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Angående forespørsel om dialogmøte fra Reisa elvelag i sak om opphør av 
ulovlig fiskekortsalg ørretperioden foretatt av Reisa elvelag (RE).  

 

Henviser til telefonsamtale med styreleder i Reisa elvelag Kåre Rasmussen den 21.8.17. 

Tema for denne samtalen var at RE ønsket en dialog i saken om det ulovlig fiskekortsalget 

som blir foretatt av Reisa elvelag (RE). RE har behandlet dette som sak nr. 28/17. 

Styreleder informerte om at RE var innstilt på å avholde et møte med grunneiere for å 

søke en løsning.  

Ønske om et slikt møte ble i utgangspunktet sett på som positivt. At styreleder tok direkte 

kontakt i saken ser vi også på som positivt.  

I samtalen ble det enighet om å se på muligheten og hensikt for et slikt møte. Videre ble 

det avtalt at sekretær i RE skulle ta dette videre med oss.  

Etter denne telefon samtalen valgte vi å sende en sms med følgende innhold til RE: 

 

Sekretær Rune Steinsvik svarte i sms sitat «vedtaket i dag var at dem sto på forrige 

vedtak, med påføring om at dem ønsket det her møtet» 



RE har derfor den 21.8.17 igjen valgt å ikke imøtekomme våre krav og dertil valgt å 

fortsette sin ulovlige praksis. Slik vi ser det, har styret heller ikke gitt sin sekretær videre 

mandat til å søke løsning i det forespeilede møtet. Med andre ord, RE er fortsatt ikke villig 

til å imøtekomme noen av våre krav. 

Vår konklusjon er derfor at det blir takket nei til et slikt møte. Dette på grunnlag av at 

det ikke er kommet nye momenter i saken som skulle tilsi hensikt med et slikt møte. 

Vi er dessverre da bundet til å holde fast på vår konklusjon gitt senest i brev til RE den 

5.8.17. I klartekst vil det si at vår konklusjon er en direkte konsekvens av RE sine vedtak 

som blir fattet uten hjemmel i lagets vedtekter og uten hjemmel i bruksordningen for 

vassdraget. 

Virkningen av dette blir forbud mot fiske på våre eiendommer i perioden 1-

14.september 2017. Ansvaret for denne konsekvensen står RE alene om. Vi som 

grunneiere og fiskere står som den rammende part. 

• 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? 

 
 

 

Med hilsen 

 

Sammenslutning grunneiere Reisaelva 

 


