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Referat arbeidsgruppemøte i Reisa Elvelag 
Tidspunkt: Onsdag 4. desember kl. 10.00-15.30 

Sted: Møterom Naika, Halti 

 
Til stede: 

• Harry Fyhn (fiskeberettiget)  

• Johnny Mikkelsen (fiskeberettiget) 

• Lars Frihetsli (Statskog) 

• Roald Storslett (privat grunneier) 

• Jan-Harald Tørfoss (privat grunneier) 

 

Fra administrasjonen møtte Hermann O. Hermansen.  

 
I styremøte 30.10.2019 sak 54/19 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra de ulike rettighetshaverne i Reisaelva. Arbeidsgruppens formål var å drøfte 

potensielle endringer vedrørende fiskeordning og regler for sesongen 2020. Dette innebar å se 

nærmere på praktiseringen av samarbeid ved bruk av næringskort, soneinndeling, fisketider, 

forvaltningsavgift etc.  

 

Forslag til mulige endringer av fiskereglene som er drøftet vil presenteres på det åpne 

informasjonsmøtet for medlemmer i Reisa Elvelag, onsdag 11. desember kl. 18.00 i kantina på Nord-

Troms Vgs. Forslag fra arbeidsgruppemøtet samt innkomne forslag vil stemmes over ved behandling 

av fiskeregler på styremøte i januar.  

 

 

1. Fisketider 

 

Med bakgrunn i årets fangstresultater er det blitt drøftet å korte ned laksesesongen i 2020. 

Laksesesongen i år startet 1. juli kl. 10.00 og ble avsluttet 31. august kl. 00.00.   

 

Det ble drøftet to ulike alternativer i tillegg til eksisterende: 

I: Fiskestart 15. juli kl. 10.00 og avslutning 31. august kl. 00.00 

 

II: Fiskestart 1. juli kl. 10.00 og avslutning 15. august kl. 00.00 

 

 

2. Fredning av stor ho- og hannlaks  

 

Det foreslås at all ho- og hannlaks over 5 kg/80 cm fredes i 2020. Det vil si at ordningen med 1 stor 

hannlaks per fisker per sesong tas bort. Dette forbudet gjaldt også fra 2. august i årets sesong på grunn 

av resultatene fra midtsesongevalueringen. Fredningen skal bidra til å sikre tilstrekkelig med gytefisk 

slik at elvas gytebestandsmål oppnås.  

 

 

3. Soneinndeling 

 

Arbeidsgruppen har sett på ulike muligheter for inndeling av soner. Det er drøftet ulike alternativer i 

tillegg til ordningen som har vært praktisert i 2017-2019. Et av forslagene er å gå tilbake til 

utgangspunktet med sone 1-10 i Nerelva, som ble innført i 2015 etter jordskiftesaken i 2013. Et annet 

alternativ er å se bort fra tidligere soneinndeling og innføre en ny. Arbeidsgruppen vurderer det dit hen 

at dersom man skal innføre ny soneinndeling vil dette kreve en grundig prosess for å sikre at fordeler 

og ulemper for elvelagets ulike medlemsgrupper hensyntas.  

 

På bakgrunn av dette foreslår arbeidsgruppen å bruke 2020 til å gjennomføre en grundig prosess der 

man utreder ulike alternativer. Sesongen 2020 vil derfor bli en «mellom» sesongen der man ser for seg 

å gå tilbake til utgangspunktet med sone 1-10 i Nerelva.  
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En slik soneinndeling vil også få konsekvenser for et samarbeid mellom grunneiere ved bruk av 

næringskort. Det har tidligere vært ulik praktisering og oppfatning av hva et samarbeid mellom 

grunneiere betyr når det gjelder bruken av næringskort. Vedtektene åpner for ulik tolkning av dette.  

 

Det var et splittet syn i arbeidsgruppen når det gjelder tolkningen av samarbeid.  

Statskog og de private grunneierne mener at grunneiere som grenser til hverandre kan samarbeide om 

bruken av næringskort innenfor deres eiendommer. Dersom man går tilbake til sone 1-10, vil et slikt 

samarbeid mellom tilstøtende eiendommer måtte begrenses til å være eiendommer innenfor samme 

sone.  

 

De fiskeberettigede mener at næringskortet kun gjelder på aktuell eiendom slik som grunneierkortet. 

Det er tillatt med et praktisk samarbeid mellom grunneierne, men det er ikke anledning å flytte kort 

mellom eiendommer, selv om de er tilstøtende.  

 

For å sikre økonomi til elvelaget vil et samarbeid mellom tilstøtende eiendommer innenfor en sone 

være hensiktsmessig.  

 

 

4. Forvaltningsavgift 

 

Det har tidligere vært ytret fra enkelte medlemmer om å se på forvaltningsavgiften og da spesielt på 

næringskortene. Næringskortene er differensiert og har de siste sesongene kostet kr 420,- per døgnkort 

i perioden 01.07-15.07, kr 388,- fra 16.07-31.07 og kr 310,- i august. Dette er prisene i Nerelva sone 1-

10. I sjøørretsesongen har forvaltningsavgiften vært kr 125,- per kort. For Øverelva sone 11-19 er 

forvaltningsavgiften henholdsvis kr 245,- kr 225,- og kr 197,-.  

 

Bakgrunnen for at Øverelva kortene har billigere forvaltningsavgift, er fordi disse ligger mer 

utilgjengelig til og det ville vært vanskeligere å selge kortene med høyere pris. Dette er en ordning 

som har vært i flere år.  

 

I Nerelva betaler Statskog og de private grunneierne lik avgift. Avgiften styres i stor grad av den 

økonomiske situasjonen til elvelaget. Dersom elvelaget går med store overskudd, kan avgiften senkes. 

 

Arbeidsgruppen mener ordningen slik den er i dag fungerer bra. Elvelaget er avhengig av inntekt 

gjennom forvaltningsavgiften for å kunne drive. Det vil likevel være rom for innspill vedrørende 

forvaltningsavgiften, som da vil tas opp til drøfting.  

 

 

5. Andre temaer 

 

Døgnfredning: 

Det er kommet inn forslag om døgnfredning også i sone 1. Det vil si at alle soner i elven har samme 

døgnfredning. I år var fredningen fra kl. 02.00-10.00. Praksisen har vært de siste årene at sone 1 er 

unntatt døgnfredning. Arbeidsgruppen anser ikke dette som et problem dersom medlemmene av 

elvelaget ønsker dette.   

 

Fiskeutstyr:  

Det kan vurderes å innføre tiltak som begrenser fiskeutstyret, men per nå ble ikke dette lagt frem som 

et konkret forslag fra arbeidsgruppen.  

 

Fiskekvote: 

Forslag om samme kvote som tidligere år med døgnkvote på 1 laks, 5 sjøørret og 3 sjørøye, samt en 

årskvote på 5 laks under 5 kg. All laks over 5 kg er fredet.  

 

Elvebåttrafikk: 

Det ble referert til møte i faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalpark. Det er et felles ønske om å 

få kartlagt elvebåttrafikken og sett på hvilke konsekvenser trafikken har for laksen.  
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Pukkellaks: 

Det ble referert til møte i faglig rådgivende utvalg for Reisa nasjonalpark samt fagsamling for 

havbruks- og villaksnæringen der tema var pukkellaks. Reisa Elvelag ønsker å følge utviklingen av 

pukkellaks nøye og vil planlegge lignende tiltak som ble gjennomført i 2019 ved neste 

pukkellaksinvasjon.  

 

 

 

Møte hevet 15.30 

Storslett 04.12.2019 

 

 

Hermann O. Hermansen 

Referent 


