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Til styremedlemmene i Reisa Elvelag 
 

 
 Bjørn Mikkelsen 

 Dagfinn Kristiansen 

 Harry Fyhn 

 Jan H. Tørfoss 

 Kåre Rasmussen 

 Lars Frihetsli 

 Odd K. Kristiansen 

 

Gjenpart: 

 varamedlemmene i Reisa Elvelag 

 

 

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte mandag 17.oktober 2016 

kl. 12:00-16:00 på Reisa forretningssenter 

 

SAKSLISTE 

 

 

Sak 22/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 23/16 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.mai 2016 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 24/16 Referat-/orienteringssaker 

   

 Daglig leder orienterer om status for: 

o Fangst 

o Overvåkingsprosjektet 

o Kortsalget 

 

Sak 25/16 Status for økonomi 

   

 Saksopplysning 

Daglig leder informerer om økonomisk status 

 

 Innstilling til vedtak 

 

Vedtak 

 

 

Sak 26/16 Ulovlig fiske 

   

 Saksopplysning 

Reisa Elvelag har fått inn rapporter på 4 - fire tilfeller av ulovlig fiske: 

 

1. NN er en lokal innenbygds fisker som i fjor ble utestengt fra alt fiske som har 

utøvd fiske også i 2016.  

2. NN er en innenbygds fisker som har fisket uten kort. Han påstår å ha booket 

feil dato.  

3. NN er en utenbygds fisker som fisket uten kort i sone 1 i sjøørretsesongen. 

4. NN er en utenbygds fisker som fisket uten kort i sone 1 i sjøørretsesongen. 
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  Innstilling til vedtak  

  

Vedtak 

 

 

 

 

 

Sak 27/16 Omgjøring av overskytende kort til sonekort 

   

 Saksopplysning 

Representanter for private grunneiere foreslår en endring i hvordan Reisa 

Elvelag selger grunneierkort som grunneier ikke løser ut innen en fastsatt frist av 

laget (overskytende kort).  

 

I vedtektenes §10.1.2 står det at «…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. Grunneierparten skal 

fordeles på grunneierne i den aktuelle sonen i henhold til andelsfordelingen i § 

4.1.1.» 

 

I sesongene 2015 og 2016 har Reisa Elvelag solgt en del overskytende kort. 

Disse har vært gyldige på grunneierens eiendom. Representanter for private 

grunneiere mener at dette ikke har vært intensjonen med disponeringen av 

overskytende kort, men at disse skal kunne selges som sonekort.  

 

I §10.1.2 ser vi at grunneierparten av kortenes markedspris (markedspris-

forvaltningsavgift) skal fordeles på grunneierne i den aktuelle sonen i henhold 

til andelsfordelingen i § 4.1.1.». Private grunneierrepresentanter påpeker at 

dersom et overskytende grunneierkort selges av laget og utelukkende gjelder 

på grunneiers eiendom, kan grunneierparten naturlig nok ikke fordeles på de 

øvrige grunneiere i sonen. En fordeling av et overskudd (grunneierpart) innad 

på sonen, jf §10.1.2, kan dermed bare gjennomføres dersom overskytende kort 

selges som sonekort.  

 

Representanter for private grunneiere påpeker også at dette vil gjøre de 

overskytende kortene mer attraktiv, og føre til: 

 

 En reduksjon i forvaltningsavgiftenes størrelse 

 Alle grunneiere vil årlig få utbetalt et netto overskudd (markedspris-

forvaltingsavgift) av solgte kort på hver sone 

 

Innstilling til vedtak 

1. Grunneier- og næringskort som ikke er tatt ut innen en frist satt av styret, 

selges som sonekort av laget til eksterne til markedspris fra og med 

sesongen 2017.  

2. Grunneierparten skal fordeles på grunneierne i den aktuelle sonen i 

henhold til andelsfordelingen i § 4.1.1. Dette overskuddet utbetales årlig og 

første gang i etterkant av sesongen 2017. 

3. En budsjettert økning i salg av overskytende kort skal omfordeles i 

budsjettet slik at samtlige forvaltningsavgifter reduseres allerede fra og 

med sesongen 2017.  

  

Vedtak 

 

 

 

Moen 10.oktober 2016 

 

Kåre Rasmussen, Leder   

 


