Noen av disse med flere alternative underpunkt.  
 
Partene er enige i at alle skal kjøpe fiskekort og at en skal kunne regulere uttak og omfang 
av fisket. Det er imidlertid uenighet om jordskifteretten har anledning til å fastsette 
vedtekter som regulerer de fiskeberettigedes adgang til elva og medfører at de må ta ut et 
døgnkort hver gang de skal fiske. Fram til nå har de kunnet fiske når og hvor de vil med 
årskort, med unntak i de stengte sonene.  
 
Regulering av antall fiskere/stenger 
Vi har foran redegjort for vår forståelse av jordskifterettens dom fra 24.04.1991. Slik retten 
ser det, er det klart at både grunneiers og de fiskeberettigedes rett til fiske kan reguleres. 
Ressursen er begrenset og skal en opprettholde et godt fiske, må det være regler for dette.  
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Et godt fiske handler ikke bare om matauk, men er i stor grad rekreasjon. I Reisaelva, som i 
de andre nasjonale lakseelvene, stilles krav om fredning og gjenutsetting av hunnlaks over 
en viss størrelse. Det er også en øvre grense for hvor mange laks en kan ta ut pr. døgn og på 
årsbasis. Restriksjoner som dette gjør ikke fisket mindre attraktivt for sportsfiskeren som 
finner glede av å være ved elva, opplevelsen av å få en laks på kroken og ta denne i land. 
Matauk er for mange sekundært, ikke minst for tilreisende som kanskje heller ikke har 
fasiliteter til å oppbevare fisken og der Reisaelva er en av mange elver som oppsøkes i 
sesongen.  
 
Et attraktivt fiske forutsetter at det er fisk i elva, ro ved elva og at det ikke er for mange 
fiskere på ett sted. Allerede da saken ble rekvirert ble opphoping angitt som et problem.  
 
De fiskeberettigede mener at problemet skyldes salget av næringskort. Næringskortene, som 
etter gjeldende vedtekter kan selges av de største grunneierne, skal i henhold til anførslene 
ha vært kopiert opp og delt ut til flere. Kortene skal også ha sirkulert mellom flere fiskere 
slik at de har vært i bruk opp mot 24 timer i døgnet. Disse parter har påpekt at opphoping 
ikke vil være noe problem om en bare får kontroll på næringskortene.  
 
Jordskifteretten er enig med de fiskeberettigede i at misbruk av kortene er uheldig. Nærings-
kortene blir nå strengere regulert på person og døgn, med det får en mulighet for kontroll. 
Dersom det kun var disse næringskortene som var årsak til opphopingen, er saken grei. Da 
vil det alltid være tilgjengelige kort for de fiskeberettigede ettersom deres 40 % ikke kan 
videreselges.  
 
Fiskere med næringskort utgjør imidlertid bare en liten del av fiskerne. Etter fiskereglene 
for 2013 selges det 6 ulike sesongkort. Det er sesongkort også for innenbygdsboende som 
ikke er fiskeberettiget og næringskortene er sesongbasert. Hvor ofte fiskere med sesongkort 
går til elva, har en ingen kontroll på. Det er opp til den enkelte. Forvaltes elva godt også i 
fortsettelsen, er det naturlig at de som kjøper sesongkort ønsker å fiske hyppigere enn før. 
 
Over tid har også antall grunneiere eller rettighetshavere som kan løse ut slike kort økt. En 
har en utvikling der flere og flere eiendommer eies i personlig sameie, det medfører at flere 
grunneiere kan kjøpe grunneierkort som igjen kan lånes ut til familiemedlemmer, jf. 
vedtektene i 1988-saken § 6a. Dette gir utslag både der fisket ligger i eneeie og i sameie.  
  
Det er også slik at ei tomt blir mer attraktiv om det følger med fiskerett. Dersom en 
grunneier f.eks. fradeler 10 hyttetomter med fiskerett, blir det 10 flere aktuelle kjøpere av 
grunneierkort. Med sesongkort reguleres ikke hovedbrukets rett ved et slikt salg. 
 
Det er også en tendens til at befolkningen i Nordreisa flytter inn mot regionsenteret på 
Storslett og i Sørkjosen. Med det blir de automatisk fiskeberettiget. Antall fiskeberettigede, 
bosatt innenfor den gamle kommunegrensen, anslås til 3 500 til 4 000. En forventer at det i 
hvert fall ikke blir færre. 
 
Gode forhold i elva har nok også medført at det selges flere døgnkort til eksterne, men disse 
er begrenset på antall stenger og kort i hver sone.  
 
Slik retten ser det er opphoping av fiskere på samme sted i elva et problem som forårsakes 
av alle gruppers fiske, ikke bare fiskere med næringskort. God forvaltning av elva de siste 
årene har medført at laksestammen har tatt seg opp, noe som medfører at flere ønsker å 
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fiske. Med sesongkort kan ikke antall fiskere i elva reguleres. Skal en få en effektiv 
regulering, må en over på en ordning med døgnkort.  
 
Bygdekort og grunneierkort 
Jordskifteretten mener tida nå er inne for å innføre en ordning der døgnkort er hovedregelen. 
Når fisket blir så vidt kontrollerbart som nå, utgår de rullerende sonene. Det slik de 
fiskeberettigede har ønsket.  
 
Både de fiskeberettigede og grunneierne må, for å få tildelt døgnkort kalt bygdekort eller 
grunneierkort, ha betalt en årlig forvaltningsavgift til laget. Forvaltningsavgiftene kan være 
ulike og størrelsen fastsettes av styret. Forvaltningsavgiftene erstatter dagens 
kultiveringskort og dagens grunneierkort. Avgiftene må settes så høy at laget får midler til 
bl.a. drift, kultivering og oppsyn. Det skal ikke betales for de døgnbaserte bygde- og 
grunneierkortene.  
 
De fiskeberettigede 
De fiskeberettigede får tilgang til 40 % av kortene/stengene på hele elvestrekningen i hele 
sesongen.  
 
Bygdekortene kan ikke videreselges. De kan reserveres helt fram til fiskeren går til elva. 
Laget vil kunne etablere ordninger der bygdekort rekvireres på internett eller over telefon. 
Innenbygdsboende som ikke har tilgang til SMS og nettjenester, kan ordne dette over 
telefon eller ved personlig frammøte hos f.eks. daglig leder. Systemet muliggjør også 
planlegging. En kan i forkant få oversikt over hvor det er ledig og en kan unngå soner med 
mange fiskere om en ønsker det.  
 
For ordens skyld tilføyes det at grunneierne også kan være fiskeberettiget i henhold til 
definisjonen i § 4.2 og velge å ta ut bygdekort.    
 
Grunneiers fiske på egen eiendom/egen fiskerett 
En grunneier kan velge om han vil betale en årlig forvaltningsavgift som gir tilgang til uttak 
av et døgnbasert grunneierkort eller om han vil ta ut døgnkort, kalt næringskort, for eget 
fiske på egen eiendom eller i sameiestrekning der han har fiskerett. Styret fastsetter antall 
kort grunneieren har tilgang til og han velger selv om han vil benytte grunneierkort eller 
næringskort de døgnene han får tildelt. Etter ønske fra flere av partene åpnes det for at 
grunneierkortet kan disponeres av nærmeste familie. Ubenyttede kort blir, som nevnt over, 
solgt av laget.  
 
Næringskortet er basert på innbetaling av en døgnbasert forvaltningsavgift. Kortet er altså 
ikke sesongbasert som dagens næringskort. Næringskortet kan enten disponeres av 
grunneier selv eller han kan videreselge eller låne det ut. Det kan være aktuelt for de som 
har en liten rett og ønsker å fiske selv. Det skal også være mulig å samarbeide om uttak av 
næringskort for flere eiendommer, slik at en på deler av elva kan tilby utleie over en lengre 
periode. Med dette vil også grunneiere med en liten rett, slik Roald Storslett helt presist har 
anført, få mulighet til direkte utleie om de ønsker det. Det i motsetning til dagens ordning 
der kun de største grunneierne kan ta ut næringskort.  
 
Tore Bilto har påpekt at det er uheldig at enkelte eiendommer er delt med teiger i to ulike 
soner og at dette har vært til hinder for uttak av dagens næringskort. Ved å gå over til 
døgnkort, vil dette endres. Eiendommen får da tilgang til et vist antall kort i begge soner.  
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Roald Storslett m.fl. har påpekt at alt kortsalg bør formidles av laget og at salgene av 
næringskort bør utgå. Som nevnt videreføres grunneiernes mulighet til salg av næringskort. 
Det ettersom flere driver hytteutleie og anna turistretta aktivitet i kombinasjon med salg av 
fiskekort. Å rokke ved dette synes lite praktisk og alternative ordninger kan være vanskelig 
å administrere. Endringer kan også rokke med etablert næringsvirksomhet og påføre 
grunneierne et økonomisk tap, noe retten ikke har anledning til.  
 
Dersom grunneiere tar ut grunneierkort eller næringskort, må eiendommen merkes tydelig 
av hensyn til både fiskeren og oppsynet.  
 
Kort til eksterne 
Til eksterne, som ikke er medlemmer i laget, selges kun døgnkort. Den muligheten bosatte 
utenfor gamle Nordreisa kommune har til å kjøpe sesongkort vil utgå. Jordskifteretten kan 
ikke tilgodese denne gruppen ettersom disse ikke har noen juridisk rett til laksefiske.  
 
Bjørklid m.fl. har anført at laget ikke er en juridisk part i saken og derfor ikke kan selge kort 
uten at det inngår avtale med hver enkelt grunneier om dette. Retten kan ikke si seg enig i 
dette. Lag etablert av jordskifteretten har en annen status enn andre grunneierlag. Jordskifte-
retten vil, ut fra en nytte/kostnadsvurdering, kunne pålegge partene en rekke plikter i 
forbindelse med et jordskifte. At laget foretar kortsalg er, særlig for små grunneiere med få 
kort, rasjonelt og effektivt. Det har også vært en omfattende saksbehandling i henhold til 
bestemmelsene i jordskifteloven, det er tvunget medlemskap og saken tinglyses og blir gjort 
gjeldende også for nye eiere. Kortsalg sikrer videre økonomi til drift av laget. Laget må da 
kunne videreselge kort som ikke er avhentet innen fristen og ingen grunneier kan reservere 
seg mot dette. Grunneier vil få utbetalt den delen av utbytte som faller på hans eiendom, den 
såkalte grunneierparten.  
 
Soner og maks antall kort 
Styret foretar inndeling av elva i fiskesoner. Antall kort/stenger fordeles i henhold til 
delingsgrunnlaget fastsatt i 1988-saken, med 60 % på grunneierne og 40 % på de 
fiskeberettigede. Styret gis fullmakt til å fastsette soneinndelingen og er fri til å endre den. 
Styret bestemmer så hvor mange kort det skal være i den enkelte sone og fordeler disse i 
henhold til andelsfordelingen i § 4.1.1, jf. anførslene foran vedrørende dommene i 1988-
saken.  
 
Rulleringsordninger kan innføres dersom etterspørselen er større enn tilbudet. Det for å 
unngå at en fiskeberettiget blokkerer for andre ved å reservere mange kort samtidig, slik 
Vangen frykter.  
 
Grunneierparten fordeles heretter sonevis, jf. drøftingene under § 6. Dette er en endring i 
forhold til tidligere, der inntekter ble likt fordelt etter en prosent for hele elva. Sonevis 
utbetaling gjør at de beste sonene blir mest verdsatt. Den som har en eiendom i en sone med 
godt fiske, får inntekter deretter. Dette kan gjøre det mer attraktivt å overlate kortsalget til 
laget. Ordningen ligger også nærmere opp mot intensjonene i forslaget til nye forskrifter for 
laksefiske der andelen foreslås fastsatt ved at en vektlegger fiske de 5 siste år med 75 % og 
lengden på strandlinje med 25 %, jf. dokument 45.  
 
Med dette og en eventuell forskriftsendring som bakteppe, vil retten oppfordre styret til å 
foreta en vurdering av om soneinndelingen bør endres.  
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Åpning for fortsatt «fritt fiske» 
Retten har forståelse for at presset ikke behøver å være like stort i den 85 km lange 
lakseførende strekningen av elva i hele sesongen. Årlige variasjoner kan også forekomme 
f.eks. dersom en får utbrudd av smittsomme laksesykdommer eller andre uforutsette forhold 
inntrer. Retten vil derfor åpne for at styret kan vedta at fisket skal være fritt for de 
fiskeberettigede og for grunneiere på egen eiendom, mot innbetalt årlig forvaltningsavgift. 
Vedtaket kan begrenses til enkelte soner og/eller til deler av sesongen. 
Unntaksbestemmelsen krever imidlertid enstemmighet i styret. En speilvender altså dagens 
ordning og gjør døgnkort til hovedregel, samtidig som en åpner for større frihet dersom det 
ikke er behov for streng kontroll.  
 
Fiske fra båt 
Fyhn og Tore Bilto m.fl. har påpekt at nyordningen skaper problemer for det tradisjonelle 
fisket fra elvebåt og for turistfiske.  
 
Fisket fra elvebåtene og turistfiske må tilpasse seg den nye ordningen. En kan kun fiske i 
sonene der en har kort. Elvebåtene er motorisert og det skulle ikke være problematisk å 
passere sonene der andre har rett til å fiske. Eksterne fiskere er godt vant med at laksefiske i 
de nasjonale lakseelvene er strengt regulert. Også de må tilpasse seg. Dersom de f.eks. 
padler kano ned elva, må de kjøpe kort der de ønsker å fiske.  
 
Finansiering av laget 
Laget skal finansieres av følgende avgifter:  

- årlig forvaltningsavgift bygdekort 
- årlig forvaltningsavgift grunneierkort 
- døgnbasert forvaltningsavgift for næringskort 
- døgnbasert forvaltningsavgift for kort solgt av laget 
 

Styret fastsetter størrelsen på disse fire avgiftene. Avgiftene må settes så høyt at laget får 
midler til bl.a. drift, kultivering og oppsyn. For grunneiernes andel av avgiftene vektlegges 
det også at laget må ha midler bl.a. til markedsføring. Styret må sette klare frister for uttak 
av kort, slik at laget får reell mulighet til å selge kort som ikke tas ut på grunneiersiden.  
 
Retten har ikke imøtekommet ønsket fra Tørfoss m.fl. om at styret bør kunne fastsette at 
laget skal selge et visst antall kort der hele inntekten skal tilfalle laget. Etter rettens syn bør 
forvaltningsavgiftene være så høye at de dekker driften av laget.  
 
For ordens skyld bemerkes det at ordningen fra 1988-saken, der laget i henhold til vedtektene  
§ 11c kunne videreselge kort også fra de fiskeberettigede for finansiering av laget, ikke 
videreføres.  
 
Andre forhold 
Solborg Bendiksen har anført at døgnkortmodellen blir urimelig for et stort flertall av 
grunneierne. De mange små vil få tilgang til få kort. Ordningen tilgodeser, slik han ser det, 
kun de største grunneierne. Han har også anført at grunneiere på gården bør ha forkjøpsrett 
til grunneierkort og næringskort før de eventuelt selges til eksterne. 
 
Til dette vil retten bemerke at en part ikke kan tildeles en større rett enn det han i 
utgangspunktet har. Dersom så var tilfellet, er det andre som taper rett. Alle grunneierne, 



1900-2012-0051 Reisaelva Nord-Troms jordskifterett 53 

både små og store, vil kunne ta ut kort og får innflytelser i samsvar med den retten de har og 
dette må ikke skje på bekostning av andre. Dette er etter rettens syn både rettferdig og 
rimelig.  
 
Fordelen med døgnkortmodellen er også at den medfører at en som fradeler fiskeretten, selv 
må reduser sin part. Med det vil grunneieren som er nevnt i eksempelet over, som selger 10 
hyttetomter, måtte dele kortene som opprinnelig lå til hans eiendom med de nye 
grunneierne. Øvrige medlemmer i laget rammes ikke.  
 
Jordskifteretten vil heller ikke imøtekommet ønsket om forkjøpsrett. En slik ordning er ikke 
rettighetsbasert. Det må være opp til den enkelte grunneier å bestemme hvordan kort fra 
hans eiendom skal selges. Å innføre frister for bruk av forkjøpsrett vil også være en ekstra 
administrativ byrde for laget. Videre vil det være komplisert å tilpasse slike ordninger i 
forhold til anna næringsutøvelse.  
  
Til § 10 forslag 2 fra arbeidsgruppa  
Forslaget er langt på veg samsvarende med dagens ordning. Retten kan ikke se at dette 
forslaget medfører at en får reell kontroll med salget av fiskekort og antall fiskere. 
Riktignok framgår det at styret kan vedta døgnbasert kortsalg med kvalifisert eller 2/3 
flertall. Det innebærer imidlertid at de fiskeberettigede, forutsatt at dette var en homogen 
gruppe, alltid vil kunne hindre innføring av døgnbasert kortsalg. På sikt kan det gjøre 
Reisaelva mindre attraktiv for eksterne, noe som også vil ramme laget og fiskerelatert 
næringsvirksomhet i bygda.  
 
Retten anser det heller ikke som formålstjenlig å vedtektsfeste hvor mange kort som skal 
selges. Det må her være fleksible ordninger der styret har fullmakt til å fastsette og eventuelt 
endre antallet dersom forholdene i elva endres.  
 
Til § 10 forslag 3 fra Frank Båtnes og Kjetil Bjørklid 
Forslag 3 viderefører dagens årskortmodell der de fiskeberettigede har fri tilgang til hele 
elva og grunneierne har fritt fiske på egen eiendom. Som nevnt over løser ikke dette 
problemet med opphoping. Dette forslaget har også en form som gjør det uegnet. Ett 
eksempel på det er at en henviser til regler fastsatt i 1988-saken for fastsetting av et øvre tak 
på antall kort/stenger. Av forhandlingene i vår sak er det tydelig at det er delte meninger om 
hva det innebærer.  
 
Forslaget er også konkret med hensyn til antall næringskort, noe som gir styret liten 
fleksibilitet og lite handlingsrom. Videre er § 10.3 uegnet som vedtekt, selv om intensjonen 
er god. Bestemmelsen gir pålegg til styret om å utarbeide en metodikk for begrensinger. Det 
skal foretas vurderinger som f.eks. skal være rimelig, etterprøvbar og åpenbar til utilbørlig 
ulempe. Slike skjønnsmessige formuleringer gir store rom for tolkninger og det blir lett 
endeløse diskusjoner av dette uten at en kommer videre. Forslaget innebærer også en 
forkjøpsrett for de fiskeberettigede som retten vil avvise, med samme begrunnelse som over 
der forkjøpsrett for grunneiere er avvist.  
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i disse drøftingene er jordskifteretten kommet til at reglene om utøvelse av 
fiske vedtas i henhold til forslag 1, med følgende justeringer: 
 

- Døgnkort solgt av grunneier kalles næringskort 
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- Kretsen for bruk av grunneierkort utvides 
- Grunneiers salg av fiskekort gjelder kun egen eiendom, ikke sone 
- Åpning for samarbeid om salg av næringskort mellom eiendommer som grenser til 

hverandre 
- Krav til merking av eiendom og sone presiseres 

 
Til § 11 INNTEKTER 
Bestemmelsen justeres og inntektsfordeling presiseres, jf. §§ 6 og 10 
 
Til § 12 OPPSYN og § 13 REGELBRUDD 
Det har vært drøftet hvorvidt en skal ha et frivillig oppsyn der hvert medlem med fiskekort 
skal kunne kontrollere andre fiskere ved elva eller om all kontroll må utføres av oppsynet. 
Videre har en drøftet om ulovlige garn og redskaper skal kunne fjernes av medlemmene. 
 
Reisaelva er en av våre nasjonale lakseelver og det er svært viktig at laksestammen forvaltes 
på en forsvarlig måte. Samtidig er det viktig å ha et sterkt lag med en økonomi som gjør at 
de kan ivareta dette ansvaret. Ulovlig fiske vil være en trussel for fiskebestanden og svekke 
lagets økonomi. Brudd på vedtektene gjør også fisket mindre attraktivt både for 
medlemmene og for eksterne.  
 
Innlandsfiskeloven har ikke bestemmelser som regulerer slike forhold. Jordskifteretten kan 
imidlertid gå langt i å vedtektsfeste hva som skal gjelde.  
 
Retten vil vise til at formålsparagrafen fra 1988-saken åpnet for muligheten for å benyttet 
inntekter til frivillig oppsyn. Etter rettens syn bør flest mulig ha mulighet for kontroll både 
med hensyn til kort og ulovlige garn og redskaper. For grunneier er det kanskje en 
selvfølge. De vil vite hvem som fisker på deres eiendom og reagerer om noen tar seg til 
rette. En som har en servitutt med rett til fiske, enten en rettighetshaver som har sin rett 
avledet fra hovedbruket eller en fiskeberettiget, har like stor rett. Det er jo deres felles 
ressurs det fiskes på. Ordningen er også frivillig. Egenkontroll vil også være analog med 
bestemmelsen i viltloven § 41, hvor det fremgår at bevis på betalt jegeravgift på forlangende 
skal framvises for grunneier.  
 
Ethvert medlem, med fiskekort, kan heretter kontrollere andre fiskere ved mistanke om 
ulovlig fiske. Medlemmer kan også fjerne garn og ulovlige redskaper før de melder fra til 
oppsynet/styret som er ansvarlig for videre sanksjoner.   
  

Til § 14 UTMELDING – ingen merknader 
 
Til § 15 VEDTEKTSENDRINGER – ingen merknader  

  
§ 16 OPPLØSNING – ingen merknader 
 
Jordskifteretten er etter dette kommet til at forslaget til vedtekter datert 08.04.2013 
justeres i henhold til ovennevnt bemerkninger. Retten er kommet til denne  

 
slutning: 

 
Vedtektene for Reisa elvelag vedtas i henhold til §§ 1-16 nedenfor. 
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VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG  
 
§ 1. REISA ELVELAG 
Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ 
rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor gårdsnummer 11-37, 40-46 og 52 i 
Nordreisa kommune, samt fast bosatte i gamle Nordreisa kommune (gnr. 1-52). Samtlige er 
parter i sak 1900-2012-0051 ved Nord-Troms jordskifterett.  
 
§ 2. ANSVAR 
Laget er et eierlag med delt, ubegrenset ansvar i samsvar med andelen i laget, (proratarisk 
ansvar), jf. vedtektene § 4 og jordskifteloven § 34 b.  
 
Laget har ikke anledning til å ta opp lån. 
 
§ 3. FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE 
Laget sitt formål er å samle grunneierne og de fiskeberettigede for, i fellesskap, å forvalte 
fiskeressursene i den lakseførende delen av Reisaelva på en forsvarlig og langsiktig måte til 
beste for medlemmene. Laget skal sikre at det biologiske produksjonsgrunnlaget i 
vassdraget ivaretas.  
 
Laget skal legge til rette for lokal næringsutvikling og kan formidle salg av fiskekort til 
eksterne.  
 
Videre skal laget samarbeide med offentlige forvaltningsorgan.  
 
§ 4. MEDLEMSKAP OG ANDEL 
Laget består av 2 grupperinger:  

1. Grunneiere med fiskerett fordelt på: 
- Private grunneiere og rettighetshavere  
- Statskog SF  

2. Fiskeberettigede som er innenbygdsboende på gnr. 1-52 i Nordreisa kommune 
 
4.1 Grunneiere med 60 % andel av fiske  
 
4.1.1 Medlemmer, andeler og stemmerett  
Følgende eiendommer er medlem i laget og har slike andeler:  

Gårdsnummer og gårdsnavn 
Internandel 
på gnr. 

Andel 
totalt 

Gnr. 11, Kippernes (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Nordreisa kommune 80,00 % 0,100 
2 Arne Eilert Vollstad 3,20 % 0,004 
4 Trond Holm 16,80 % 0,021 

 
100,00 % 0,125 

Gnr. 12, Veibakken (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Einar Henriksen mfl. 75,76 % 0,025 
3 Herulf Veibakken 21,21 % 0,007 
5 Jørgen Langstarand mfl. 3,03 % 0,001 
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100,00 % 0,033 

Gnr. 13, Mælen (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Ann Jorunn Solheim 58,21 % 0,078 
2 Sven Harald Henriksen 41,79 % 0,056 

 
100,00 % 0,134 

Gnr. 14, Olderskogen (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Trond Holm 48,80 % 0,223 
2 Olav Martin Andersen  3,28 % 0,015 
4 Svein Erik og Britt Johanne Andersen 47,92 % 0,219 
  100,00 % 0,457 
Gnr. 15, Lyngsmark (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 

 
1 Lisbeth Lyngsmark 44,39 % 0,166 
2 Bård Hammari 6,42 % 0,024 
13 Roar Nørgård 8,02 % 0,030 
20 Ole Martin Strøm mfl. 7,22 % 0,027 
35 Roy Arne Iversen 12,57 % 0,047 
42 Ruth Eili Ruud 14,17 % 0,053 
49 Lauren Rasmussen 7,22 % 0,027 

 
100,00 % 0,374 

Gnr. 16, Tomasjord (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

1 Signe, Gunnar og Roald Rasmussen 40,97 % 0,202 
2 Hugo Elvebakkem mfl. 17,44 % 0,086 
3 Arne Thomasjord 16,23 % 0,080 
4 Terje Nordberg 20,49 % 0,101 
9 Arne Thomasjord 4,87 % 0,024 

 
100,00 % 0,493 

Gnr. 17, Forsnes (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

1 Jørn Hugo Karlsen Fosnes 64,61 % 0,303 
2 Oddbjørg Elisabeth Fosnes 22,81 % 0,107 
4 Bodil Bakkehaug og Per Roar Nilsen 0,64 % 0,003 
5 Arnfinn Fosnes 11,94 % 0,056 

 
100,00 % 0,469 

Gnr. 18, Tømmernes (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
1 Line Olsen Ørstad 3,08 % 0,166 
2 Harald Erik Johannessen 11,69 % 0,630 
3 Liv Hilde Hermansen 5,23 % 0,282 
4 Gunn M. Olaussen 4,19 % 0,226 
5 Arnfinn Rasmussen og Nord-Troms Bioenergi AS 7,83 % 0,422 
6 Arnold Olsen 16,47 % 0,888 
7 Kjell Harry Pettersen 12,78 % 0,689 
8 Line Olsen Ørstad 6,66 % 0,359 
9 Liv Hilde Hermansen 5,01 % 0,270 
10 Mary Johanne Nygaard Gylstrøm  9,09 % 0,490 
11 Anton Sandmo 2,10 % 0,113 
13 Birger Andreas Hermannsen 0,98 % 0,053 
14 Line Olsen Ørstad 6,29 % 0,339 
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15 Trond Hermansen 1,82 % 0,098 
16 Finn Erik Gausdal 1,93 % 0,104 
17 Liv Hilde Hermansen 2,43 % 0,131 
999 Gorossomoen sameie 2,43 % 0,131 

 
100,00 % 5,391 

Gnr. 19, Andsjøen (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
1 Ottar Severin Seljelund 100,00 % 0,309 

 
100,00 % 0,309 

Gnr. 20, Snemyr (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
1 Odd Bernhard Johnsen 17,95 % 0,368 
2 Rita Cecilie Ringstad Kristiansen 21,17 % 0,434 
3 Håkon Peter Bråstad 11,90 % 0,244 
4 Bjørn Tore Rasmussen 14,20 % 0,291 
5 Kyrre Martin Elveskog 15,37 % 0,315 
21 Alf Magnus Braastad 5,80 % 0,119 
30 Kristian Fredrik Fredriksen 13,61 % 0,279 
31 Solveig Amalie Løvbrøtte 
32 Solveig Amalie Løvbrøtte 

100,00 % 2,050 
Gnr. 21, Hysingjorden (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Eivind Adolf og Thorstein Martin Mobakken 21,47 % 0,035 
2 Harry Olaussen 4,91 % 0,008 
3 Harry Olaussen 11,04 % 0,018 
4 Asbjørn Johannes Pedersen 9,82 % 0,016 
5 Trond Hermansen 5,52 % 0,009 
6 Trond Hermansen 2,45 % 0,004 
7 Asbjørn Johannes Pedersen og Hendry Adam Jakobsen 4,91 % 0,008 
8 Eivind Adolf og Thorstein Martin Mobakken 21,47 % 0,035 
9 Johannes Henriksen mfl. 2,45 % 0,004 
10 Jan Asbjørn Olaussen 9,82 % 0,016 
13 Kjell Olav Mølleng  6,13 % 0,010 

 
100,00 % 0,163 

Gnr. 22, Røyelven (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Else Magrethe Johansen 5,38 % 0,090 
2 Algeir Røyland 11,48 % 0,192 
3 Øystein Gustav Mikalsen 8,31 % 0,139 
4 Lilly Margrethe Solborg 2,21 % 0,037 
5 Anton William Severinsen 7,30 % 0,122 
6 Terje Storslett 9,45 % 0,158 
7 Olaf Kristian Isaksen 11,48 % 0,192 
8 Per Steinar Aspelund og Sonja Helene Aspelund Hætta 8,01 % 0,134 
9 Gunn-Erna Andersen Hauge 1,44 % 0,024 
10 Else Margrethe Johansen 3,65 % 0,061 
11 Bjørn Sigurd Østgård 3,65 % 0,061 
12 Rolf-Erik Teigstad mfl. 3,65 % 0,061 
13 Harald Åsmund Severinsen 1,44 % 0,024 
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14 Knut Jørgen Johansen 1,50 % 0,025 
16 Per Steinar Aspelund og Sonja Helene Aspelund Hætta 2,03 % 0,034 
18 Øystein Gustav Mikalsen 0,42 % 0,007 
20 Rolf Johannes Hauge mfl. 1,44 % 0,024 
26 Frank-Johan Rundhaug 0,60 % 0,010 
27 Rolf Johannes Hauge mfl. 0,78 % 0,013 
29 Roald Johannes Storslett 2,03 % 0,034 
31 Rolf Johannes Hauge 8,73 % 0,146 

17 
Aud Johannessen og Bjørg Johanne Vollstad ble innrømmet  
fiskerett for 17 under rettsmøtet den 2. sept. 1992  
av eieren av 6, Terje Storslett.  

54 Geir-Bjarne Solborg Bendiksen 0,72 % 0,012 
55 Hallvard Rørnes Solborg 0,72 % 0,012 
56 Rita Solborg Salomonsen 0,72 % 0,012 
60 Frank Robert Johansen 1,44 % 0,024 
61 Ronny Løvoll 1,44 % 0,024 

 
100,00 % 1,672 

Gnr. 23, Paskabut (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

2 Kyrre Martin Elveskog og Ronny Skaldebø 37,55 % 0,386 
3 Arne Martin Kristiansen 31,52 % 0,324 
6 Reidun Kristiansen og Bjørg Turid Johanessen 11,58 % 0,119 
11 Arne Martin Kristiansen 19,36 % 0,199 

 
100,00 % 1,028 

Gnr. 24, Moskudalen (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

3 Åse Gausdal 66,62 % 0,475 
4 Kirsti MMarie Moskodal mfl. 33,38 % 0,238 

 
100,00 % 0,713 

Gnr. 25, Kjelderen (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

2 Marie Johansen mfl. 18,48 % 0,095 
3 Steinar Dagfinn Rasmussen 24,90 % 0,128 
6 Bodil Elisabeth West 10,89 % 0,056 
13 Bo Robert Kvam 45,72 % 0,235 

 
100,00 % 0,514 

Gnr. 26, Pokta (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

1 Statskog S/F 47,47 % 1,331 
3 Margareth Reiersen mfl. 6,78 % 0,190 
4 Aslaug Sesilie Petre Kvam mfl. 10,49 % 0,294 
5 Aslaug Sesilie Petre Kvam og Stein Kvam 14,09 % 0,395 
8 Wenche Offerdal og Stein Arne Rånes 5,49 % 0,154 
9 Tore Einevoll 9,13 % 0,256 
10 Solbjørg Else Marie Skjønsfjell 6,56 % 0,184 

 
100,00 % 2,804 

Gnr. 27, Hallen (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

2 Karin Marie Andersen 27,30 % 0,377 
3 Anne Lise Harda Elin Holma 50,33 % 0,695 
4 Gunvor Hansen 12,67 % 0,175 
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5 Kjell Roar Halonen 9,70 % 0,134 

 
100,00 % 1,381 

Gnr. 28, Vinnelys (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

1 Asveig Elisabeth Hasselberg 23,12 % 1,019 
2 Solbjørg A. Johansen mfl. 10,19 % 0,449 
3 Statskog S/F 10,30 % 0,454 
4 Anna Jakobsen Bergmo 8,08 % 0,356 
5 Øyvind Peder Mathias Hermansen 7,38 % 0,325 
6 Linda Severinsen 1,41 % 0,062 
7 Ragnhild Kristine Rognmo 32,15 % 1,417 
28 Liv Hilde Hermansen 2,83 % 0,125 
29 Liv Hilde Hermansen 4,56 % 0,201 

100,00 % 4,408 

Gnr. 29, Reisens almenning (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
1 Statskog S/F  25,38 % 14,135 
7 Nansy Hammari 0,52 % 0,288 
12 Ken Sivert og Heidi Rikardsen Henriksen 0,97 % 0,538 
13 Tore Gerhard Bilto 1,73 % 0,962 
14 Nansy Hammari 1,14 % 0,636 
16 Sture Eitrand Hansen 0,34 % 0,190 
21 Eyolf Ragnar Vangen 0,96 % 0,534 
27 Morten Mo Vik mfl. 0,22 % 0,122 
28 Anne-Mette Gausdal og Birger Andreas Hermansen 0,24 % 0,131 
29 Arne Henry Gran 0,27 % 0,149 
30 Terje Nordberg 0,40 % 0,220 
31 Gunn Marianne Valø 0,20 % 0,113 
33 Sissel Margrethe Mikkelsen 0,93 % 0,517 
34 Henry Rolf Vangen 0,06 % 0,036 
37 Jorunn og Børge Aksel Nordeng 0,11 % 0,062 
39 Geir Roar Jensen 1,79 % 0,998 
41 May Tove Jakobsen 0,65 % 0,362 
45 Svanhild Marselia Bertelsen og Aud Elvebakken 0,83 % 0,463 
47 Helge Arne Slettli 0,57 % 0,318 
49 Trine Carlsen 0,06 % 0,036 
57 Lise Lotte Lund 0,47 % 0,261 
64 Ove Andrè Nilsen 1,38 % 0,769 
68 Rolf Johannes Hauge 0,19 % 0,104 

 
Statskog øverelva 60,59 % 33,741 

 
100,00 % 55,685 

Gnr. 30, Sappen (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

1 Lise Lotte Lund 4,13 % 0,143 
3 Statskog S/F 37,80 % 1,310 
4 Oddmund Hasselberg 19,45 % 0,674 
5 Tore Konrad Elvestad 4,10 % 0,142 
6 Ken Olav Nordberg mfl. 7,70 % 0,267 
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10 Helge Arne Slettli 16,27 % 0,564 
12 Kjell Gunnar Storslett og Lise Lotte Lund 9,09 % 0,315 
14 Marit Olaug Lund 1,47 % 0,051 

 
100,00 % 3,466 

Gnr. 31, Holmbo (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
 

1 Yngve Hallgeir og Jan Bjørnar Mathisen 46,35 % 0,921 
3 Statskog S/F 53,65 % 1,066 

Følgende har fått fiskerett av eieren av 1 ifølge overenskomst,  
dat. 31.08.89  

6 Kåre Johannes Liland 
5 Åsbjørg Sylvia Andersen 
7 Øystein Mortensen 
8 Terje Nordberg 

100,00 % 1,987 

 
Gnr. 32, Tørfosnes (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 

 
1 Jan Harald Tørfoss 66,65 % 1,865 
2 Statskog S/F 33,35 % 0,933 

 
100,00 % 2,798 

Gnr. 33, Nyelvholmen (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 
2 Hjalmar Rasmussen og Paul Olaf Holmen 5,87 % 0,199 
4 Ragnvald Fritjof Ferdinan Haugseth 30,54 % 1,036 
5 Are Kristian Karlsen 8,23 % 0,279 
7 Odd Birger Andersen 9,64 % 0,327 
8 Eldbjørg Signe Tretten 1,06 % 0,036 
9 Helen Nilsen 3,77 % 0,128 
10 Margareth Reiersen mfl. 6,66 % 0,226 
11 Terje Holmen 2,98 % 0,101 
14 Tom Ole Skorpen 3,07 % 0,104 
16 Are Kristian Karlsen 5,51 % 0,187 
18 Rolf Arild Bakkeslett 22,67 % 0,769 

 
100,00 % 3,392 

Gnr. 34, Martinusli (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Gunnar og Signe Rasmussen 25,47 % 1,136 
2 Steinar Dagfinn Rasmussen 25,47 % 1,136 
3 Kirsti Hansen-Krone 23,63 % 1,054 
4 Kyrre Martin Elveskog 23,63 % 1,054 
5 Inger Lise Rasmussen 1,82 % 0,081 

 
100,00 % 4,461 

Gnr. 35, Annabakkelv (Fiskeretten er delt etter 
elvemeter):  
1 Rolf Gunter Johansen 16,26 % 0,113 
2 Kjell Arne Strandheim 83,74 % 0,582 

 
100,00 % 0,695 

Gnr. 36, Krakenes (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Odd-Erik Hansen 40,97 % 0,365 
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2 Geir Morten Pettersen og Hege Olaussen 24,80 % 0,221 
3 Gudveig Kirstine Olsen 24,80 % 0,221 
5 Raymon Henriksen 3,03 % 0,027 
6 Odd-Erik Hansen 6,40 % 0,057 

100,00 % 0,891 
Gnr. 37, Samuelelven (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Kjell Arne Strandheim 28,47 % 0,246 
2 Frode With 33,33 % 0,288 
3 Ivar Henning Jensen og Laila Agersborg 11,00 % 0,095 
5 Ivar Henning Jensen og Laila Agersborg 1,74 % 0,015 
6 Kristian Fredrik Fredriksen mfl. 25,46 % 0,220 

 
100,00 % 0,864 

 
Gnr. 40, Kvernelven (Fiskeretten er delt etter elvemeter): 

 
6 Mary Ann Gulstad Riise 100,00 % 0,024 

 
100,00 % 0,024 

Gnr. 41, Sagelven (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Jan-Andre Sletti og Nicole Scwank 24,93 % 0,277 
2 Kjetil Einar Sagelv 12,51 % 0,139 
3 Edvard Mikal Nilsen 12,51 % 0,139 
4 Arne Eilert Vollstad 12,51 % 0,139 
5 Isak Emil Jensen 12,51 % 0,139 
6 Erna Berit Woldstad 12,51 % 0,139 
7 Sigmund Sagelv 12,51 % 0,139 

 
100,00 % 1,111 

Gnr. 42, Elvevoll (Fiskeretten ligger i sameie med gnr. 43, 44, 45 og 46. 20 % på 
hvert gårdsnummer): 

1 Trond Hallen 57,35 % 0,238 
2 Bjørg Nilsen 40,96 % 0,170 
3 Margareth Vangen mfl. 0,72 % 0,003 
4 Britt Jorunn Jacobsen Hansen mfl. 0,96 % 0,004 
6 Britt Jorunn Jacobsen Hansen 

 
100,00 % 0,415 

Gnr. 43, Navaren (Fiskeretten ligger i sameie med gnr. 42, 44, 45 og 46. 20 % på 
hvert gårdsnummer): 

1 Svein Harald Severinsen 17,83 % 0,074 
2 Olav Mathias Henriksen mfl. 11,08 % 0,046 
4 Jørn Terje Blomstereng og Elisabeth Jørgine Josefsen 24,34 % 0,101 
5 Hagbart Arne Severinsen mfl. 8,19 % 0,034 
6 Signe Marianne Severinsen mfl. 17,11 % 0,071 
9 Lillian Marie Hammervoll mfl. 6,75 % 0,028 
13 Nordreisa kommune 5,78 % 0,024 
15 Aud Seljelund og Roger Pettersen Hveding 5,54 % 0,023 
16 Joda Eiendom AS 1,45 % 0,006 
28 Trond Hallen 1,93 % 0,008 

 
100,00 % 0,415 
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Gnr. 44, Båtnes (Fiskeretten ligger i sameie med gnr. 42, 43, 45 og 46. 20 % på hvert 
gårdsnummer): 

1 Kjell Olaus Båtnes 37,83 % 0,157 
2 Marit Leirbakk Båtnes og Tor-Eivind Båtnes 50,12 % 0,208 
3 Trond Hallen 12,05 % 0,050 

 
100,00 % 0,415 

Gnr. 45, Elvenes (Fiskeretten ligger i sameie med gnr. 42, 43, 44, og 46. 20 % på 
hvert gårdsnummer): 

1 Kjell Olaus Båtnes 50,12 % 0,208 
2 Nordreisa kommune 33,25 % 0,138 
3 Liv Jorunn Jensen mfl. 16,63 % 0,069 

 
100,00 % 0,415 

 
Gnr. 46, Leirbukt (Fiskeretten ligger i sameie med gnr. 42, 43, 44 og 45. 20 % på 

hvert gårdsnummer): 
1 Trond Hallen 30,60 % 0,127 
2 Othelie Johannessen mfl. 1,45 % 0,006 
3 Elis Johan og Per Arvid Richardsen 11,81 % 0,049 
5 Torleif Åsmund Fossvoll 9,64 % 0,040 
6 Wivian Marie Moen 9,64 % 0,040 
7 Arvid Johanessen 9,64 % 0,040 

8 
Magne Ingvald Johann Fossvoll og Knut Henry 
Fossvoll 9,64 % 0,040 

9 Arvid Johanessen 9,64 % 0,040 
11 Jan Oddvar Fossvoll mfl. 6,51 % 0,027 
26 Annbjørg Aud Herdis Eliassen 1,45 % 0,006 

 
100,00 % 0,415 

Gnr. 52, Lunde (Fiskeretten ligger i sameie på gårdsnummeret): 
1 Margareth Reiersen mfl. 75,76 % 0,025 
3 Anne Marie Lunde Heimdal 9,09 % 0,003 
4 Leif Waldemar Lunde 12,12 % 0,004 
5 Liv Jorunn Jensen mfl. 3,03 % 0,001 

100,00 % 0,033 

100,00 

 
4.1.2 Medlemskap 
Medlemskapet i laget er pliktig. Det følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. 
Medlemmene er rettslig forpliktet til å stille sin(e) eiendom(mer) til disposisjon for felles 
utnyttelse av fiske i elva. 
 
Medlemmene er selv ansvarlig for å melde fra til styret om salg av eiendom, endring av 
hjemmelsforhold eller adresse. Medlemmene er også ansvarlig for å gjøre nye eiere av 
vedkommende eiendom kjent med medlemskapet.  
 
Med medlemseiendom menes ett eller flere bruksnummer som eies av samme eier(e) og 
som utgjør én samlet driftsenhet. 
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Der flere personer eier en medlemseiendom sammen (personlig sameie) skal det oppnevnes 
en fullmektig/representant for medeierne, som styret og årsmøtet kan forholde seg til. Styret 
skal underrettes skriftlig om hvem som har fullmakt fra vedkommende medlemseiendom.  
 
4.1.3 Deling av medlemseiendom 
Dersom en medlemseiendom blir delt og den fradelte parsell får andel i fiskeretten som 
bruksordninga omfatter, blir den fradelte eiendom automatisk medlem i laget. Størrelsen på 
parten skal være avtalt mellom selger og kjøper på forhånd og selger plikter å melde fra til 
laget. Hovedbruket sin andel skal i så fall reduseres tilsvarende.  
 
4.1.4 Endring av andelsfordeling 
Dersom det ved ny sak ved jordskifterett, tingrett, kommunal oppmåling eller ved 
privatrettslig avtale blir fastslått andre rettighetsforhold enn det som er lagt til grunn for 
andelsfordelingen, kan denne endres innbyrdes mellom de medlemseiendommer som blir 
berørt. Får en medlemseiendom større andel, skal motpartens andel reduseres tilsvarende. 
Størrelsen på de nye andelene fastsettes av de berørte medlemseiendommene. Dersom disse 
ikke blir enige, kan styret fastsette andelen i henhold til avgjørelsen. 
 
Eier av bruk som tidligere er fradelt medlemseiendom og hvor det skriftlig har vært avtalt at 
vedkommende har fiskerett, skal gis tilbud om medlemskap i laget. Vedkommende må i alle 
tilfeller innrette seg etter lagets vedtekter, og gis rett til kjøp av fiskekort på samme vilkår 
som for de øvrige medlemmene, jf. også lakse- og innlandsfiskeloven kapittel V. Det må i 
så fall foretas en ny andelsfordeling etter samme prinsipp som nevnt over.  
 
4.2 Fiskeberettigede med 40 % andel av fiske 
Fiskeberettigede, innenbygdsboende på gnr. 1-52 i Nordreisa kommune slik kommunen var 
før kommunesammenslåingen i 1963, er medlemmer i laget forutsatt at de: 

- Er registrert i folkeregisteret og fast bosatt innenfor gnr. 1-52 i Nordreisa kommune 
per 1. november året før det skal fiskes 

- Har betalt forvaltningsavgift til laget  
 

Hvert medlem som tilfredsstiller dette kravet har en andel for den sesongen forvaltnings-
avgiften er betalt. 
 
Medlemskapet er personlig. Det er ikke overførbart og kan ikke overdras til andre.  
 
§ 5 ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE 
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Innenfor rammene av vedtektene, vedtak, 
vedtatt budsjett og arbeidsplan blir laget forpliktet av styrelederen sammen med ett 
styremedlem. 
 
§ 6 ÅRSMØTE 
6.1 Valgmøter  
Styret skal arrangere to valgmøter, ett for private grunneiere og rettighetshavere og ett for 
de fiskeberettigede. Et medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig 
fullmakt, men ingen kan møte med fullmakt fra mer enn én grunneier eller rettighetshaver 
eller én fiskeberettiget.  
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Valgmøtene skal avholdes etter at innkallingen til årsmøtet er kunngjort, slik at styret kan 
bekjentgjøre hva som skal behandles på årsmøtet. Valgmøtene må avholdes minimum 2 
uker før årsmøtet. 
 
6.1.1 Valgmøte for private grunneiere og rettighetshavere 
Minimum 1 uke før valgmøtet skal det på hvert gårdsnummer velges en representant blant 
eierne av medlemseiendommene som skal representere det respektive gårdsnummeret på 
valgmøtet, jf. § 4.1.1. Valget blir gjort med vanlig simpelt flertall der hver medlemseiendom 
stemmer etter sin andel, jf. § 4.1.1. Dersom alle er enige om det, kan avstemming skje ved 
at hvert medlem har en stemme innenfor sin andel i laget. 
 
Den som blir valgt som representant for gårdsnummeret skal melde fra til styret om utfallet 
av valget og er ansvarlig for gjennomføring av neste års valg. Gårdsnummer som ikke 
velger representant, får ikke innflytelse på hvem som velges som utsending til årsmøtet. 
 
Representantene fra hvert enkelt gårdsnummer innkalles til valgmøtet. Valgmøtet velger: 

- 15 utsendinger til årsmøtet og 4 varamedlemmer i rekkefølge  
- 2 styrerepresentanter med 2 personlige varamedlemmer for to år av gangen, men slik 

at en representant står på valg etter ett år 
 
Valget blir gjort med vanlig simpelt flertall der hver gårdsnummerrepresentant stemmer 
etter gårdsnummerets andel, jf. § 4.1.1. Dersom alle er enige om det, kan avstemming skje 
ved at hvert gårdsnummer har en stemme innenfor sin andel i laget. 
 
6.1.2 Valgmøte for de fiskeberettigede  
Fiskeberettigede i henhold til § 4.2, som har innbetalt forvaltningsavgift for foregående år, 
innkalles til valgmøte. Disse velger  

- 20 utsendinger til årsmøtet og 5 varamedlemmer i rekkefølge 
- 3 styrerepresentanter med 3 personlige varamedlemmer for to år av gangen, men slik 

at en representant står på valg etter ett år 
 

Valget blir gjort med vanlig simpelt flertall der hver fiskeberettiget har én stemme. 
Stemmeberettiget er de som er fiskeberettiget i henhold til § 4.2. 
 
Grunneiere og deres ektefelle/samboer som også er fiskeberettiget i henhold til § 4.2, har 
stemmerett under valget, men er selv ikke valgbare som representant for de fiskeberettigede.  
 
6.2 Konstituering av årsmøtet 
Årsmøtet er lagets øverste myndighet. 
Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. mars hvert år. 
 
Styret er ansvarlig for å innkalle til årsmøtet. Dette skal skje med minst fire ukers varsel, 
både elektronisk (e-post) og ved kunngjøring på lagets hjemmeside. Sakslista skal stå i 
innkallingen. Årsmøtet kan bare gjøre bindende vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 
 
Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet skal være innkommet skriftlig til styret 
innen 1. januar hvert år.  
 
Alle medlemmer har anledning til å delta i årsmøtet og har talerett, jf. §§ 4.1.1 og 4.2.  
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Bare representantene valgt på valgmøtene og Statskog har stemmerett på årsmøtet.  
 
6.3 Stemmegivning og flertallsvedtak  
Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant 
de stemmeberettigede. Representantene for de private grunneierne og rettighetshaverne har 
15 stemmer, Statskog har 15 stemmer og de fiskeberettigede har 20 stemmer. 
 
Unntatt er styrevalg der de private grunneierne og rettighetshaverne velger sine 
representanter og de fiskeberettigede velger sine representanter.  
 
I saker vedrørende utbetaling av utbytte til grunneierne har ikke fiskeberettigede 
stemmerett. 
 
Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. Likt 
stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers er sittende 
leders stemme utslagsgivende.  
 
Årsmøtet er vedtaksfør når innkallingen har skjedd på lovlig måte. 
 
Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket 
må ivareta fellesskapets ve og vel og ikke gi urimelige fordeler til flertallet på bekostning av 
mindretallet. Medlem som mener et flertallsvedtak er i strid med disse vilkårene kan bringe 
spørsmålet opp for rettslig skjønn. 
 
6.4 Årsmøtet skal: 
- Velge ordstyrer 
- Velge protokollfører 
- Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste 
- Velge to personer som sammen med ordstyreren skal underskrive protokollen 
- Behandle styret sin årsmelding, reviderte regnskap, handlingsplan og driftsplan 
- Informeres om budsjettforslag og fiskereglene 
- Behandle innkomne saker 
- Informeres om hvilke 2 representanter Statskog har i styret og hvem som er valgt på 

valgmøtene, jf. §§ 6.1.1 og 6.1.2. En av disse velges til styreleder for to år av gangen. 
 
6.5 Videre kan årsmøtet bl.a.: 
- Vedta godtgjørelse til tillitsvalgte 
- Vedta utbetaling av utbytte, unntatt grunneierpart, til aktuelle grunneiere, jf. § 10.1 og 

11  
- Behandle driftsplanen for vassdraget 
- Vedta å melde laget inn i et større samarbeidsorgan  
- Vedta å tegne forsikring 
- Foreta vedtektsendringer, jf. § 15  
- Gjøre vedtak i andre saker som vedkommer laget 
 
Protokollen fra årsmøtet skal være tilgjengelig for samtlige medlemmer. Den skal publiseres 
på lagets hjemmeside på internett og sendes som e-post til de som ønsker det senest 2 uker 
etter at årsmøtet er avholdt. 
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§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når de mener dette er nødvendig eller når 1/3 
av de stemmeberettigede i foregående årsmøte krever det. Kunngjøring og innkalling skal 
skje på samme måte som for vanlig årsmøte samt ved kunngjøring i en lokalavis. Sakslista 
skal stå i innkallingen. Det kan bare bli gjort vedtak i de saker som er nevnt i innkallinga. 
 
§ 8 STYRET 
 
8.1 Sammensetning  
Laget blir ledet av et styre på 7 medlemmer. 2 for private grunneiere/rettighetshavere, 2 for 
Statskog og 3 for de fiskeberettigede. Det skal velges 2 vararepresentanter for de private 
grunneierne/rettighetshaverne, 2 for Statskog og 3 for de fiskeberettigede. For at styret skal 
være vedtaksfør må minst fire av styremedlemmene eller vararepresentantene være til stede 
og minimum én fra hver av sammenslutningene: de private grunneierne/ rettighetshaverne, 
Statskog og de fiskeberettigede.  
 
Det enkelte vedtak i styremøtene blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant 
de frammøtte dersom ikke anna fremgår av vedtektene. Ved avstemming har 
representantene for grunneierne 1 ½ stemme hver og de fiskeberettigede 1 1/3 stemme hver. 
Til sammen utgjør dette 10 stemmer.  
 
8.2 Styret skal:  
− Arbeide for ei rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen  
− Ivareta oppgavene som styret er pålagt i henhold til lagets vedtekter og 

vedtak/retningslinjer gitt av årsmøtet 
− Utarbeide driftsplan for vassdraget 
− Arrangere valgmøter 
− Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert regnskap for forrige år og legge 

fram vedtatt budsjett og handlingsplan for inneværende år samt driftsplan 
− Være kontaktorgan mot offentlige styresmakter  
− Vedta fiskeregler med fisketider, soneinndeling, regler om utstyr, retningslinjer for 

kortsalg, regler om minstemål og utsetting av fisk, regler om fangstrapportering m.m. 
− Lyse ut og administrere salg av fiskekort 
− Fastsette kvoter for uttak av fisk (bag-limit) på døgnkort og/eller på årsbasis 
− Vedta priser for fiske 
− Vedta utbetaling av grunneierpart til aktuelle grunneiere, jf. § 10.1 og 11 
− Vedta hvor mange bygdekort som kan bestilles/reserveres samtidig og fastsette en 

rulleringsordning 
− Organisere og tilrettelegge et effektivt oppsyn i vassdraget 
− Samle inn statistikk over oppfisket kvantum 
− Søke om midler til drift, kultivering og oppsyn o.l. 
− Iverksette sanksjoner og eventuelt anmelde fiskere til politiet dersom de bryter 

vedtektene 
− Sørge for at laget er registrert i offentlige register  
 
8.3 Styret kan bl.a.:  
− Vedta å avgrense fisketider eller frede enkelte områder og arter for fiske  
− Tilsette og eventuelt avsette daglig leder/andre ansatte 



1900-2012-0051 Reisaelva Nord-Troms jordskifterett 67 

 
8.4 Protokoll 
Det skal føres protokoll for styremøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for samtlige 
medlemmer og den skal publiseres på internett senest 2 uker etter at møtet er avholdt.  
 

 § 9 INFORMASJON 
 Vedtekter, driftsplan, fiskeregler, innkalling til valgmøter, innkalling til årsmøter med saksliste, 

innkalling til styremøter med sakslister, protokoller fra årsmøte og styremøter, uttalelser og søknader 
skal være tilgjengelig for medlemmene på lagets nettside. Styret kan anonymisere konfidensielle 
saker og unnta enkeltsaker fra slik åpenhet dersom det er tjenlig for laget.  

   
§ 10 UTØVELSE AV FISKE 
 
10.1 Fiskekort  
Alle som skal fiske plikter å betale en avgift til laget og de skal ha fiskekort. Fiskekortene er 
personlige døgnkort som ikke kan overdras til andre. Kortene gir rett til bruk av ei stang. 
Kortet skal medbringes og forevises sammen med legitimasjon.  
 
Det sonderes mellom følgende avgifter og fiskekort som selges av laget: 
 
Gruppe Avgifter Fiskekort 
Fiskeberettigede Årlig forvaltningsavgift Bygdekort 
Grunneiere Årlig forvaltningsavgift Grunneierkort 

Forvaltningsavgift døgn Næringskort 
Eksterne, kort solgt av laget Forvaltningsavgift døgn 

Grunneierpart 
Døgnkort 

 
Forvaltningsavgiftene skal benyttes til kultivering, oppsyn og drift av laget. 
 
Laget kan ta depositum mot innlevering av fangststatistikk. 
Styret kan stille krav om innlevering av fangststatistikk før utlevering av nye kort.  
 
10.1.1 Bygdekort (40 % av kortene i hver sone) 
Fiskeberettigede har rett til uttak av bygdekort, jf. § 4.2. Bygdekortet er gratis og kan tas ut i 
ledig sone etter at forvaltningsavgiften er betalt. Styret fastsetter hvor mange kort den 
enkelte kan bestille/reservere i gangen og etablerer en rulleringsordning dersom det er stor 
etterspørsel etter slike kort i enkelte soner.  
 
De fiskeberettigedes andel av kortene kan ikke videreselges.  
 
10.1.2 Grunneier- og døgnkort (60 % av kortene i hver sone) 
Grunneier- og næringskortene fordeles på grunneierne i den aktuelle sonen i henhold til 
andelsfordelingen i § 4.1.1. 
 
Grunneiere som selv ønsker å fiske kan betale en årlig forvaltningsavgift. 
Forvaltningsavgiften gir rett til uttak av gratis grunneierkort. Grunneierkortet kan bare 
benyttes på egen eiendom av grunneier og grunneiers ektefelle/samboer, barn, foreldre og 
søsken og kan bare brukes av en person om gangen. Kortet skal være påført alle brukernes 
navn og hvilken eiendom det gjelder.  
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Grunneiere som selv ønsker å videreselge næringskort skal betale en døgnbasert 
forvaltningsavgift for fiske på egen eiendom. Flere grunneiere, som har eiendommer som 
grenser til hverandre, kan samarbeide om bruken av næringskort innenfor deres 
eiendommer. 
 
Dersom grunneier tar ut egne kort eller kort for videresalg, skal eiendommen(e) merkes 
tydelig ved elvekanten.  
 
Grunneier- og næringskort som ikke er tatt ut innen en frist satt av styret, kan selges av laget 
til eksterne til markedspris. Den døgnbaserte forvaltningsavgiften tilfaller laget. Grunneier-
parten skal fordeles på grunneierne i den aktuelle sonen i henhold til andelsfordelingen i  
§ 4.1.1.  
 
10.2 Soner og maks antall kort 
Styret foretar inndeling av elva i fiskesoner og fastsetter maks antall fiskekort i den enkelte 
sonen. Styret er ansvarlig for tydelig merking av sonen både ved veg og ved elva.  
  
Dersom det er flere som etterspør kort på samme døgn enn det som er tilgjengelig, etableres 
en rulleringsordning i henhold til andelsfordelingen. Det samme gjelder dersom det er flere 
interessenter blant de fiskeberettigede enn det er kort tilgjengelig.  
 
Styret kan beslutte at det i enkelte soner og/eller i deler av sesongen åpnes for fritt fiske for 
grunneiere på egen eiendom og fiskeberettigede som har betalt sin årlige forvaltningsavgift. 
Vedtaket krever enstemmighet.  
 
§ 11 INNTEKTER OG UTGIFTER 
Laget skaffer seg inntekter ved innkreving av forvaltningsavgifter og salg av fiskekort. 
 
Forvaltningsavgiftene skal finansiere driften av laget. Avgiftene skal ikke være større enn 
det som er nødvendig for å oppfylle lagets formål.  
 
Det skal etableres et driftsfond. Fondet tilføres 2 % av brutto inntekt av forvaltningsavgiften 
inntil fondet har en størrelse som er lik gjennomsnittet av de siste tre års driftsutgifter. Styret 
bestemmer hvordan fondet skal benyttes og kan øke størrelsen og avsetningsprosenten.  
 
I den grad laget legger til rette for næringsutvikling og administrerer salg av kort for 
grunneierne, skal dette finansieres av denne gruppen og ikke av de fiskeberettigede. 
 
Grunneierparten av kortsalget tilfaller de aktuelle grunneierne laget har solgt kort for og 
fordeles sonevis og i henhold til andelsfordelingen i § 4.1.1. 
  
Andre inntekter og eventuelle utgifter til grunneierne skal fordeles i henhold til andels-
fordelingen i prosent oppgitt i § 4.1.1.  
 
Der flere personer eier en medlemseiendom sammen (personlig sameie) forholder styret seg 
ved utbetaling av inntekter til fullmektigen/representanten for medeierne, jf. § 4.1.2. 
Vedkommende er selv ansvarlig for å fordele inntekter og utgifter innbyrdes på de øvrige 
medlemmene av sameiet. 
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§ 12 OPPSYN 
Styret skal organisere et effektivt oppsyn i vassdraget. Styret gir nærmere regler over hvilke 
oppgaver og ansvarsområde oppsynet skal ha.  
 
Oppsynet rapporterer ulovligheter til lagets styre som har fullmakt til å anmelde ulovlig 
fiske og brudd på disse reglene dersom oppsynet ikke har politimyndighet; jf. § 8.2 og § 13 i 
vedtektene og jordskifteloven § 91. 
 
Ethvert medlem, med fiskekort, kan kontrollere andre fiskere ved mistanke om ulovlig 
fiske. 
 
§ 13 REGELBRUDD 
Brudd på regler fastsatt av lagets styre og/eller årsmøte, kan medføre bortvisning fra elva. 
Oppsynet skal straks melde fra til styret som har fullmakt til å iverksette sanksjoner og 
eventuelt foreta politianmeldelse dersom det er nødvendig, herunder rett til å ekskludere 
vedkommende fra alt fiske i inntil 2 påfølgende sesonger, jf. § 8.2. Ulovlige garn og 
redskaper kan fjernes fra elva.  
 
Disse vedtekter er også straffegrunnlag i henhold til jordskifteloven § 91, jf. også lakse- og 
innlandsfiskloven § 49.  
  

§ 14 UTMELDING 
Grunneiere med fiskerett har ikke anledning til å melde seg ut av laget.  
 
§ 15 VEDTEKTSENDRINGER 
For å endre disse bruksordningsreglene kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet.  
 
Vedtektsendringer kan ikke skje før 3 år etter at denne saka er rettskraftig, med mindre det 
blir enstemmig vedtatt.  
 
Unntatt er §§ 1, 2, 14, 15 og 16, som ikke kan endres. § 4.1.1 kan endres så langt det 
skyldes opptak av nye medlemseiendommer i laget eller endringene skjer i tråd med §§ 
4.1.3 og 4.1.4.  

  
§ 16 OPPLØSNING 
Oppløsning av laget eller andre endringer som laget ikke selv kan gjøre, kan bare skje ved 
nytt jordskifte og først etter 10 år, jf. jordskifteloven § 4.  
 

 

2 Jordskiftekostnader og avsluttende bestemmelser 

2.1 Jordskiftekostnader 
Jordskiftekostnadene og gebyrer skal dekkes av partene etter bestemmelsene i 
jordskifteloven § 74. Jordskifteretten har valgt å splitte kostnadene i to deler.  
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Kostnader med bruksordningen 
Kostnadene ved selve bruksordningssaken er som følger:  
 
Registreringsgebyr kr  4 300,00 
Partsgebyr kr 103 308,05 
Rettsmøteutgifter kr 17 391,95 
Sum kr 125 000,00 
 
Rettsmøteutgifter er godtgjøring til meddommere i henhold til rettsgebyrforskriften.  
 
Jordskifteretten har valgt å redusere de samlede kostnadene ettersom arbeidsmengden med 
selve bruksordningen er vesentlig mindre enn det høye partsantallet tilsier, jf. 
jordskifteloven § 74, åttende ledd. 
 
Kostnadene skal som hovedregel fordeles på partene etter rettens skjønn etter den nytten de 
enkelte har hatt av saken, jf. jordskifteloven § 76. Jordskifteretten er kommet til at 
grunneierne, som også har næringsinteresser, har størst nytte av saken. De ilegges derfor  
70 % av kostnadene. Disse fordeles slik at de største private grunneierne må dekke 35 % og 
Statskog 35 % av kostnadene. Den resterende 30 % av kostandene fordeles på de 
fiskeberettigede, enten mindre grunneiere eller parter som har løst kultiveringsavgift i 
foregående år. Det vil bli fattet en egen kjennelse der fordelingen fastsettes.  
 
Registreringsgebyret er innbetalt av Svein Vangen. Dette vil bli tilbakebetalt med fradrag 
for hans part av kostnadene.  
 
Dersom Reisa elvelag påtar seg å dekke kostnadene, vil disse bli redusert ytterligere og satt 
til kr. 50 000. Det ettersom merarbeidet med innkreving av kostnader fra så vidt mange 
parter og spesielt de fiskeberettigede, vil være vesentlig.  
 
Stansing av sak 
Retten har dessuten valgt å ilegge partene kostnader i forbindelse med framsatt krav om 
stansing av saken. Kravet ble framsatt under 14 dager før avsluttende rettsmøte med partene 
av Ola Solvang og Harry Fyhn, sistnevnte er også en av rekvirentene i saken.  
 
Merutgiftene, som disse parter har påført saken, settes skjønnsmessig til kr 3 650,00. Dette 
tilsvarer gebyr for avvisning av sak samt merutgifter til jordskiftemeddommerne, jf. 
jordskifteloven § 74 sjuende ledd. Disse kostandene fordeles likt med kr 1 825 på Harry 
Fyhn og Ola Solvang, begge fiskeberettigede, jf. jordskifteloven § 76 andre ledd.  
 

2.2 Forkynning  
Saken regnes som forkynt ved opplesning av rettsboka i rettsmøtet 25.06.2013.  
 

2.3 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden 
Eksisterende styre for Reisa elvelag, skal fram til saken er rettskraftig videreføre sitt arbeid.  
 
Statskog, som har styrelederen, gis i oppdrag å innkalle til valgmøter og påfølgende årsmøte 
i innen 2 måneder etter at saken er rettskraftig. 
 
Disse vedtektene avløser vedtektene gitt i sak 1900-1988-0003 og trer i kraft når saken er 
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rettskraftig. Det med unntak av reglene for utøvelse av fiske i § 10 som trer i kraft fra og 
med sesongen 2015. I 2014 videreføres dagens fiskeregler, i henhold til vedtektene i 1988-
saken. 
 

2.4 Avslutning av saken 
Saken avsluttes i dette møtet. Fristen for anke er én måned regnet fra forkynningsdatoen. 
Reglene om anke vil bli gjennomgått og utlevert når saken forkynnes. 
 

2.5 Tinglysing  
Jordskifteretten vil sende saken til tinglysing på følgende eiendommer i Nordreisa 
kommune: 
 
gnr. 11/1, 2, 4 

gnr. 12/1, 3, 5 

gnr. 13/1, 2  

gnr. 14/1, 2, 4 

gnr. 15/1, 2, 13, 20, 35, 42, 49 

gnr. 16/1, 2, 3, 4, 9 

gnr. 17/1, 2, 4, 5 

gnr. 18/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

gnr. 19/1 

gnr. 20/1, 2, 3, 4, 5, 21, 30, 31, 32,  

gnr. 21/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 

gnr. 22/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 31, 54, 55, 56, 

60, 61  

gnr. 23/2, 3, 6, 11 

gnr. 24/3, 4 

gnr. 25/2, 3, 6, 13  

gnr. 26/1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

gnr. 27/2, 3, 4, 5 

gnr. 28/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29 

gnr. 29/1, 7, 12, 13, 14, 16, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 57, 64, 68  

gnr. 30/1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14 

gnr. 31/1, 3, 5, 6, 7, 8 

gnr. 32/1, 2  

gnr. 33/2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18 

gnr. 34/1, 2, 3, 4, 5 

gnr. 35/1, 2 

gnr. 36/1, 2, 3, 5, 6 

gnr. 37/1, 2, 3, 5, 6 

gnr. 40/6 

gnr. 41/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

gnr. 42/1, 2, 3, 4, 6 

gnr. 43/1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 28 

gnr. 44/1, 2, 3 
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gnr. 45/1, 2, 3  

gnr. 46/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 26  

gnr. 52/1, 3, 4, 5 

 

 

 
Retten hevet,  

Hatteng, 17.06.2013 
 
 
 

Dagfinn Rydningen 
(sign.) 

Liv Nergaard 
(sign.) 

Marit Hjalmarsen 
(sign.) 

 

 

Rett utskrift: 


