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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 9.mai 2016 kl. 

14:00-18:00 på Reisa forretningssenter 

 
 
Følgende møtte: 

 

 Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½) – møteleder 

 Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

 Lars Frihetsli (stemmeandel 1 ½) 
 Jan H. Tørfoss (stemmeandel 1 ½) 

 Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3)  

 Bjørn Mikkelsen (stemmeandel 1 1/3) 

 Dagfinn Kristiansen (stemmeandel 1 ½) - tiltrådte under behandling av sak 18/16 

 Jan Arvid Johansen – daglig leder/sekretær til styret - møtereferent 

 

 

 

 
SAKSLISTE 
 

 
Sak 16/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtatt 

 

 

 

Sak 17/16 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 2.mars 2016 

Vedtatt 

 

 

 

Sak 18/16 Referat-/orienteringssaker 

   

Vedtak enstemmig  

Orientering tatt til etterretning 

 

 

Sak 19/16 Revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringene i Abojohka, Njemenjaikujåkka 

og Mollesjohka i Kvænangen og Nordreisa kommuner, Troms 

 

  Saksopplysning 

Nordreisa kommune har i vedtak av 20.03.2014 (NVE 201501323-3) besluttet å 

fremme krav om revisjon av konsesjonsvilkårene tilknyttet overføringen av 

Stuora Mollesjavri til Abojåkka. Kravet går i hovedsak ut på at det skal slippes 

minstevannføring fra Stuora Mollesjavri til Mollesjohka.  

 

Jan Tørfoss fra «interessegruppa for tilbakeføring av Stoura Mollisjavrre til 

Reisaelva» orienterer om prosessen.  

  

Vedtak enstemmig  

Reisa Elvelag deltar i samarbeid med «interessegruppa for tilbakeføring av 

Stoura Mollisjavrre til Reisaelva» med revisjon av konsesjonsvilkår for 

reguleringene i Abojohka, Njemenjaikujåkka og Mollesjohka i Kvænangen og 

Nordreisa kommuner, Troms 
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Sak 20/16 Behov for klargjøring av fiskereglene for 2016  

 

 

 Saksopplysning 

Geir Bjarne Solborg Bendiksen har i 2 brev bedt om en klargjøring av 

fiskereglene. Bendiksen skriv er vedlagt som saksdokument. 

 

   

1. Innledningsvis gir Bendiksen uttrykk for at fiskereglene er vanskelig å forstå. 

Han mener også at fiskere har fått «svært uklare og motstridende svar ved 

henvendelse til daglig leder og fiskevaktene bl.a med hensyn på hvor 

kortene gjelder og om flere fiskere kan dele på samme kort». Da Bendiksen 

bruker formuleringen «blant annet», er det slik å forstå at fiskere har fått 

«svært uklare og motstridende svar» på flere forhold/momenter i 

fiskereglene enn de han nevner.  

 

Til dette er det følgende å bemerke: 

 

Det er daglig leder og oppsynet som i størst grad er i direkte kontakt med 

fiskere. Verken daglig leder eller oppsynet kjenner seg igjen i påstandene om 

at det generelt og for flere forhold i fiskereglene gis «svært motstridende og 

uklare opplysninger» om fiskereglene. Daglig leder og oppsynet avvikler flere 

møter og har ukentlig kontakt/rapportering/dialog for blant annet å klargjøre 

momenter i fiskereglene som kan være grunnlag for misforståelser. Bendiksen 

har dessuten i sin henvendelse ikke redegjort for hvilke andre forhold enn de 

nevnte det gis «svært motstridende og uklare opplysninger om». Vi vil derfor 

avvise denne påstanden, og ber Bendiksen om ved eventuelt senere 

henvendelser å være tydelig på hvilke forhold som innbefattes i «blant annet», 

og ikke bruke antydninger som det er umulig å forholde seg til. 

 

2. Videre mener Bendiksen at «Det ryktes også at enkelte grunneiere har solgt 

døgnkort til fiskere uten at de er påført navn og således gir tilgang til flere å 

dele samme kort. Enten skrives kortene ut flere ganger eller kopieres opp, 

slik at fiskere tildeles døgnkort med samme kortnummer.» Bendiksen 

dokumenterer ikke sine påstander om hva som «ryktes» i sin henvendelse. 

Oppsynet har ikke avdekket ulovlig bruk av næringskort i løpet av 2015. 

Reisa Elvelag kan og ønsker ikke å forholde seg ikke til løse påstander og 

hva som «ryktes» i vår saksbehandling. Vi forholder oss til det som er fakta og 

kan dokumenteres. Vi ber Bendiksen ved senere henvendelser å bevise og 

dokumenter det han antyder i sine påstander.  

 

 

3. Angående styrevedtak 21/15, punkt 3, skriver Bendiksen «Her fremgår at 

«dersom eiendom A, B og C som grenser til hverandre disponerer 

henholdsvis 30, 20 og 10 døgnkort, så kan de til sammen tilby 60 døgnkort 

innenfor deres eiendom til videresalg». Hvordan skal dette forstås?»  

 

I vedtektenes § 10.1.2 kan vi lese følgende om grunneier- og næringskort: 

 

«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. 

 

Grunneiere som selv ønsker å videreselge næringskort skal betale en 

døgnbasert forvaltningsavgift for fiske på egen eiendom. Flere grunneiere, som 
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har eiendommer som grenser til hverandre, kan samarbeide om bruken av 

næringskort innenfor deres 

eiendommer.» 

 

Ved bruken av grunneier og næringskort må dette forståes og praktiseres på 

følgende måte for sesongen 2016: 

 

a. Grunneierkortet for eget fiske kan utelukkende benyttes på egen eiendom slik 

det fremkommer i vedtektenes § 10.1.2 

 

b. Dersom grunneier som eneste eiendom i området ønsker å leie ut sitt 

grunneierkort som næringskort, gjelder kortet utelukkende på egen eiendom.  

 

c. Dersom flere tilgrensende eiendommer ønsker å samarbeide om bruken av 

kortene, eksempelvis A, B og C med henholdsvis 30, 20, og 10 kort, kan alle 

kortene benyttes på både eiendom A, B og C. Det vil si at «samarbeidsvaldet» 

A, B og C til sammen disponerer 60 kort innenfor deres eiendommer.  

 

Vi understreker at det ikke er presisert i vedtektene at næringskortet bare kan 

benyttes på egen eiendom. Denne presisjonen gjelder utelukkende 

grunneierkort for eget fiske. Den eneste bestemmelsen er at grunneier «skal 

betale en døgnbasert forvaltningsavgift for fiske på egen eiendom». Hele 

hensikten med tilføyelsen om «…samarbeide om bruken av næringskort 

innenfor deres eiendommer», er at grunneiere kan gå i samarbeid med andre 

grunneiere for å ha en reell verdi på sine kort. Det vil naturlig nok ikke være 

noen hensikt å ta med tillegget om samarbeid i vedtektene, dersom 

«samarbeidet» allikevel vil ha medført at kortet bare kan gjelde på egen 

eiendom.  

 

4. Bendiksen skriver videre i punkt 2 at «Det sies her at alle døgnkort og 

bygdekort skal kunne benyttes av «den person som innehar kortet». 

Hvordan skal dette forstås? 

 

- Er det slik at alle kort skal være påført et konkret navn for å være gyldig, 

eller kan kort også disponeres uten å være påført fiskerens navn.  

 

- Er kortet kun gyldig for en bestemt person og derfor ikke kan disponeres av 

andre, eller er det gyldig for den fisker som er i besittelse av kortet på et 

bestemt tidspunkt (ihendehaverkort) – altså kan benyttes av flere fiskere.»  

 

Reisa Elvelag forholder seg til vedtektenes § 10.1, hvor vi leser at 

«…Fiskekortene er personlige døgnkort som ikke kan overdras til andre.» Dette 
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betyr at kortet er personlig hvilket medfører at fiskerens navn skal påføres kortet 

og at det ikke kan overdras til andre personer.  

 

Bendiksen kommer for øvrig med antydninger i brev nummer 2 om: 

1. At det foregår en storstilt ulovlig bruk av næringskort 

2. At det foregår lyssky virksomhet og foreligger korrupsjonslignende tilstander 

3. At mistilliten til lagets ledelse stor 

 

Bendiksen fremsetter her en rekke alvorlige påstander som Bendiksen ikke er i 

stand til å dokumentere. Vi vil på det sterkeste avvise alle disse påstandene.  

 

 

 

 

Innstilling til vedtak  

Reisa Elvelag har informert og vil fortsatt informere om følgende inntil annet er 

bestemt ved endring i vedtektene:  

  

a. Grunneierkortet for eget fiske kan utelukkende benyttes på egen eiendom 

slik det fremkommer i vedtektenes § 10.1.2 

 

b. Dersom grunneier som eneste eiendom i området ønsker å leie ut sitt 

grunneierkort som næringskort, gjelder kortet utelukkende på egen 

eiendom.  

 

c. Dersom flere tilgrensende eiendommer ønsker å samarbeide om bruken av 

kortene, eksempelvis A, B og C med henholdsvis 30, 20, og 10 kort, kan alle 

kortene benyttes på både eiendom A, B og C. Det vil si at 

«samarbeidsvaldet» A, B og C til sammen disponerer 60 kort innenfor deres 

eiendommer.  

 

d. Alle fiskekort er personlige og kan ikke overdras andre. Fiskerens navn skal 

være påført. Dette kan med fordel presiseres i fiskereglene. 

 

 

Vedtak 

 

Pkt a-g ble enstemmig vedtatt, mens pkt c ble vedtatt med 6 mot 4 

stemmer.  
 

Vedtaket blir dermed slik:  

a) Grunneierkortet for eget fiske kan utelukkende benyttes på egen 

eiendom slik det framkommer i vedtektenes § 10.1.2.  

b) Dersom grunneier som eneste eiendom i området ønsker å leie ut sitt 

grunneierkort som næringskort, gjelder kortet utelukkende på egen 

eiendom.  

c) Dersom flere tilgrensende eiendommer ønsker å samarbeide om 

bruken av kortene, eksempelvis A, B og C med henholdsvis 30, 20 og 

10 kort, kan alle kortene benyttes på både eiendom A, B og C. Det 

vil si at «samarbeidsvaldet» A, B og C til sammen disponerer 60 

kort innenfor deres eiendommer.  

d) Alle fiskekort er personlige og kan ikke overdras til andre. Fiskerens 

navn skal være påført. Dette kan med fordel presiseres i fiskereglene. 

e) Styret ber oppsynet ha et særlig fokus på pkt d i vedtaket, samt 

øvrige forhold som ble drøftet i styret. Disse forhold meddeles av 

daglig leder. 

f) Styret vil avvise påstander om om at Reisa Elvelag legger opp til 

«lyssky virksomhet» og «korrupsjonslignende tilstander».  
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g) Som en oppfølging av årsmøtets vedtak i sak 14/16, erkjenner styret 

at det er ulike tolkninger av noen av vedtektenes paragrafer, jfr 

tidligere vedtak, og ber jordskifteretten bidra til en tolkning av disse. 

Jordskifteretten tilskrives av daglig leder.  
 

 

 

Sak 21/16 Opprettelse av forsknings- og forvaltningsfond  

 

 

Saksopplysning 

Styret i Reisa Elvelag vedtok i sak 13/16 at det skal arbeides videre for å 

undersøke muligheten for å opprette et forsknings- og forvaltningsfond. 

Daglig leder orienterer om dette som grunnlag for styrets drøftinger om videre 

framdrift i dette arbeidet. 

 

Vedtak enstemmig  

Styret tar orienteringen til etterretning, og ber daglig leder om å videreføre 

arbeidet. 

 

 

 

Moen 12.mai 2016 

 

Kåre Rasmussen, Leder   

 


