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Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 27.02.2020 fra kl. 10.10-14.10 på 

Halti 

 
Til stede: 

• Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

• Odd K. Kristiansen (stemmeandel 1 1/3) 

• Truls Bergmo (stemmeandel 1 1/3) 

• Terje Nordberg (stemmeandel 1 1/2) 

• Roald Storslett (stemmeandel 1 1/2) 

• Lars Frihetsli (stemmeandel 1 1/2) 

• Magnus F. Berg (stemmeandel 1 1/2) 

 

Roald Storslett vara for Line Ørstad. Magnus F. Berg vara for Kåre Rasmussen. 

 

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

 

Terje Nordberg orienterte styreleder i forkant av styremøte at han ble noe forsinket til starten av møtet. 

Styret var fulltallig fra sak 15/20. 

 
SAKSLISTE 
 

 

Sak 14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Kommet inn sak etter frist for styremøte 27.02.2020. Legger til innkommet sak som 

«ekstrasak 23/20 – Næringskortsamarbeid innenfor samme sone» 

 

  Innkalling og saksliste godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 15/20 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 20.01.2020 og protokoll fra 

behandling av sak 13/20 på e-post 

 

 Vedtak: 

Møteprotokoll fra styremøte 20.01.2020 og protokoll fra behandling av sak 13/20 på 

e-post godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 16/20 Daglig leder orienterer  

   

Saksopplysning: 

1. Referat fra gjennomførte valgmøter for de private grunneiere og fiskeberettigede 

2. Kortfordeling grunneierdøgn sesongen 2020  

3. Generell drift 

 

Vedtak: 

  Daglig leder orienterte om: 

- Valgmøtene som ble gjennomført for de private grunneiere og fiskeberettigede 

- Statens vegvesen plan om ny bru over Fielbmaelva i Reisadalen. Elvelaget har gitt 

innspill om å unngå anleggsarbeid i gytetiden 

- NVEs planlagte biotopforbedrende tiltak i Moskoelva og Joselva 

- Ny hovedregulering for fiskebestemmelser i 2021. Innspill til Fylkesmannen og 

Miljødirektoratet sendes innen 15. mars.  

 

Daglig leders orientering tatt til etterretning.  
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Sak 17/20 Godkjenning av årsregnskap 2019  

   

Saksopplysning: 

Årsregnskapet for 2019 skal godkjennes og underskrives av styret i RE. Årsregnskapet 

er utarbeidet av Halti Regnskap AS og sendt til revisjon. Revisjonsstatus vil 

ettersendes når denne er klar.  

 

Se vedlegg merket 17/20 for årsregnskap 2019.  

 

 

Vedtak: 

Ferdig revidert årsregnskap 2019 godkjent uten innvendinger og signert. 

 

 

 

Sak 18/20 Godkjenning av årsmelding 2019 

   

Saksopplysning: 

Årsmeldingen 2019 skal godkjennes og underskrives av styret i RE. Daglig leder har 

utarbeidet årsmelding som vil gjennomgås på styremøte.  

 

Se vedlegg merket 18/20.  

 

Vedtak:  

Det suppleres i årsmeldingen om arbeidet og innsatsen som ble gjort med 

pukkellaksen. 

 

Årsmelding 2019 godkjent uten innvendinger og signert. 

 

 

 

Sak 19/20 Styrets innstilling til årsmøtesak 12/20 

 

  Saksopplysning: 

Terje Nordberg har fremmet saker til årsmøte. Sakene er presentert i eget dokument. 

Se vedlegg merket 19/20. 

 

Utdrag fra sakene: 

1. Ulik pris på forvaltningsavgift for de fiskeberettigede. En forfordeling uten 

hjemmel i vedtektene 

2. Forfordeling av pris for forvaltningsavgift for Statskog i Øverelva 

 

 

Styrets innstilling: 

Det er opp til styret å vedta priser for forvaltningsavgift. Styret forholder seg til det 

enstemmige vedtaket i behandlingen av forvaltningsavgift under sak 4/20 Fiskeregler 

2020.  

 

Lavere forvaltningsavgift i Øverelva er begrunnet med at Øverelva er et mer 

utilgjengelig område for allmenn fiske. Lavere sats for ungdom og ektefelle er et tiltak 

for økt rekruttering.  

 

 

Sak 20/20 Styrets innstilling til årsmøtesak 13/20 

 

Saksopplysning: 

Dag Åge Båtnes har fremmet saker til årsmøte. Sakene er presentert i eget dokument. 

Se vedlegg merket 20/20.  
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Utdrag fra sakene: 

1. Alt av fiskekort selges av Reisa Elvelag. Fordeling av salget i henhold til 

andelsboka 

2. Dersom punkt 1 ikke når frem, bør prisen på kortene være lik i de fiskesoner 

Statskog og de private kjemper om samme kunder 

3. Søke juridisk bistand for å vurdere Statskogs rettigheter i Reisaelva. Denne 

rettigheten sås det tvil om i NOU 2007 rapport.  
 

  

  Styrets innstilling: 

Punkt 1 og 2 må ses i større sammenheng ved en eventuell ny fiskeordning. Det vil 

kreves vedtektsendringer. Punkt 3 anses som privatrettslig og ikke noe elvelaget tar 

stilling til. 

 

 

 

Sak 21/20 Styrets innstilling til årsmøtesak 14/20 

 

  Saksopplysning: 

Forprosjekt villakssenter har som formål å utrede, planlegge og beskrive muligheten 

for å etablere et villakssenter i tilknytning til Halti-bygget på Storslett. Det har vært 

orientert om forprosjektet flere ganger på styremøter siden oppstarten i oktober 2018: 

sak 39/18, sak 29/19, sak 43/19 og 10/20. Forprosjektet skal ferdigstilles våren 2020. 

Informasjonsskriv til elvelagets medlemmer om villakssenteret vil sendes ut i forkant 

av årsmøte.  

 

I siste styringsgruppemøte for forprosjektet ble det bestemt å gå for 

organisasjonsformen aksjeselskap, der en ser for seg at Reisa Elvelag blir deleier. 

Hvor stor eierandel og hva dette vil si i innskutt aksjekapital er ikke klart. Odd 

Rudberg fra styringsgruppen vil komme på styremøte og orientere om saken.  

 

Årsmøte skal drøfte hvilken rolle man ser for seg at elvelaget skal kunne ha i et 

potensielt fremtidig villakssenter.  

 

 

Styrets innstilling: 

Odd Rudberg har presentert til styret en powerpoint om status og planlagt bygg, 

organisering & utvikling, samt utstilling angående etablering av et villakssenter.  

 

Styret anser prosjekt villakssenter som positivt i forhold til forvaltningsmessige tiltak i 

fremtiden. Blant annet styrket tiltak mot pukkellaks, kameraovervåkning etc. 

 

Styret ønsker å minske den økonomiske risikoen så langt det lar seg gjøre. Forslag om 

å gå inn med minimum aksjekapital i starten, og evt. øke kapitalen når selskapet Reisa 

Villakssenter er oppe og går. 

 

 

Sak 22/20  Oppsynskontrakt 2020-2022 

 

  Saksopplysning: 

I sak 11/20 ble det vedtatt å offentlig utlyse konkurranse om oppsynstjeneste i 

perioden 2020 til og med 2022. Utlysningen er annonsert i Framtid i Nord 31.01.2020, 

samt på elvelagets Facebook- og hjemmeside med tilbudsfrist 21. februar. Styreleder 

vil legge frem innkomne tilbud.  

 

Vedtak: 

I forbindelse med oppsynstjeneste i perioden 2020 til og med 2022 mottok Reisa 

Elvelag ett tilbud. Tilbudet er fra Arktisk Geotek AS. 
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Administrasjonen drives i dag av Arktisk Geotek AS. Administrasjon fratrådte møte i 

behandling av saken. 

 

Styret i Reisa Elvelag aksepterer tilbudet fra Arktisk Geotek. Styreleder gis fullmakt 

av styret til å signere oppdragsavtale med Arktisk Geotek. Enstemmig vedtatt. 
 

 

 

Sak 23/20 Ekstrasak: Næringskortsamarbeid innenfor samme sone 

 

  Saksopplysning: 

Arnt Magnus Gamst fremmet sak til styret vedrørende næringskortsamarbeid innenfor 

samme sone.  

 

I brevet vises det til vedtatte fiskeregler der det ikke er tillatt med 

næringskortsamarbeid innenfor samme sone hvis ikke aktuelle eiendommer grenser til 

hverandre.  

 

Det er et ønske om at denne regelen strykes og at det tillates næringskortsamarbeid 

innenfor en sone. Det vises til at regelen er uhensiktsmessig, uten forvaltningsmessig 

grunnlag og mot mindretallsvernet. Reglen fører også til at små grunneiere ender opp 

med tilnærmet verdiløse kort hvis nabo ikke ønsker samarbeid.  

 

Det ønskes en utdypet begrunnelse for dette forvaltningsmessig og juridisk dersom 

elvelaget ønsker å opprettholde regelen.  

 

 

  Vedtak: 

Fiskereglene for 2020 kan ikke endres etter 1. februar inneværende år i henhold til 

gjeldende vedtekter. Viser til utdrag fra §8.2 strekpunkt 7: «Endringer i fiskereglene 

kan kun skje etter 1. februar dersom styret er enstemmig, eller det kommer pålegg 

eller forbud fra offentlige myndigheter som elvelaget i henhold til lov eller forskrift må 

følge».  

 

Styret er i utgangspunktet delt i synet vedrørende flytting av kort og samarbeid 

mellom eiendommer. Mindretallet mener at grunneierkortet som ikke benyttes av 

grunneier og som selges som næringskort, ikke kan benyttes annet sted enn det gårds- 

og bruksnummer eiendommen tilhører jfr. vedtektenes punkt om eiendoms/bruksrett 

tilknyttet grunneierkortet. Dette er tidligere behandlet i sakene 21/15, 24/17 og 6/18.  

 

Styret forholder seg til vedtatte fiskeregler for årets sesong med bakgrunn i lagets 

vedtekter. Viser til utdrag fra §10.1.2 tredje avsnitt: Flere grunneiere som har 

eiendommer som grenser til hverandre, kan samarbeide om bruken av næringskort 

innenfor deres eiendommer».  

 

For å få endret denne regelen må saken tas opp til årsmøte med forslag om 

vedtektsendring. Det kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet for en slik 

endring. 

 

Styret er enstemmig til å opprettholde vedtaket som står for gjeldende sesong. 

 
 

Møte hevet kl. 14.10. 

 

Storslett 27. februar 2020 

      

Joakim A. Olsen/Hermann O. Hermansen 

Referent         


