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Til styremedlemmene i Reisa Elvelag 
 

• Odd K. Kristiansen 

• Harry Fyhn 

• Truls Bergmo 

• Terje Nordberg 

• Line Ørstad 

• Lars Frihetsli 

• Kåre Rasmussen 

 

Gjenpart: 

• varamedlemmene i Reisa Elvelag 

 
 

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte 20. januar 2020 kl. 10:00 på 

Halti, møterom «Naika». 

 

 
SAKSLISTE 
 

 

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 2/20 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 30.10.2019  

 

 Vedtak: 

 

 

 

Sak 3/20 Daglig leder orienterer  

   

Saksopplysning: 

Generell orientering om daglig drift 

 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 4/20 Fiskeregler 2020  

   

Saksopplysning: 

I styremøte 30.10.2019 ble sesongen 2019 oppsummert og evaluert. I sak 49/19 

begynte planleggingen av sesongen 2020 og det ble diskutert potensielle endringer i 

fiskereglene. Det ble vedtatt å se nærmere på blant annet fiskeordning, fisketider og 

forvaltningsavgift. Innspill og tilbakemeldinger fra 2019 sesongen ble tatt med videre i 

arbeidet.  

 

I sak 54/19 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

de private grunneierne, Statskog og innenbygds fiskeberettigede for å se nærmere på 

potensielle endringer vedrørende fiskeordning og regler for sesongen 2020. 

Arbeidsgruppen hadde møte 04.12.2019.  
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På møtet ble det drøftet ulike temaer og potensielle 

endringer som: 

- fisketider 

- fredning av storlaks 

- soneinndeling 

- forvaltningsavgift 

- døgnfredning 

- fiskeutstyr 

- fiskekvote 

- elvebåttrafikk  

 

11.12.2019 avholdt Reisa Elvelag åpent informasjonsmøte. Daglig leder orienterte og 

oppsummerte sesongen 2019. Det ble åpnet opp for spørsmål og diskusjon. Flere 

konkrete forslag ble fremlagt og tatt med videre i prosessen.  

 

Daglig leder har utarbeidet et utkast til fiskeregler. Det er lagt inn flere endringsforslag 

og alternativer. Det vil stemmes over forslagene i utkastet, innkomne forslag og 

forslag som fremkommer etter drøftinger på styremøtet. Utkast til fiskeregler er 

tilgjengelig på elvelagets hjemmeside.  

 

Se vedlegg merket 4/20.  

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 5/20 Budsjett 2020  

   

Saksopplysning: 

Utkast til budsjett 2020 ble diskutert på forrige styremøte 30.10.2019. Utkast til 

budsjett er korrigert basert på innspill og drøfting som fremkom under møtet.  

Budsjettet vil i stor grad avhenge av hvordan fiskereglene blir. Det vil derfor legges 

frem flere alternativer til budsjett. Etter vedtak i sak 4/20 vil budsjettet kunne justeres 

noe før det endelig vedtas.  

 

Se vedlegg merket 5/20.  

 

Vedtak:  

 

 

 

 

Sak 6/20 Årsmøtedato 2020 

 

Saksopplysning: 

Datofeste årsmøte 2020. Årsmøtet må i henhold til vedtektene avholdes før 1. april. I 

forkant av årsmøte skal det avholdes valgmøte for grunneiere og fiskeberettigede.  

Saker til årsmøtet må være levert skriftlig innen 1. februar. Det skal avholdes et 

styremøte i forkant av årsmøte.  

 

Innstilling til vedtak: 

Årsmøtet avholdes torsdag 19.03.2020 kl. 18.00 på Nord-Troms VGS. Valgmøtene 

avholdes i løpet av februar og daglig leder lager innkalling. Styremøte i forkant av 

årsmøtet avholdes torsdag 27. februar.  

 

 

Vedtak:  
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Sak 7/20  Reklameplass hjemmeside 

 

Saksopplysning: 

Hjemmesiden til Reisa Elvelag (www.reisaelva.no) har reklameplass på forsiden som 

kan tilbys til interessenter. Denne ordningen har også vært tidligere, men det er 

avdekket flere mangler som blant annet skriftlige avtaler mellom involverte parter.  

 

Det er ønskelig å lage en avtalemal slik at interesserte parter kan kjøpe reklameplass 

på hjemmesiden for en gitt sum. Det må drøftes rundt avtalens innhold og pris for 

reklameplass.  

 

Vedtak:  

 

 

 

Sak 8/20 Brøyting av parkeringsplass på Tørfoss 

 

  Saksopplysning: 

Reisa Elvelag har tilrettelagt et uteområde på Tørfoss med gapahuk, bålplass, utedo og 

parkering. De siste årene har elvelaget betalt for brøyting av parkeringsplassen på 

vinterstid. Elvelaget må ta stilling til om dette er noe man ønsker skal fortsette.  

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 9/20 Opprettelse av et forskings, overvåknings- og forvaltningsfond 

 

  Saksopplysning: 

I sak 13/16 ble det fremmet et forslag om å opprette et forsknings- og 

forvaltningsfond. Hensikten med dette fondet er å kunne bidra til finansiering av 

prioriterte tiltak rundt forskning og forvaltning av Reisaelva. Daværende daglig leder 

tok saken videre for å utrede muligheten for å opprette et slikt fond. I sak 21/16 ble 

styret orientert om fremdriften og det ble besluttet å videreføre arbeidet. Denne saken 

stoppet så opp. Det ble bytte av administrasjon i 2017 før nytt bytte til dagens 

administrasjon i mai 2018.  
 

Reisa Elvelag har et kultiveringsfond stående fra den gamle ordningen. Fondet er på 

kr 458 515,-. Det er et ønske om å se på muligheten for å opprette et forsknings-, 

overvåknings- og forvaltningsfond som kan benyttes til å bidra med finansiering av 

tiltak. Ved å ha et slikt fond som kan benyttes til å delfinansiere ulike tiltak er det 

større muligheter for å få støtte av Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Statskogfondet 

til prosjekter. Et prosjekt det er ønskelig å jobbe nærmere med er blant annet et 

tellesystem med kameraovervåkning.  

 

Ved å overføre pengene fra det gamle kultiveringsfondet har man en god start. Det er 

også mulig å sette opp en fordelingsnøkkel om at en %-sats av overskuddet i elvelaget 

går direkte til et slikt fond.  

 

 

Vedtak: 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.reisaelva.no/
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Sak 10/20  Orientering -Villakssenter Nordreisa 

 

  Saksopplysning: 

Styreleder vil orientere om status i forprosjektet for Villakssenter i Nordreisa. Mandag 

13.01 avholder styringsgruppen i forprosjektet et møte for å blant annet bestemme 

hvilken organisasjonsform som anbefales for et potensielt fremtidig villakssenter. 

Saken om villakssenteret vil også løftes opp til årsmøtet i mars. Det vil i forkant av 

årsmøte bli sendt ut utfyllende informasjon om forprosjektet.   

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 11/20 Orientering -oppsynet 2020 

 

  Saksopplysning: 

Oppsynskontrakten med Tura AS utgikk etter sesongen 2019. I sak 51/19 ble det 

vedtatt at daglig leder og styreleder leder prosessen videre. Daglig leder orienterer om 

status i arbeidet med nytt oppsyn.  

 

Vedtak: 

 

 

 

 

Sak 12/20 Orientering -regler vedrørende samarbeid og salg av næringskort i sameie 

 

  Saksopplysning: 

Det er kommet inn spørsmål vedrørende reglene om samarbeid når det gjelder salg av 

næringskort for gårdsnummer der fiskeretten ligger i sameiet. Administrasjonen 

sjekker nærmere opp i dette og vil orientere om saken på styremøte.  

  

  Vedtak: 
   

 

 

 

 

 

 

Storslett 11. januar 2020      

 

Harry Fyhn,  

Styreleder 

 Hermann O Hermansen,  

Daglig leder 
   

 


