Sammenslutning grunneiere Reisaelva

Reisa Elvelag

5.8.2017

Angående krav om opphør av ulovlig fiskekortsalg ørretperioden foretatt
av Reisa elvelag (RE). Samt manglende svar på innhold i vårt brev av
22.6.17.

Den 1.6.2017 sendte vi Reisa elvelag krav om opphør av ulovlig kortsalg fra elvelaget sin
side i perioden 1.9-15.9. RE har behandlet dette som sak nr. 28/17.
RE behandlet først kravet den 6.6.17. RE inviterte deretter grunneiere til et møte om saken
den 19.6.17. Vi skrev etter dette møtet et tilsvar til RE den 22.6.17. Det siste brevet ble det
påpekt en rekke forhold i saken og i tillegg påpekt en rekke andre negative forhold med
stor betydning for grunneiere i Reisaelva.
Styret i RE velger i siste vedtak (27.6.17?) å ikke imøtekomme våre krav og dertil
fortsette sin ulovlige praksis på flere områder, jfr tidligere korrespondanser i saken.
Saken er som før påpekt, fremmet av oss som en direkte konsekvens av en
saksbehandling hvor vedtak blir fattet uten hjemmel i lagets vedtekter og uten
hjemmel i bruksordningen for vassdraget.
For ordens skyld gjengir vi her kravene som er gitt fra oss til Reisa elvelag, jfr brev
av 22.6.17.
-

Sonekort til utenbygds fiskere i sonene 1 og sone 2-Bergmo bru kan ikke selges i
perioden 1-14.september 2017.

-

RE kvoterer kort i en 60/40-ordning mellom grunneier og fiskeberettigede i perioden
1-14.september 2017 i sone 1 til Bergmo bru i tråd med vedtektene.

-

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 mer lovlig fordelt i en 60/40 andel i 10 soner og i henhold
til rettsboken i perioden i 1 juli til 31. august.

-

Samtlige midler ved salget av ulovlige fiskekort i sone 1 perioden 1.9-15.9 i årene
2015/16 utbetales snarest.

-

Samtlige midler avsatt på utbyttefondet i den gamle bruksordningen utbetales
snarest.

I vårt brev av 1.6.17 skriver vi følgende:
Vi kan ikke se at Reisa Elvelag har hjemmel i vedtektene til å gjennomføre dette, og stiller
følgende krav:
• At laget ikke selger sonekort i sone 1 i perioden 1-14.sept 2017
• At vi får rettmessig tilgang til egne grunneier- og næringskort i perioden 1-14.sept
2017
Dersom ikke praksisen endres vil vi ikke tillate fiske på våre eiendommer så lenge denne
praksisen utøves. Forbud mot fiske på våre eiendommer vil gjelde for perioden 114.september 2017.
KONKLUSJON
Som direkte konsekvens av Reisa elvelag sine handlinger der de velger å fortsette
sin ulovlige praksis med kortsalg i 1-15 september, tross gjentatte henvendelser, er
vi i saken nå nødt til å iverksette de før nevnte tiltak.
Det vil på grunnlag av dette innføres forbud mot fiske på våre eiendommer i
perioden 1-15 september 2017. Dette gjelder alt fiske på eiendommene som er
planlagt skal foregå i regi av kortsalg gjennom Reisa Elvelag.
Videre som en konsekvens av Reisa Elvelag sine ulovlige vedtak og praksis, jfr. §
10.2 fritt fiske for fiskeberettige og 40/60-ordningen i bruksordningen for
vassdraget, kan vi heller ikke kunne tillate fiske for de fiskeberettige på våre
eiendommer i perioden 1-14.sept 2017.
All fiske i regi av RE (dertil gjelder de fiskeberettige) på våre eiendommer vil derfor
bli oppfattet som ulovlig. Fiskere som utøver fiske vil som en konsekvens av saken
bli bortvist fra eiendommene.
RE velger i sin behandling av saken og ikke svare på en rekke krav, spørsmål og
påpekninger de har blitt stilt overfor. Dette reagerer vi sterkt på og etterlyser herved
svar på innholdet av brevet. At det blir gitt tilsvar på dette brevet, er selvfølgelig helt
nødvendig for en eventuell videre dialog i saken, jfr god skikk i saksbehandling.
Frist for svar blir satt til mandag 21.8.2017
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