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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte på telefon 21 august 2017 kl 1030 -  

 

 

Følgende møtte: 

 

• Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½) – møteleder 

• Frank Langånes (stemmeandel 1 1/3) 

• Jan H. Tørfoss (stemmeandel 1 ½) 

• Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3) 

• Bjørn Mikkelsen (stemmeandel 1 1/3) 

• Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½)  

 

 

SAKSLISTE 

 

 

  

 

Sak 29/17 Krav fra grunneiere sone 1: Kortsalg i perioden 1.9-15.9 

 

 Saksopplysning: 

Grunneiere i sone har krevd at kortsalget i ørretsesongen skal være likt den ordningen 

som er i den øvrige sesong, dva at grunneierne kan løse ut kort mot en 

forvaltningsavgift og så videreselge disse og at kortfordelingen meoom grunneiere og 

fiskeberettigede følger 60/40-ordningen. Kravet kom like før sesongstart og styret har 

i sak 28/17 vedtatt følgende: 

   

Vedtak enstemmig i sak 28/17: 

Styret gir administrasjonen mandat til å innlede kommunikasjon med gjeldende 

grunneiere for å finne en kortsiktig løsning for inneværende sesong. 

Styret innstiller til en ordning for 2017 hvor, gitt aksept fra grunneiere, kortene selges 

etter gammel ordning men at salgsinntekten fordeles til grunneierne minus en 

forvaltningsavgift på 125,- per døgnkort som tilfaller Reisa Elvelag. 

Alternativet er en utvidelse av  sesongen og ny kortfordeling over hele elva, noe som 

vil innebære store administrative utfordringer. 

Saken behandles på nytt til høsten hvor det søkes en grundigere gjennomgang av 

hvordan kortsalget i denne perioden skal gjennomføres for fremtiden. 

 

PÅ et telefonstyremøte 27 juni ble vedtaket i sak 28/17 presisert og følgende ble 

enstemmig vedtatt:  

1. Det vises til styrevedtak i sak 28/17. Etter møtet med grunneierne i «ørretsonen», 

viser det seg at det ikke er full enighet mellom grunneierne om vedtaket i sak 28/17.  

2. Styret er innstilt på å imøtekomme grunneierne i «ørretsonen», (pkt 2 og 4 i brev 

datert 22 juni 2017), men har ikke mulighet for det inneværende sesong. Til det er 

fiskereglene vedtatt og det vi kreve uhensiktsmessige kostnader og administrativt 

arbeid å foreta endringer nå. 

3. Styret vedtar å utbetale grunneiernes andel av «ørretfisket» fra sesongene 2015-

2017, fratrukket forvaltningsavgift.  

4.Fra og med neste sosong etableres en ordning i «ørretsesongen med fordeling av 

fisket med 60/40, jfr vedtektene.   

 

Grunneiere har i nytt brev i august gjentatt sitt krav og krever at ordningen innføres 

allerede nå. For elvelaget er det ikke mulig å innføre ordningen på så kort varsel av 

tekniske årsaker. Det var hovedbegrunnelsen for styrets vedtak i sak 28. Situasjonen er 

ikke en annen på dette tidspunkt, men styret ønsker å gjennomføre døgnkortordningen 

fra neste sesong, og den ordning vi legger opp til i år skal gi grunneierne et utbytte.  
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Vedtak:  

1 Styret ser ikke at det er mulig å innføre en ny ordning på så kort varsel, men viser til 

vedtak fra styremøtet 27 juni. Vedtaket fra 27 juni vil bli fulgt opp slik at ny ordning 

kan iverksettes fra neste sesong.  

2 Styret inviterer grunneierne til et møte for å høre synspunkter på neste års ordning.  

 

 

 


