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Reisa Elvelag avholdt åpent informasjonsmøte 11.12.2019 fra kl. 18.00-20.00 i 

kantina på Nord-Troms videregående skole 

 
Til stede: 

• Harry Fyhn  

• Lars Frihetsli  

• Knut Fredheim 

• Truls Bergmo  

• Odd K. Kristiansen  

• Terje Nordberg  

• Nils Tore Andreassen 

• Ragnhild Flåten Andreassen 

• Kai Are Ringstad 

• Steinar Amundsgård 

• Helge Birkelund  

• Odd Johnsen 

• Kyrre Pedersen 

• Jan-Harald Tørfoss  

• Jane Johansen 

• Dag Åge Båtnes 

• Arnold Mikkelsen 

• Øyvind Mortensen 

 

Fra administrasjonen møtte Hermann O. Hermansen og Joakim A. Olsen. 

 
1. Daglig leder orienterte og oppsummerte sesongen 2019 

- Fangststatistikk  

- Overvåkningsprogrammet 

- Fiskekortsalg 

- Økonomi  

 

Rapport fra overvåkningsprogrammet er tilgjengelig på elvelagets hjemmeside. 

 

2. Spørsmål og drøfting  

Det ble åpnet opp for spørsmål og diskusjon. Det ble drøftet flere mulige tiltak for 

kommende sesong og lagt frem noen konkrete forslag som tas med videre.  

 

- Dagskvote på laks: i dag sier regelen at dersom man slipper ut laksen, kan man 

fiske videre. Forslaget går ut på at kvoten for 1 laks per dag per fisker er nådd 

uansett om fisken avlives eller slippes ut igjen.  

 

- Tiltak ved høye vanntemperatur: i dag finnes det ingen tiltak som iverksettes ved 

høye vanntemperaturer i elva. Høye vanntemperaturer er skadelig for laksen. 

Forslag om å utarbeide tiltak som kan iverksettes når vanntemperaturen i elva 

overgår en grense. Mulig tiltak er å stenge elva for fiske i perioden 

vanntemperaturen er høyere enn satt temperaturgrense.  

 

- Drivtelling ved midtsesongevalueringen: forslag om å gjennomføre drivtelling 

midt i sesongen i forbindelse med midtsesongevalueringen i tillegg til den som 

gjennomføres på høsten i forbindelse med gytefisktelling. En slik telling vil også 

kunne benyttes til overvåkning av pukkellaks.  

 

- Diverse: 

I: I forbindelse med diskusjon rundt årets resultater av fangst, gytefisk og yngel 
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ble det ytret et ønske om å forhøre seg med Fylkesmannen om muligheten for å 

starte opp klekkeriet. Elvelaget har et klekkeri som stod ferdig i 2006, men det har 

aldri vært tatt i bruk som følge av tidligere forbud fra Fylkesmannen.  

 

II: Temaet fisketid ble drøftet. De ulike alternativene for lengden på sesong og 

sesongstart tar forskjellig grad av økonomiske og forvaltningsmessige hensyn. Det 

er forsøkt tidligere med åpning både før og etter 1. juli med stenging av sesongen 

tidligere i august, med varierende resultat. Hva gjør de andre elvene? Hva 

fungerer, og hva fungerer ikke? Ligger årsaken til nedgangen av laks i elva eller er 

det sjøfasen som er det kritiske? Uansett årsak må elvelaget forholde seg til elvas 

gytebestandsmål og sørge for at denne oppnås. Alle er skjønt enige om at det 

viktigste er å styrke og bevare laksestammen.  

 

III: Utstyrsbegrensning? Se på ulike alternativer både for sluk og fluefiske.  

 

IV: Elvelaget kan fastsette antall døgnkort tilgjengelig. En reduksjon i antall kort 

vil redusere fisketrykket mot laksen. Øverelva har vært spesielt dårlig de siste 

årene. Er det en ide å redusere antall kort, eventuelt frede Øverelva?  

 

V: Hva skjer med yngelen i elva når tellinger viser ok mengde årsyngel, men 

nedgang i de andre yngelklassene? Predasjon, fanget i sideløp som tørker ut, andre 

forhold i elva som spiller inn? Elvelaget ønsker å se nærmere på dette. 

 

VI: Sjølaksefiske ble diskutert. Elvelaget sendte i 2018 en henvendelse til 

Fylkesmannen vedrørende sjølaksefiske, og fikk til svar at siste hovedregulering 

av forskriften var i 2016. Ny regulering vil normalt gjøres av miljødirektoratet 

etter 4-5 år.  

 

VII: Prosjekt villakssenter i Nordreisa. Hvilken rolle skal elvelaget ha i et 

eventuelt villakssenter? Saken vil bli løftet frem til årsmøte.  

 

Innspill fra møtet blir tatt med videre i prosessen. Utkast til nye fiskeregler for sesongen 2020 

vil bli publisert på elvelagets hjemmeside like over nyttår. Fiskereglene vedtas på styremøte i 

slutten av januar 2020.  
 

 

Møte avsluttet kl. 20.00 

Storslett 11.12.2019 

 

 

Joakim A. Olsen/Hermann O. Hermansen 

Referent 


