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§ 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 
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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: 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

 



 
9 

 

 

 



 
10 

 

 



 
11 

 

 



 
12 

 

 

 



 
13 

 

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. 

 

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 
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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 forvaltningsavgiften 

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. 

 

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. 
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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 varamedlemmer i prioritert rekkefølge for to år av gangen, men 
slik at en representant står på valg hvert 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. 
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6.2 Konstituering av årsmøtet 
Årsmøtet er lagets øverste myndighet. 

Ordinært årsmøte skal holdes innen 1 april 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. Årsmøtepapirene må være sendt ut minst 14 dager før årsmøtet. 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. februar hvert år. 

 

Alle medlemmer har anledning til å delta i årsmøtet og har talerett, jf. §§ 4.1.1 og 4.2. 

 

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. 
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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, 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.  

- Velge en av de faste medlemmene i styret 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, fremme den for årsmøtet hvert 5 år og referere den årlig for 
årsmøtet 

− Arrangere valgmøter 

-Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert regnskap for forrige år og legge fram vedtatt 
budsjett 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 
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− 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, og bør publisere denne fortløpende  

− 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 

-Flertallsvedtak i styret 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 at et flertallsvedtak er i strid med disse vilkårene kan bringe spørsmålet opp for 
rettslig skjønn 

 

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 

 

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. 
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Det sonderes mellom følgende avgifter og fiskekort som selges av laget: 

 

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. 

 

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. Slikt samarbeid skal meldes til laget innen en frist fastsatt av styret. 
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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. Grunneierparten 

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. 
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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 andelsfordelingen 

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. 

 

§ 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. 
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§ 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. 

 


