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PROTOKOLL 

 
Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte 27.01.21 fra kl. 11.00-16.15 på Halti. 

 
Til stede: 

 

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

• Harry Fyhn (stemmeandel 1 1/3) 

• Truls Bergmo (stemmeandel 1 1/3) 

• Terje Nordberg (stemmeandel 1 1/2) 

• Svein Erik Andersen (stemmeandel 1 1/2) 

• Lars Frihetsli (stemmeandel 1 1/2) 

• Magnus Berg (stemmeandel 1 1/2) 

 

Magnus Berg vara for Knut Fredheim. 

 

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

 
SAKSLISTE 
 

 

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 2/21 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 26.10.2020  

 

 Vedtak: 

  Møteprotokoll fra styremøte 26.10.2020 godkjent uten innvendinger. 

 

 

Sak 3/21 Daglig leder orienterer  

   

Saksopplysning: 

Generell orientering om daglig drift. 

 

Daglig leder orienterte om: 

- Status Reisa Villakssenter: 

o Reisa Villakssenter ble stiftet 2. desember av eierne Reisa Elvelag 34%, 

Statskog, Halti nasjonalparksenter og Nordreisa kommune 22% hver.  

 

- Kort om hvilke søknader som er sendt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

o Overvåkningsprosjektet (yngeltelling, drivtelling og prøvefiske etter 

oppdrettslaks).  

o Kameraovervåkning 

o Tiltak mot mink 

o Tiltak mot pukkellaks 

 

- Statsforvalterens tilbakemelding om fremtidig klekkeri 

o Utsetting av fisk for å styrke laksebestanden i Reisaelva må begrunnes i 

en grundig faglig utredning som konkluderer med at dette er et bedre tiltak 

enn andre tiltak (habitatforbedrende). I tillegg må det lages en 

kultiveringsplan for Reisaelva og tiltaket må inngå i en driftsplan. I 
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henhold til midtsesongevalueringen til Reisaelva er ikke utsetting av fisk 

et foretrukket tiltak.  

 

- Informasjon om at Statens vegvesen har igangsatt arbeidet med bytting av brua 

over Fielbmaelva. Det planlegges også bytting av brua over Joselva og 

Gapheruselva. Arbeidet vil foregå utenom fiskesesong.  

 

- Status driftsplan 2021-2025 

 

Vedtak: 

Daglig leders orientering tatt til etterretning. 

 

 

Sak 4/21 Innkommet sak: forslag til ny ordning for kortsalg i Reisa Elvelag 

 

Saksopplysning: 

Det er kommet inn forslag om endring av ordning for kortsalg i Reisa Elvelag. 

Forslaget går ut på et tretrinns kortsalg:  

1. Først får grunneiere tilbud om kjøp av tildelte fiskekort mot betaling av 

forvaltningsavgift innen frist 1. april. De kan velge å betale for alle eller noen 

konkrete. Resten forblir i laget.  

2. Videre får lagets øvrige medlemmer (både grunneiere og fiskeberettigede) et 

tilbud om kjøp av fiskekort til eget personlig bruk innen 15. april.  

3. Dernest legges de resterende kort ut for åpent salg i markedet, på en nettside som 

administreres og eies av Reisa Elvelag.  

 

Gjeldene praksis for kortsalg i Reisa Elvelag har i korte trekk vært følgende:  

1. Det er satt en frist for uttak av døgnkort for grunneiere. Etter denne datoen har 

elvelaget anledning til å legge ut kort på det åpne markedet for salg. Det vil 

likevel være mulighet å få ut døgnkort også etter denne datoen, dersom de ikke er 

lagt ut på det åpne markedet. Som følge av koronasituasjonen ble denne fristen 

forlenget i 2019. 

2. Praksisen har vært at grunneiere som har gitt beskjed om sine kort har fått tilgang 

til disse uten å måtte betale på forhånd. I slutten av sesongen har grunneier blitt 

fakturert for faktisk antall kort som er disponert. 

3. De fiskeberettigede betaler en forvaltningsavgift når de løser ut bygdekortet i 

forkant av sesongen. Avgiften er den samme uansett hvor mange døgn som 

benyttes.  

 

Se vedlegg merket 4/21 for innkommet sak i sin helhet.  

 

 

  Vedtak: 

Totalt fire forslag er lagt til grunn for votering. Forslag fra Terje Nordberg ble votert 

først. Resterende tre forslag ble deretter votert hver for seg. 

 

(A) Forslag Terje Nordberg: 

Utsette saken for å få belyst saken bedre gjennom en juridisk vurdering basert på 

gjeldende vedtekter. 

 

(B) Innkommet forslag: 

1. Først får grunneiere tilbud om kjøp av tildelte fiskekort mot betaling av 

forvaltningsavgift innen frist 1. april. De kan velge å betale for alle eller noen 

konkrete. Resten forblir i laget.  

2. Videre får lagets øvrige medlemmer (både grunneiere og fiskeberettigede) et 

tilbud om kjøp av fiskekort til eget personlig bruk innen 15. april.  

3. Dernest legges de resterende kort ut for åpent salg i markedet, på en nettside som 

administreres og eies av Reisa Elvelag.  
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(C) Forslag Lars Frihetsli: 

1. Fristen for uttak av fiskekort er satt til 1. april 2021. Grunneier kan velge selv om 

grunneier ønsker å løse ut alle sine kort eller deler av sine kort. Før grunneier får 

tilgang til kortene må 1/3 av forvaltningsavgift for uttatte kort betales. Resterende 

2/3 innkreves etter sesongslutt. Etter 1. april forblir og administreres resterende 

fiskekort av Reisa Elvelag. 

2. Kort som ikke er tatt ut av grunneier, blir administrert av Reisa Elvelag og lagt ut 

på det åpne marked via Elvelagets salgskanaler. 

 

 

(D) Forslag Svein Erik Andersen: 

Videreføre dagens praksis: 

1. Det er satt en frist for uttak av døgnkort for grunneiere. Etter denne datoen har 

elvelaget anledning til å legge ut kort på det åpne markedet for salg. Det vil 

likevel være mulighet å få ut døgnkort også etter denne datoen, dersom de ikke er 

lagt ut på det åpne markedet. Som følge av koronasituasjonen ble denne fristen 

forlenget i 2019. 

2. Praksisen har vært at grunneiere som har gitt beskjed om sine kort har fått tilgang 

til disse uten å måtte betale på forhånd. I slutten av sesongen har grunneier blitt 

fakturert for faktisk antall kort som er disponert. 

3. De fiskeberettigede betaler en forvaltningsavgift når de løser ut bygdekortet i 

forkant av sesongen. Avgiften er den samme uansett hvor mange døgn som 

benyttes.  

 

 

Votering: 

(A) Forslag fra Terje Nordberg falt 3 mot 7 stemmer. 

 

(B) Innkommet forslag falt enstemmig. 

 

(C) Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslaget til Lars Frihetsli med 7 mot 3 stemmer. 

 

(D) Forslag fra Svein Erik falt 3 mot 7 stemmer. 

 

Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslaget til Lars Frihetsli: 

1. Fristen for uttak av fiskekort er satt til 1. april 2021. Grunneier kan velge selv om 

grunneier ønsker å løse ut alle sine kort eller deler av sine kort. Før grunneier får 

tilgang til kortene må 1/3 av forvaltningsavgift for uttatte kort betales. Resterende 

2/3 innkreves etter sesongslutt. Etter 1. april forblir og administreres resterende 

fiskekort av Reisa Elvelag. 

 

2. Kort som ikke er tatt ut av grunneier etter 1. april, blir administrert av Reisa 

Elvelag og lagt ut på det åpne marked via Elvelagets salgskanaler. 

 

 

 

 

Sak 5/21 Fiskeregler 2021  

   

Saksopplysning: 

I styremøte 26.10.2020 ble sesongen 2020 oppsummert og evaluert. I sak 45/20 

begynte planleggingen av sesongen 2021 og det ble diskutert potensielle endringer i 

fiskereglene. Det ble vedtatt å se nærmere på blant annet fang og slipp (rettet fiske), 

døgnkvote laks, soneinndeling, fiskeperiode, antall fiskekort, utstyrsbegrensning og 

fredning av gode gytekulper. Innspill og tilbakemeldinger fra 2020 sesongen ble tatt 

med videre i arbeidet.  
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Daglig leder har utarbeidet et utkast til fiskeregler. Det er lagt inn flere 

endringsforslag og alternativer. Disse endringene, samt innkomne forslag og forslag 

som fremkommer på styremøte vil drøftes og stemmes over. Utkast til fiskeregler er 

tilgjengelig på elvelagets hjemmeside.  

 

Se vedlegg merket 5/21.  

 

Merknad: 

Det ble planlagt et informasjonsmøte for elvelagets medlemmer like etter nyttår. 

Planen for møte var å informere om resultatene fra 2020 sesongen, samt diskutere 

fiskeregler for 2021 og ny driftsplan. Som følge av restriksjoner fra sentrale 

myndigheter i forbindelse med koronapandemien er møtet utsatt. Ny vurdering fra 

myndighetene gjøres 18. januar. Møte vil da bli vurdert satt opp og gjennomført før 

styremøte 27. januar, altså i etterkant av utsending av saksliste. 

 

På grunn av videreføring av restriksjoner var det ikke mulig å gjennomføre 

informasjonsmøte. Det er kommet inn en rekke innspill til årets fiskeregler. 

 

Vedtak: 

  Viser til utkast til fiskeregler 2021 og innkommende forslag. 

   

A) Fisketider, arter og soner (§1): 

Forslag alternativ 1: utkast fiskeregler, lik som 2020-sesongen 

Forslag alternativ 2: utkast fiskeregler, lik som 2019-sesongen 

Forslag alternativ 3: utkast fiskeregler, laksesesong 1. juli-15. august  

Forslag Truls Bergmo: laksesesong fra 1.juli til 1. august. 

 

Opplysning: forslag alternativ 4 i utkast fiskeregler trekkes på grunn av kommende 

forskrift fra myndighet. 

 

  Forslagene er votert hver for seg.  

 

  Votering: 

  Forslag alternativ 1: Falt enstemmig. 

   

Forslag alternativ 2: Falt enstemmig. 

 

Forslag alternativ 3: Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslag alternativ 3 med 5 2/3 

mot 4 1/3 stemmer. 

   

Forslag Truls Bergmo: Falt 4 1/3 mot 5 2/3 stemmer. 

 

  Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslaget til alternativ 3: 

 

  

 

 

 

 

 

 

B) Døgnfredning (§2): 

Forslag alternativ 1: utkast fiskeregler, lik 2020-sesongen 

Forslag alternativ 2: utkast fiskeregler, endret fredning i Øverelva (sone 11-19) 

Forslag alternativ 3: utkast fiskeregler, endret fredning i hele elva 

Forslag alternativ 4: utkast fiskeregler, fredning av elva mandag og tirsdag  

Forslag Harry Fyhn: Endring av døgnfredning til kl. 00.00-10.00 i hele elva 

Forslag Terje Nordberg: 02.00 – 10.00 i hele elva 
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Forslag alternativ 4 ble votert over først, da forslaget inneholder fredning av elva 

mandag og tirsdag. Deretter ble det votert over de ulike døgnfredningsalternativene.  

 

Votering:  

Forslag alternativ 4: Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslag alternativ 4 med 7 1/3 

mot 2 2/3 stemmer. 

 

Forslag alternativ 1: Falt enstemmig. 

   

Forslag alternativ 2: Falt enstemmig. 

   

Forslag alternativ 3: Falt enstemmig. 

 

Forslag Harry Fyhn: Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslag fra Harry Fyhn med 7 

1/6 mot 2 5/6 stemmer. 

 

  Forslag Terje Nordberg: Falt 2 5/6 mot 7 1/6 stemmer. 

 

  Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslag alternativ 4 og forslag Harry Fyhn: 

 

 
 

C) Tillatt døgnkvote (§8): 

Forslag: Kvote på 1 laks per fisker per døgn oppnås uansett om fisken avlives 

eller slippes ut igjen. Dersom døgnkvoten oppnås, skal fisket avsluttes. 

Forslag Svein Erik Andersen: Kvote på 2 laks, 5 sjøørret og 3 sjørøye per fisker 

per døgn oppnås uansett om fisken avlives eller slippes ut igjen. Dersom 

døgnkvoten oppnås, skal fisket avsluttes. 

 

  Forslagene ble satt opp mot hverandre og votert. 

 

  Votering: 

Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslag fra Svein Erik Andersen: 

Kvote på 2 laks, 5 sjøørret og 3 sjørøye per fisker per døgn oppnås uansett om fisken 

avlives eller slippes ut igjen. Dersom døgnkvoten oppnås, skal fisket avsluttes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

   

 

D) Tillatt årskvote (§9): 

Felles forslag: Personlig årskvote på 3 laks under 5 kg/80 cm. 

 

  Votering: 

  Styret i Reisa Elvelag har vedtatt felles forslag i henhold til forskrift fra myndighet: 

Personlig årskvote på 3 laks under 5 kg/80 cm. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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E) Tillatt bruk av fiskeutstyr (§11) 

Forslag Truls Bergmo: Tiltak for å redusere mulighet for å få laks i 

sjøørretsesongen: redusere sluk og fluestørrelse (maks 12 gram, krokstørrelse 10). 

Ikke makkfiske. Kun flytsnøre på fluefiske.  

Forslag Harry Fyhn: Tiltak for å redusere mulighet for å få laks i 

sjøørretsesongen: redusere sluk og krokstørrelse (maks 12 gram, størrelse 10). 

Kun flytsnøre på fluefiske. Makkfiske tillatt fra 1 september.  

Forslag Odd K. Kristiansen: Videreføre samme utstyrsbegrensning som 

tidligere. 

   

  Forslagene er votert hver for seg. 

 

Votering: 

  Forslag Truls Bergmo: Falt med 1 1/3 mot 8 2/3 stemmer. 

 

Forslag Harry Fyhn: Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslag fra Harry Fyhn med 7 

1/3 mot 2 2/3 stemmer. 

 

Forslag Odd K. Kristiansen: Falt med 1 1/3 mot 8 2/3 stemmer.   

 

  Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslag fra Harry Fyhn: 

Tiltak for å redusere mulighet for å få laks i sjøørretsesongen: redusere sluk og 

krokstørrelse (maks 12 gram, størrelse 10). Kun flytsnøre på fluefiske. Makkfiske 

tillatt fra 1 september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Soneinndeling og antall kort/sone (§13) 

Felles forslag (nr.1): Videreføre samme ordning som fiskesesong 2020. 

Forslag Truls Bergmo (nr.1): Stenge sone 19. 

Forslag Svein Erik Andersen: Stenge sone 17 og 18 fra 1. august. 

Forslag Terje Nordberg: Sjøørret sone 1-10, fra 16-31. august i tillegg til 

sjøørretsesong 1-14. september i sone 1-Bergmo bru.  

Forslag Truls Bergmo (nr.2): Sjøørret sone 1-5 fra 16-31. august i tillegg til 

sjøørretsesong 1-14. september i sone 1-Bergmo bru.  

Felles forslag (nr.2): Døgnfredning sjøørret kl. 00.00-10.00. 

 

  Forslagene er votert hver for seg. 

 

Votering: 

Felles forslag (nr.1): Styret i Reisa Elvelag har vedtatt felles forslag (nr.1). Enstemmig 

vedtatt. 

Styret i Reisa Elvelag ønsker at imidlertid at det lages egen sak på fremtidig 

soneinndeling til kommende årsmøte. 

 

Forslag Truls Bergmo (nr.1): Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslaget fra Truls 

Bergmo (nr.1). Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag Svein Erik Andersen: Falt med 4 1/3 mot 5 2/3 stemmer. 
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Forslag Terje Nordberg: Falt med 3 mot 7 stemmer. 

 

Forslag Truls Bergmo (nr. 2): Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslaget fra Truls 

Bergmo (nr.2) med 7 1/3 mot 2 2/3 stemmer. 

 

Felles forslag: Styret i Reisa Elvelag har vedtatt felles forslag (nr.2). Enstemmig 

vedtatt. 

 

Styret i Reisa Elvelag vedtar felles forslag (nr.1 og nr.2) forslag fra Truls Bergmo 

(nr.1 og nr.2): 

Soneinndeling og antall døgnkort lik sesongen 2020. Sone 19 i Øverelva stengt. 

Sjøørretsesongen blir fra 16.august-14 september i sone 1-5 (Bergmo bru) med 

døgnfredning fra kl. 00.00-10.00.  

 

   

G) Forvaltningsavgift 

Felles forslag: Bygdekort blir differensiert etter antall døgn, på lik linje som 

grunneierkortene. Det vil si at prisen bestemmes etter antall døgn som tas ut. 

Ektefellekort og bygdekort ungdom 17-20 år fjernes. 

 

Votering: 

Styret i Reisa Elvelag har vedtatt felles forslag: 

Bygdekort blir differensiert etter antall døgn, på lik linje som grunneierkortene. Det vil 

si at prisen bestemmes etter antall døgn som tas ut. Ektefellekort og bygdekort 

ungdom 17-20 år fjernes. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

H) Nærings/grunneierkort 

Forslag Terje Nordberg: Det innføres lik forvaltningsavgift mellom Nerelva (sone 1-

10) og Øverelva (11-19). 

 

Votering: 

Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslaget fra Terje Nordberg: 

Det innføres lik forvaltningsavgift mellom Nerelva (sone 1-10) og Øverelva (11-19). 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

I) Ferdsel med motorisert båt 

Felles forslag: Henstille til minst mulig båtkjæring i gyteperioden og under fredning 

av fiskedøgn i sesongen. 

 

Votering: 

Styret i Reisa Elvelag har vedtatt felles forslag: 

Henstille til minst mulig båtkjøring i gyteperioden og under fredning av fiskedøgn i 

sesongen. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 6/21 Budsjett 2021  

   

Saksopplysning: 

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

frem flere alternativer til budsjett. Etter vedtak i sak 5/21 vil budsjettet kunne justeres 
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noe før det endelig vedtas.  

 

Se vedlegg merket 6/21.  

 

Vedtak:  

Styret i Reisa Elvelag har vedtatt forslag alternativ 2 med justering. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7/21 Årsmøtedato 2021 

 

Saksopplysning: 

Datofeste årsmøte 2021. 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.  

 

Korona-situasjonen følges nøye, og det kan bli endringer som følge av dette.  

 

 

Vedtak:  

Styret i Reisa Elvelag har berammet årsmøte til 25. mars 2021. Forbehold med tanke 

på utviklingen av Covid-19. 

Digitalt møte kan være en løsning hvis restriksjoner rundt Covid-19 umuliggjør fysisk 

oppmøte. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Sak 8/21 Tilbud og kontraktsforslag daglig ledelse/administrasjon Reisa Elvelag 

 

Saksopplysning: 

I sak 46/20 ga styret i RE styreleder mandat til å inngå videre forhandlinger med 

Arktisk Geotek AS angående daglig ledelse/administrasjon av RE. Nåværende 

kontrakt utgår i mai 2021 med mulighet for forlengelse. Styret ytret et ønske om å se 

kontrakten daglig ledelse/administrasjon i sammenheng med kontrakten for 

fiskeoppsyn som utgår etter 2022 sesongen.  

 

Arktisk Geotek har utarbeidet et tilbud og forslag til oppdragsavtale. Tilbud og forslag 

til oppdragsavtale vedlegges styret. Vedlegg merket 8/21.  

 

Vedtak: 

Styret i Reisa Elvelag har godtatt tilbud og kontraktforslag fra Arktisk Geotek AS 

angående daglig ledelse/administrasjon. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 
 

 

Møte hevet kl. 16:15 

Storslett 27. januar 2021      

 

Joakim A. Olsen/Hermann O. Hermansen 

Referent 


