Notat fra møte med Grunneiere Sone 1-5 i forbindelse med sak 28/17,
kortsalg i ørretsesongen av Reisa Elvelag.
Tid og sted: 19.6.2017 2000-2215, Kantina på Halti
Til stede:
•
•
•
•
•
•
•
•

Anton Sandmo, grunneier
Jan Fossvoll, grunneier
Steinar Rasmussen, grunneier
Ruth Jensen, grunneier
Liv Hilde Hermansen, grunneier
Geir Morten Pettersen, grunneier
Kyrre Pedersen, grunneier
Rune Steinsvik, RE

Kort referat av møtet:
Møtet ble innledet med presentasjon av Rune Steinsvik om saken som har blitt utformet av en rekke
grunneiere i sone 1 i forhold til elvelagets salg av sonekort i ørretsesongen 1-15 september, og
vedtaket 28/17 fra styremøte 6.6.2017. Vedtaket gav mandat til sekretær Steinsvik til å forhøre seg
med grunneierne om det var mulig å komme til en kortsiktig enighet om at ørretsesongen 2017 ble
gjennomført etter ordning fra 2016 (2 soner, sone 1 og sone 2-bergmo bru), men med en fordeling
på inntektene fra salget lik 125,- per kort i forvaltningsavgift til elvelaget og 125,- per kort i utbytte til
grunneiere som skulle utbetales i henhold til rettighetsliste. Ordningen skulle så evalueres høsten
2017 for å få utarbeidet en langsiktig løsning.
Det ble deretter gjennomført en plenumsdiskusjon blant deltakerne der en rekke momenter ble
diskutert; disse er kortfattet oppsummert under.
•

•

•

•
•

Utgangspunkt er at salg av ørretkort av RE i sesongen medfører en direkte overtakelse av
grunneiers næringsrett i perioden, spesielt om grunneier ikke blir økonomisk kompensert for
dette.
Konsekvenser for gjennomføring av en «middelløsning» for årets sesong hvor
salgsomsetningen i perioden fordeles halvt om halvt på RE/Grunneiere etter rettighetsliste.
En slik løsning vil medføre en viss økonomisk kompensasjon for grunneiere, men utelukker
da grunneiere fra å ta ut kort for eget salg.
Alternative løsninger på kort og lang sikt som utvidelse av kortfordeling som tar hensyn til
sone 1 (og 2-Bergmo bru) i ørretsesongen. Utarbeidelse av utviding av kortfordeling for årets
sesong er komplisert administrativt, og særdeles vanskelig å få implementert på kort varsel i
scanatura-systemet.
Eventuell problematikk i forhold til om det er nok at de møtende grunneierne kunne
akseptere en løsning på vegne av samtlige grunneiere i soner 1-Bergmo bru.
Konsekvenser av fritt fiske for innenbygdsfiskere i ørretsesongen påvirker grunneierretten i
perioden. Fritt fiske fører til opphopning og økt fiskepress på ørreten.

•
•

Eventuell saksgang videre i tilfelle det ikke blir enighet om skissert løsning for 2017. Saken
heves opp til styret å vedta utførelse av ørretfiske i 2017 gitt innspillet fra grunneierne.
Potensielle konsekvenser for grunneiers næringsrett/grunneierett på lang sikt i tilfelle aksept
av kortsiktig løsning for 2017. Grunneiere så kan bli «fanget» av stilltiende aksept av hvordan
ørretkortsalget ble utført over sesongene 2015/2016 og så aksept av en mellomløsning i
2017. Dette kan ikke aksepteres av samtlige grunneiere.

Konklusjon: Det var ikke mulig å oppnå full aksept på skissert løsning i henhold til vedtak 28/17,
saken overlates til styret i Reisa Elvelag for vedtak på gjennomføring for 2017.

Andre momenter som kom opp:
•
•
•
•

Utbetaling av utbytte til grunneierne for salget i ørretssesongen for sesongene
2015/2016.
Utbetaling av utbytte til grunneiere på basis av tidligere års overskudd. Saken tas opp
tjenestevei via styre/årsmøte.
Andre generelle diskusjoner rundt grunneiersaker som opprettelse av grunneierlag etc,
spørsmål om fiskeforvaltning, prøvefiske tellinger etc.
Oppsynsproblematikk i forhold til skille hav/elv i sone 1.

20/6.2017
Rune Steinsvik
Reisa Elvelag

