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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 19.desember 

2016 kl. 11:00-16:00 på Halti, møterom «Naika» 

 
 
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)  

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

 

 
SAKSLISTE 
 

 
Sak 28/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtatt 

 

 

Sak 29/16 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 17.oktober 2016 

Vedtatt 

 

 

Sak 30/16 Referat-/orienteringssaker 

   

 Daglig leder orienterer om: 

o Status for overvåkingsprogrammet og bestandsutviklingen 

o Årets fangst  

o Kortsalg og økonomi 

 

 Styreleder refererte følgende: 

o Brev fra Terje Nordberg 

o Brev fra Ola Solvang 

 

Vedtak enstemmig  

Referater tatt til orientering 

 

 

Sak 31/16 Årets oppsynsaktivitet 

 

 Saksopplysning 

Oppsynsleder Tarjei Gunnestad orienterer om årets oppsynsaktivitet 

 

Vedtak enstemmig  

Orienteringer tatt til etterretning 

 

 

 

Sak 32/16 Omgjøring av overskytende kort til sonekort 

 

Saksopplysning 

Saken er en oppfølging av sak 27/16. Et utvalg bestående av 

styrerepresentantene Lars Frihetsli, Jan Harald Tørfoss og Bjørn Mikkelsen har 
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gjort et forberedende arbeid som grunnlag for behandling av denne saken, jf 

drøftinger i styret. Utvalget orienterer om utfallet av arbeidet. 

 

 

Vedtak enstemmig  

Styret går ikke videre med denne saken på dette tidspunkt 

 

 

 

Sak 33/16 Fiskeregler for 2017 

 

Saksopplysning 

Daglig leder presenterer et forslag til fiskeregler for sesongen 2017 som 

grunnlag for drøfting. Endelige fiskeregler vedtas i neste styremøte. 

 

  Endringer fra 2016 blir som følger: 

 

§ 2. Døgnfredning  

 

Innstilling til vedtak: 

For sonene 2-10 (nedre del) endres fredningstiden fra klokken 12:00-24:00, til 

klokken 02:00-10:00. Dette begrunnes i at økt fredningstid ble innført i en 

periode hvor vi var under gytebestandsmålet, og at fisketrykket er betydelig 

redusert ved innføring av ny fiskeordning. 

 

For sonene 11-19 (øvre del) endres fredningstiden fra klokken 12:00-24:00, til 

klokken 02:00-08:00. Dette begrunnes i at økt fredningstid ble innført i en 

periode hvor vi var under gytebestandsmålet, og at fisketrykket er betydelig 

redusert ved innføring av ny fiskeordning. I tillegg står hele denne delen av 

elva for i underkant av 30% av totalfangsten av laks. Fisketrykket er betydelig 

lavere i de fleste sonene i den øvre delen sammenlignet med den nedre 

delen av vassdraget.  

 

Vedtak enstemmig: 

For sonene 2-19 endres fredningstiden fra klokken 12:00-24:00, til klokken 02:00-

10:00. 

 

§ 8. Tillatt døgnkvote 

 

Innstilling til vedtak: 

Tillatt døgnkvote på Sjøørret endres fra 3 til 5 (som tidligere). Begrunnelsen er at 

bestanden er meget sterk. 

 

Vedtak enstemmig: 

Innstilling vedtatt 

 

  § 11. Tillatt bruk av fiskeutstyr 

 
  Innstilling til vedtak: 

  Holdes uendret 

   

  Forslag fra representanten Bjørn Mikkelsen: 

Fiske etter sjøørret med mark i perioden 1.september kl 24:00 til og med 

14.september kl 00:00 skal utvides til å gjelde fra sone1 til og med 

Moskoelvmunningen i soneskillet mellom sone 2 og 3. 

   

  Vedtak 

  Forslag fra Bjørn Mikkelsen vedtatt med 7 mot 3 stemmer. 
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§ 13. Soneinndeling og antall kort/sone 

   

1. Vedtak enstemmig: 

Forvaltningsavgiften på grunneierkortet fastsettes etter eiendommens størrelse 

 

2. Forslag fra representanten Jan H. Tørfoss: 

Antall totalt tilgjengelige kort/døgn økes fra 200 til 220. 

 

Vedtak 

  Forslag fra Jan H. Tørfoss vedtatt med 6 mot 4 stemmer. 

 

3. Innstilling til vedtak: 

Sone 11-19 slåes sammen til 1 sone.  
 

Vedtak enstemmig: 

Innstilling vedtatt 

 

 

Priser på forvaltningsavgifter  

 

Vedtak enstemmig: 

1. Bygdekortet økes til 1990.-(fullpris) og 1790.- (lokalt salg) 

2. Det tilbys bygdekort til barn/ungdom mellom12-20 år for 750.- 

3. Forvaltningsavgiften på næringskort endres til: 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Sak 34/16 Budsjett for 2017 

 

Saksopplysning 

Utkast til budsjett presenteres under styremøte som grunnlag for drøfting. 

Endelig budsjett vedtas i neste styremøte.  

  

Vedtak enstemmig: 

Styret drøftet saken, og endelig behandling skjer i neste møte.  

 

 

Sak 35/16 Oppsigelse av avtale om daglig drift av Reisa Elvelag 

 

Saksopplysning 

Styreleder refererte til brev fra Trend Analyse om at selskapet ikke ønsker å 

benytte opsjonen på forlenging av avtalen i 3 nye år, og avtalen går dermed 

ut pr 1 januar 2017. 

 

Vedtak enstemmig: 

 

1) Styreleder gis fullmakt til å leie inn sekretærbistand på timebasis inntil 

videre.  

2) Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av Jan Harald Tørfoss, Lars 

Frihetsli og Harry Fyhn, som til neste styremøte skal legge fram forslag til 

framtidig administrativ ordning for Reisa Elvelag.  

       Periode 

 

 

Sone(r) 

1/7–15/7 16/7–31/7 1/8–31/8 

Sone 1–10 420.- 388.- 310.- 

Sone 11–19 245.- 225.- 197.- 
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Sak 36/16 Fremtidig oppsynsaktivitet 

  

Saksopplysning 

Dagens oppsynsavtale med Fjelltjenesten avsluttes i 2016. Reisa Elvelag skal ha 

et oppegående oppsyn i årene som kommer.  

 

 

  Vedtak enstemmig: 

Styret ber daglig leder iverksette prosess med anbud på oppsyn. Saken følges 

opp i neste styremøte. 

 

 

 

 

 

Moen 2.januar 2017 

 

Kåre Rasmussen, Leder   

 


