Dato: 23.08.2017

Grunneiere med eiendommer i sone 1-Bergmo bru
Nordreisa

Ang krav fra grunneiere i sone 1
I forbindelse med gjennomføring av ørretfisket i Reisaelva har styret i Reisa elvelag mottatt, i juni, et
brev signert av 21 grunneiere i nedre deler av Reisaelva. Saken har blitt behandlet i flere styremøter,
fra 6 juni og til 21 august, i forbindelse med brevutveksling med gjeldende grunneiere. Til
informasjon legger vi ved skrivene fra grunneierne og styrereferater. Styret ønsker å informere om
bakgrunnen for og styrets vurderinger av ulike krav som er blitt stilt av grunneiersammenslutningen.

Styrets vurderinger
I forbindelse med opprinnelig behandling av saken på styremøte 6.6.2017 ble følgende vurderinger
gjort av styret rundt både prinsipiell og praktisk håndtering av saken sett opp mot sesongen 2017 og
fremover.
Prinsipielle vurderinger:
Reisa Elvelag selger sonekort i ørretsesongen i sone 1-Bergmo bru til utenbygds fiskere.
Ordningen med ørretfiske i perioden 1-14 september er en praksis som har hengt med laget i
overgangen fra gammel fiskeordning til ny. Reisa Elvelag ser at ordningen med døgnkort burde vært
innført når nye vedtekter trådte i kraft.
Med ordningen slik praktisert så er Reisa Elvelag enig i at det innebærer en innkorting av grunneiers
fiskerett, mer presist en innkorting av grunneiers næringsrett. I vedtektene skilles grunneiers fiskerett
i rett til eget fiske og rett til næring på egen eiendom. Grunneiers rett til eget fiske er opprettholdt da
fiskereglene innvilger samtlige grunneiere som har løst forvaltningsavgift for grunneierkort rett til
fiske på egen eiendom også i ørretsesongen. I forbindelse med næringsretten ser RE at laget skal
kompensere grunneierne økonomisk for næringsretten i årets sesong og tidligere sesonger.
Elvelagets konklusjon:
Reisa elvelag ser at det er det blitt praktisert en fiskeordning i ørretsesongen som ikke er i henhold til
vedtektene, og at det må utarbeides en praksis som er i henhold til vedtektene.
Er endringer implementerbar i årets sesong?
En endring fra salg av ørretkort til en døgnkortfordeling av fiskedøgn i perioden vil medføre særdeles
store utfordringer. Det tekniske systemet som elvelaget benytter seg av (scanatura), har tekniske
begrensninger på automatisering av kortordning og uttak av kort. En endring til døgnkortsystem også
i ørretsesongen vil derfor medføre at hver enkelt eiendom i sone 1 må punches manuelt av
systemoperatør fra scanatura, med antall døgn, antall kort, etc. I sone 1 alene er det nesten 100
eiendommer med fiskerett. Styret vurderte dette som tilnærmet umulig å få gjennomført så kort opp
mot sesongstart. Slike saker med slikt omfang bør fremmes i god tid før sesongstart, før fiskeregler
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vedtas og det administrative arbeidet med oppsett av tekniske systemer etc iverksettes. Styret gav
deretter daglig leder mandat til å innkalle til et møte med de aktuelle grunneierne for å se om det var
mulig å komme til en minnelig løsning for årets sesong hvor grunneierne får utbetalt grunneierandel
av kortsalget, samt at det skal gjøres endringer på ordningen til neste sesong. Møtet ble gjennomført
med 7 oppmøtte grunneiere, men det var ikke mulig å komme til minnelig enighet.
I etterkant av møtet med grunneierne har elvelaget behandlet saken i to styremøter og har mottatt
flere brev. I brevene har følgende krav blitt stilt fra grunneierne (Se styrets vurderinger av disse i
kursiv):

1. Sonekort til utenbygds fiskere i sonene 1 og sone 2-Bergmo bru kan ikke selges i perioden 1.14. september 2017
Reisa elvelag ser ikke at det skal være en bedre løsning for grunneiere i sonene 1-Bergmo bru
at det ikke skal selges kort i det hele tatt i ørretsesongen. Ved å gjennomføre sesongen slik
opprinnelig vedtatt, samt fordele det økonomiske resultatet til grunneiere etter rettighetslista
vil grunneierne motta en økonomisk kompensasjon for sin næringsrett.
2. RE kvoterer kort i en 60/40-ordning mellom grunneier og fiskeberettigede i perioden 114.september 2017 i sone 1 til Bergmo bru i tråd med vedtektene.
Reisa elvelag vil etablere en døgnkortfordelingsmodell også i ørretsesongen, jfr vedtektene.
Vi ser likevel ikke at vi har mulighet til å implementere dette i årets sesong.
3. Innført ordning i juni med en sone på den nedre delen av elven fjernes. RE går tilbake til de
opprinnelige fiskereglene som ble vedtatt i sak 33/16 og publisert i januar 2017, hvor fisket
er lovlig fordelt i en 60/40 andel i 10 soner og i henhold til rettsboken i perioden i 1 juli til 31.
august.
Styrevedtaket i sak 33/16 er et lovlig vedtak fattet etter de fullmakter som er gitt av
vedtektene. Om dette er en ordning som skal videreføres er opp til styret å vurdere i
forbindelse med fiskereglene.
4. Samtlige midler ved salget av ulovlige fiskekort i sone 1 i perioden 1.9-15.9 i årene 2015/16
utbetales snarest.
Styret vedtok i sak 28/17 at salgsinntekten minus forvaltningsavgift skal utbetales
eiendommene i ørretsonen etter fiskerett definert av rettighetslista i vedtektene for
sesongene 15-16 og 17. Styret i RE er enig i at dette er rettmessig tilhørende grunneierne i
berørt område.
5. Samtlige midler avsatt på utbyttefondet i den gamle bruksordningen utbetales snarest.
Utdeling av utbytte fra utbyttefondet er en sak for årsmøtet i Reisa elvelag, og er ikke noe
styret i RE har mandat til å vedta alene.
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I brev av 22.8 konkluderer grunneiersammenslutningen med at de ikke vil tillate fiskere, hverken
innenbygds eller utenbygds, på sine eiendommer i perioden 1.9-14.9 2017. I brevet sies det videre:
• RE plikter å informere publikum om konsekvensen som denne saken har fått, jfr. saken for
øvrig. Med slik informasjon mener vi også bakgrunnen for saken, noe som er svært viktig for
at publikum skal være tilstrekkelig opplyst. Dette ser vi som svært viktig for å gi forståelse
overfor de som nå kan rammes, da spesielt fiskere i Reisaelva.
• RE må videre gjøre tilgjengelig og tilstrekkelig godt opplyst en liste over grunneiendommer
der fisket ikke er tillatt.
• Vi etterlyser videre en offentliggjøring på deres hjemmeside av siste brev fra datert 5.8.17?
• Vi etterlyser også svar på de spørsmål og påpekninger som er gitt av oss i brev av 22.6.17 og
5.8.17?
Styret i Reisa Elvelag vil bemerke :
1.

2

3.
4.

RE beklager at dette ender med en uenighet mellom enkelte grunneiere og RE, i en sak hvor
det bare vil være tapere. Grunnet sakens kompleksitet har vi ikke mulighet endre ordningen i
år, men gjennomfører endringen neste sesong.
I hht vedtektenes pkt 4.1.2 er eiendommene pliktige medlemmer i laget, og er dermed pliktig
til å stille eiendommene til disposisjon for fiske. Forsøk på bortvisning av fiskere er å anse for
et ulovlig virkemiddel.
Ved uenighet kan medlemmene bringe saken opp til rettslig skjønn, jfr vedtektene.
I forhold til publisering av brev, så gjøres dette i sammenfatning med publisering av
styreprotokoller. Brevet datert 5.8 vil derfor bli publisert samtidig som siste styreprotokoll.

Til slutt vil styret få gjenta noen hovedmomenter:
• kravet fra grunneierne kom for sent til at det har vært mulig å gjøre noe med dette i
inneværende sesong
• fra neste sesong av vil fisket bli fordelt 60/40 i hht vedtektene
• grunneierne vil i år få utbetalt alle inntekter overskytende forvaltningsavgiften, og denne
fordeles i hht rettighetene
• grunneierne vil også få utbetalt inntekter overskytende forvaltningavgiften for sesongene
2015/2016.
• grunneiere som selv ønsker å fiske i perioden står fritt til det på egen eiendom, så lenge de
har betalt forvaltningsavgift for 2017. Grunneiere som bor i gamle Nordreisa kommune er
også fiskeberettiget.

På denne bakgrunn kan vi ikke se at noen av grunneierne vil lide tap med årets ordning, og styret
mener derfor at årets ørretsesong blir gjennomført på en så god måte som mulig.
Med vennlig hilsen
for styret i Reisa Elvelag
Kåre Rasmussen
styreleder
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