
 

Reisa Elvelag 
v/ styreleder Harry Fyhn 

E-post: harry.fyhn@nordtroms.net         Storslett 28.01.2020 

 

Tilbudsutlysning – Fiskeoppsyn i Reisaelva 2020-2022 

Reisa Elvelag utlyser herved tilbudskonkurranse for fiskeoppsyn i Reisaelva fra og med sesongen 2020 til og med 

sesongen 2022. Tilbudet skal beskrive følgende punkter på hvordan man ønsker å løse elvelagets krav til oppdraget: 

1. Krav til oppsynet 

Oppsynet skal inneha begrenset politimyndighet.  

 

2. Oppsynsperiode 

Oppsynsperioden er definert å gjelde fra 1.juni – 15. oktober. Oppsynet må i denne perioden belage seg på å 

utføre oppsyn i spesifiserte aktivitetsperioder etter nærmere avtale med daglig leder.  

 

3. Oppsynsområde 

Oppsynsområde omfatter den lakseførende delen av Reisaelva. Det vil si fra grenseskillet mellom elv/sjø i 

utløpet og helt opp til Imofossen.  

 

4. Oppsynets tilgjengelighet 

Oppsynet må ha en vakttelefon (et telefonnummer) som publikum kan henvende seg til gjennom hele 

sesongen. Oppstår det spesielle behov kan Reisa Elvelag instruere oppsynet.  

 

5. Krav til gjennomføring 

Oppsynet skal være mobile hele oppsynsperioden.  

Oppsynet skal foregå både til lands og vanns, i øvre så vel som nedre del av Reisaelva. Reisa Elvelag stiller 

krav til at oppsynet disponerer elvebåt.  

 

6. Rapportering 

Hver vakt som utføres skal dokumenteres skriftlig etter mal fra elvelaget. Elektronisk rapport sendes Reisa 

Elvelag ukentlig, om ikke annet avtales nærmere.  

 

Brudd på fiskereglene skal innmeldes så raskt som mulig. Det skal skrives ferdige anmeldelser for brudd på 

fiskereglene dersom dette er nødvendig. Reisa Elvelag vil formelt levere anmeldelser. Sluttrapport leveres 

etter endt sesong og fremlegges for daglig leder og styret.  

 

7. Andre forhold 

Ved innsendelse av tilbud skal oppsynsleders navn oppgis. 

Innen oppsynsstart skal en ferdig liste med samtlige navn som inngår i det organiserte oppsynet leveres til 

elvelaget. Det skal også angis hvem som har begrenset politimyndighet.  

 

Basert på overnevnte punkter ønsker Reisa Elvelag å motta tilbud på gjennomføring av fiskeoppsynet i Reisaelva fra 

og med 2020 til og med 2022 sesongen. Inkluder hvor mange oppsynstimer tilbudet utgjør.  

Kostnadsrammen for 2020 er satt til kr 160 000,- eks. mva. Den økonomiske rammen kan endres innen 30. april hvert 

år. Reisa Elvelag kan forkaste samtlige tilbud. 

Tilbudet sendes til Reisa Elvelag v/styreleder Harry Fyhn innen 21. februar 2020.  

E-post: harry.fyhn@nordtroms.net. Ved spørsmål ta kontakt på tlf.: +47 930 39 451. 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Reisa Elvelag 
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