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1. Styrets beretning 2020 

Reisa Elvelag er den lokale forvalter av det nasjonale laksevassdraget Reisavassdraget i Nordreisa 

kommune, Troms og Finnmark Fylke. Reisa Elvelag ble etablert i 1995 som følge av en dom i sak 

1900-1988-0003, rettsbok for Nord-Troms jordskifterett. De første vedtektene var gjeldene til og med 

10. september 2013. Disse ble så erstattet av nye vedtekter 11. september 2013 som følge av ny dom i 

jordskifteretten datert 25.06.2013. Senere er vedtektene blitt oppdatert og justert med gjeldende 

vedtekter fra og med årsmøte i 2020.  

Reisa Elvelag har som formål å samle grunneierne og de fiskeberettigede for, i fellesskap, å forvalte 

fiskeressursene i den lakseførende delen av Reisaelva på en forsvarlig og langsiktig måte til det beste 

for medlemmene. Laget skal sikre at det biologiske produksjonsgrunnlaget i vassdraget ivaretas. Laget 

skal legge til rette for lokal næringsutvikling og kan formidle salg av fiskekort til eksterne. Videre skal 

laget samarbeide med offentlige forvaltningsorgan. 

Årsmøte: 
Årsmøtet er lagets øverste organ og består av: 

• Private grunneiere med 15 stemmer 

• Statskog med 15 stemmer 

• De fiskeberettigede med 20 stemmer 

Styret: 
Styret i Reisa Elvelag er sammensatt av: 

• Statskog med 2 representanter 

• Private grunneiere med 2 representanter 

• De fiskeberettigede med 3 representanter 

Utøvelse av fiske: 

Fiskekort skal fordeles 60/40 mellom grunneiere og fiskeberettigede. Kortene er døgnkort, en ordning 

som ble innført fra og med 2015 sesongen.  

Hovedinntekten til Reisa Elvelag kommer fra salg av fiskekort og tilskudd til forvaltningstiltak fra 

myndighetene. Elvelaget har en avtale med Arktisk Geotek AS om drift av elvelagets sekretariat. 

Hermann O. Hermansen har vært daglig leder siden mai 2018.  Årsregnskapet er avgitt under 

forutsetning av fortsatt drift. Årsregnskapet 2020 viser et positivt resultat på kr 67 636,-.  

Styret har i løpet av driftsåret 2020 gjennomført 4 ordinære styremøter og behandlet 50 saker. 

Representanter fra styret har deltatt på en fagsamling for havbruks- og villaksnæringen, 18-20 

september i Nordreisa. Styret i Reisa Elvelag ved styreleder har vært representert i arbeidsgruppen for 

et forprosjekt som skal utrede, planlegge og beskrive muligheten for å etablere et Villakssenter i 

tilknytning til Halti i Nordreisa. Forprosjektet ble avsluttet våren 2020 og et hovedprosjekt ble 

igangsatt samme høst. Daglig leder har vært involvert i prosjektet «Reisaelva og de unges interesse for 

villaksen». Dette prosjektet innebar blant annet tre prøvefiskedager med ungdomsskoleelever samt 
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villaksdager med foredrag etc. på Halti. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordreisa jeger og fisk, 

elvelaget, Reisa Villakssenter, Halt nasjonalparksenter og Nord-Troms museum.  

Reisa Elvelag med styreleder og daglig leder var på møte med NINA i Tromsø i juni for å diskutere 

forvaltning og problematikk knyttet til Reisaelva. I tillegg var de i september på regionmøte for 

forvaltningslag av lakseførende vassdrag i Troms og Finnmark arrangert av Norske Lakseelver i Alta.  

Virksomheten til Reisa Elvelag medfører ikke miljøforurensning.  

 

2. Styret i Reisa Elvelag 

Styret i Reisa Elvelag bestod i 2020 av 2 representanter fra private grunneiere, 2 faste representanter 

fra Statskog og 3 representanter fra de fiskeberettigede.  

Det ble gjennomført to valgmøter for henholdsvis de private grunneierne og de fiskeberettigede i 

forkant av årsmøte. Årsmøtet var planlagt til 19. mars 2020, men ble utsatt på ubestemt tid som følge 

av koronapandemien og nasjonale smittevernregler. Det utsatte årsmøte ble gjennomført 9. juni 2020. 

Det ble også gjennomført et ekstraordinært årsmøte 26. november. 

Fra de private grunneierne ble Svein-Erik Andersen valgt med Roald Storslett som personlig vara. 

Line Ørstad tok ikke gjenvalg. Fra de fiskeberettigede ble Harry Fyhn og Odd K. Kristiansen 

gjenvalgt. Fra Statskog overtok Knut Fredheim styreplassen etter Kåre Rasmussen. Det sittende styret 

i 2020 bestod av følgende personer etter årsmøte: 

Representant Representerer Virketid Rolle Vararepresentant(er) 

Harry Fyhn Fiskeberettigede Til valg 2022 Leder 1. Johnny Bjerk 

2. Steinar Østgård 

3. Frank Langånes 

Lars Frihetsli Statskog - Nestleder Magnus Foshaug Berg 

 

Knut Fredheim Statskog - Medlem Magnus Foshaug Berg 

 

Truls Bergmo Fiskeberettigede Til valg 2021 Medlem 1. Johnny Bjerk 

2. Steinar Østgård 

3. Frank Langånes 

Odd K. Kristiansen Fiskeberettigede Til valg 2022 Medlem 1. Johnny Bjerk 

2. Steinar Østgård 

3. Frank Langånes 

Svein-Erik Andersen Private grunneiere Til valg 2022 Medlem Roald Storslett 

Terje Nordberg Private grunneiere Til valg 2021 Medlem Jan-Harald Tørfoss 

Revisjon av årsregnskapet 2020 ble utført av Harald Erik Johannesen og Hjalmar Vangen.  
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3. Forvaltning, reguleringer og fiskeregler 

3.1. Generelt om regulering av Reisaelva 

Reisa Elvelag har på generelt grunnlag lagt ned betydelig med ressurser i forvaltning av Reisaelva. 

Elvelaget har utarbeidet en driftsplan som er den langsiktige forvaltningsstrategien elvelaget styrer 

etter. Driftsplanen utarbeides for 5 år av gangen og gjelder frem til og med 2021. Ny driftsplan 2021-

2025 er under utarbeidelse og vil legges frem for årsmøte i mars 2021.  

Arbeidet som er gjennomført lokalt viser at Reisa Elvelag har oppfylt de krav som stilles til en lokal 

og selvstendig forvaltning. Dette arbeidet gjelder blant annet god innrapportering av fangst og en 

tilstrekkelig og god organisering av Reisaelvas rettighetshavere. Siden 2008 har elvelaget overvåket 

yngelbestanden, kartlagt innslaget av oppdrettslaks og mengden gytelaks. De siste årene har Reisaelva 

ikke oppnådd fastsatt gytebestandsmål. Dette til tross for relativt strenge reguleringer. På bakgrunn av 

ikke oppnådd gytebestandsmål vil elvelaget innføre enda strengere reguleringer fra og med 2021 

sesongen med mål om å begrense beskatningen av laks betydelig.  

Reisa Elvelag har siden oppstarten fått utviklet gode rutiner for daglig drift av laget i samarbeid med et 

aktivt og kompetent styre. På bakgrunn av dette anser vi Reisa Elvelag som en godt organisert og 

veldreven lokal forvalter av villaksen. 

 

3.2. Regulering av fisket i Reisaelva 2020 

Betydelig reduksjon i tilgangen på fiske 

Som en følge av ny fiskeordning, §10, ble det gjort betydelige endringer i reguleringen av fisket i 

forkant av 2015 sesongen. Disse endringene var:  

• Alt grunneierfiske ble gjort til døgnkort i henhold til eiendommens elvelengde. Antallet 

tilgjengelige døgnkort for grunneierne var inntil 60% av alle tilgjengelige kort. 

• Alt fiske til fiskeberettigede ble gjort til døgnkort. Antallet tilgjengelige døgnkort for 

fiskeberettigede var inntil 40% av alle tilgjengelige kort.  

Fisket i Reisaelva med ny ordning har nå vært utøvd i 6 sesonger med enkelte endringer fra år til år, 

hvor den største endringen ble gjort i 2017 ved endring i sonesystemet. I forkant av 2020 sesongen 

gikk styret tilbake til soneinndelingen gjeldende før 2017.  

 

Regulering av fiske for innenbygds fiskeberettigede: 

Gjennom styrevedtak 4/20 i forbindelse med behandling av fiskereglene for 2020 ble det gjort 

endringer i sonesystemet tilbake til ordningen før 2017. Vedtaket medførte at soneinndelingen i 
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Nerelva ble sone 1,2,3,4,5,6,7,8,9 og 10, og ikke sammenslått som en enkelt sone slik det var i 

perioden 2017-2019. Øverelva ble delt inn i 3 soner fra 11-16, 17-18 og sone 19. Inndelingen i 

Øverelva ble gjort for å redusere fiskepresset i den øverste sonen av elva, som også er kjent som et 

viktig gyteområde for laksen.   

Fiskeordningen for 2020 innebar at de fiskeberettigede hadde tilgang til henholdsvis 59 daglige 

døgnkort i sone Nerelva og 29 daglige døgnkort i sone Øverelva. Dette er i henhold til 60/40 delingen 

der de fiskeberettigede har tilgang til 88 av 220 døgnkort (40%).  

I sesongen 2018 ble det innført døgnkort og 60/40 fordeling i sjøørretfiske fra 1-14 september. 

Ordningen ble videreført både i 2019 og 2020.  

 

Regulering av fiske for grunneiere: 

Grunneierne i Reisaelva hadde i sesongen 2020 tilgang til totalt 132 daglige fiskedøgn, 60% av 

tilgjengelige kort. Kortene for grunneier kunne tas ut som henholdsvis grunneierkort eller næringskort. 

Grunneierkort kan benyttes av grunneier selv eller nærmeste familie til fiske på egen eiendom. 

Næringskortet kan selges videre til eksterne.  

Frist for uttak av kort ble i 2020 satt til 15 april, men som følge av koronapandemien ble denne fristen 

utsatt. Forvaltningsavgiften på grunneierkort og næringskort var uendret.  

 

Regulering av fiske for utenbygdsfiskere:  

Innføring av ny fiskeordning har resultert i at tilgangen til fiskekort i Reisaelva for utenbygdsfiskere 

har vært redusert, da de nå i utgangspunktet er avhengig av å kjøpe fiskekort direkte fra grunneier.  

Fiskekort tilgjengelig på det åpne markedet for utenbygdsfiskere i 2020 var: 

• Statskog sine kort i sone Nerelva (sone 4 og 6,7,8,9 og 10) og sone Øverelva (sone 11-16, 17-

18 og 19) 

• Næringskort uttatt og videresolgt av grunneier selv 

• Enkelte eiendommer eid av private grunneiere som ble solgt av RE  
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3.3. Midtsesongevaluering  

Grunnlaget for midtsesongevalueringen er antall kilo hunnfisk som er gått opp i elva for å gyte. For de 

vassdragene som har elektronisk overvåking av oppvandringen, er vurderingen av bestandssituasjonen 

enkel. For de som ikke har en slik overvåking, som tilfellet er for Reisaelva, er denne vurderingen 

betydelig mer utfordrende. I Reisaelva benyttes antallet innrapporterte laks i fangststatistikken. I 

tillegg har det i 2019 og 2020 blitt gjennomført drivtelling på enkelte elvestrekninger som en del av 

vurderingsgrunnlaget for midtsesongevalueringen. Med denne informasjonen som bakteppe, benyttes 

så en fangsteffektivitet, eksempelvis at uttaket av bestanden i elva er på 50 % av oppvandret laks. 

Målet for Reisaelva er at gjenlevende hunnlaks bør være på 3 652 kg hunnlaks dersom 100 % av 

gytebestandsmålet skal være oppnådd. Reisa Elvelag har igangsatt et forprosjekt for 

kameraovervåkning med mål om å få på plass elektronisk overvåkning i fremtiden.  

Årets midtsesongevaluering ble utsatt til 31. juli som følge av at sesongåpningen var lagt til 10. juli. 

Fangsttallene ble innhentet etter 22 fiskedøgn samme som i 2019 da sesongen startet 1. juli og 

evalueringen gjennomført 22. juli. Midtsesongevalueringen viste gode fangsttall i første del av 

sesongen. Ved innhenting av data 31.07.2020 var det fanget totalt 3 039 kg laks. Av disse ble 2 055,5 

kg registrert sluppet ut igjen. Per 22.07.2020 etter kun 13 dagers fiske var det fanget totalt 2 362 kg 

laks. Til sammenligning var det totale antallet på 2 225 kg under midtsesongevalueringen i 2019 og på 

1 995 kg etter 13 dagers fiske. Resultatet fra årets evaluering viste et avvik på + 1 565 kg i forhold til 

gytebestandsmålet for et normalt år og +550 kg for et tidlig år.  

Det er likevel viktig å ikke gjøre midtsesongevalueringen kun basert på fangsttallene. Erfaringer fra 

tidligere år viser at fangst av laks er klart størst i starten av sesongen, før det avtar kraftig i august. 

Derfor gir midtsesongevalueringen kun basert på fangststatistikken et noe misvisende bilde. Det 

samme erfarte man blant annet i 2018 og 2019 der midtsesongevalueringen var god, men resultatet fra 

drivtellingen etter endt sesong visste at gytebestandsmålet ikke ble oppnådd. Mengden laks som ble 

fanget i perioden etter evalueringen var liten.  

Resultatet fra drivtelling av sone 19 ifm. midtsesongevalueringen var nedslående og det ble observert 

få laks på et område som normalt er et viktig gyteområde. Tellingen i sone 4-5 i Nerelva viste noe 

bedre resultat. Nedslående drivtelling i Øverelva, rapporter fra fiskere om lite laks å se, samt dårlig 

fangster av laks i denne delen av elva gjorde at styret valgte å stenge hele Øverelva (sone 11-19) fra og 

med 17. august og ut sesongen. De dårlige tallene i Øverelva i årets sesong føyer seg inn i rekken av 

sesonger med negativ utvikling.  

I henhold til retningslinjene fra Miljødirektoratet var det ikke nødvendig å iverksette tiltak basert på 

resultatene fra regnearket i midtsesongevalueringen, men med de erfaringer som Reisa Elvelag har 

opparbeidet seg som lokal forvalter angående bestanden og hvordan midtsesongevalueringen kan slå 

feil ut, valgte styret likevel å iverksette tiltaket i Øverelva.  
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4. Fangststatistikk 2020 

4.1. Laks 

Det ble fanget totalt 4 412 kg laks sesongen 2020 i Reisavassdraget, noe som er 850 kg mer enn 

fjoråret. Årets fangst ligger rett over nivået sammenlignet med de siste 7 årene (2013-2019) med 

unntak av 2017 sesongen som ga i overkant av 6 tonn. I figur 1 ser vi tallene for fanget laks i perioden 

1989 til og med 2020. Rapporteringen før 2000-tallet er mangelfull. 

Figur 1: Antall kg fanget laks i perioden 1989-2020. 

Gjennomsnittsvekten i 2020 var på 6,05 kg, en nedgang målt mot 6,75 kg i 2019 sesongen. Det ble 

fanget flere smålaks sammenlignet med fjoråret. Utviklingen av gjennomsnittsvekt i perioden 2001-

2020 er vist i figur 2. Det mangler tall fra 2002 og 2003 sesongen.  

 

 Figur 2: Gjennomsnittsvekt på fanget laks i perioden 2001-2020. 
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Det ble fanget totalt 729 laks i Reisaelva sesongen 2020, fordelt på 343 laks over 7 kg, 127 laks 

mellom 3 og 6,9 kg og 259 laks under 3 kg. Se figur 3 for relativ fordeling av antall laks i de ulike 

størrelsesgruppene. 

 

Figur 3: Relativ fordeling i antall laks fanget i de ulike størrelsene 

Figur 4 viser antallet små-, mellom- og storlaks i perioden 2004-2020. Trenden de siste årene viser en 

relativ jevn fordeling mellom de ulike størrelsesklassene. I perioden 2008-2013 var det betydelig mer 

storlaks som ble fanget.  

 

Figur 4: Fordeling av antall laks i vektklasser for perioden 2004-2020.  
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4.1.1. Gjenutsetting av laks 

Et sentralt element i vår forvaltning av Reisaelva er gjenutsetting av laks. Etter mange magre år på 

1990-tallet har Reisaelva vært en foregangselv i Norge innenfor gjenutsetting av laks. Fra og med 

2015 ble det bestemt at all laks over 5 kg som ble fanget skulle slippes ut igjen. Dette har resultert 

i en økning i gjenutsettingsgraden.  

For sesongen 2019 ble det i utgangspunktet gitt tillatelse til å ta 1 hannlaks over 5 kg per fisker per 

sesong. Dette ble tatt bort etter midtsesongevalueringen slik at all laks over 5 kg ble totalfredet. I 

2020 sesongen har all laks over 5 kg vært totalfredet igjen.  

Fangsttallene viser at ca. 53% av all laks som fanges i Reisaelva blir satt ut igjen. Av de registrerte 

4,4 tonn som ble fanget ble ca. 3 tonn laks sluppet ut igjen, noe som innebærer en 

gjenutsettingsandel på 69% basert på antall kg fisk. Det gledelige er at andelen storlaks som ble 

sluppet ut inneværende sesong var på over 80%. Det bemerkes at denne statistikken er basert på 

innlevert fangstrapport og kan dermed avvike.  

 

Figur 5: Gjenutsettingsgrad i Reisaelva perioden 2008-2020. 

 

4.2. Sjøørret 

Det ble fanget totalt 1 089 kg sjøørret sesongen 2020, en oppgang på over 200kg sammenlignet 

med fjoråret (849 kg) og på ca. samme nivå som i 2017 og 2018. Snittvekten på sjøørret 

inneværende sesong var på 1,59 kg. Utviklingen i fangst av sjøørret i perioden 1989-2020 er vist i 

figur 6.  
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Figur 6: Viser til utviklingen i fangst av sjøørret (kg) i Reisaelva i perioden 1987-2020. 

 

4.3. Sjørøye 

Det ble fanget totalt 108 kg sjørøye sesongen 2020, dette er på ca. samme nivå som de siste årene. Se 

figur 7 for fangstutvikling av sjørøye i perioden 1989-2020 i Reisaelva.  

 

Figur 7: Fanget sjørøye (kg) i perioden 1989-2020. 

Nedgangen av sjørøyebestanden i Reisavassdraget har vært markant i fra toppårene rundt midten av 

2000-tallet. I perioden 2008-2010 var sjørøya fredet. I 2011 ble det åpnet for et begrenset fiske i 

perioden 1-21. juli, og i 2012 for fiske hele sesongen. I perioden 2014-2020 har det vært tillatt å fiske 

sjørøye i perioden 10. juli – 10. august.  

I perioden 2011-2020 etter åpning av begrenset fiske gjennom sesongregulering har fangsttallene holdt 

seg stabilt. Erfaringene de siste årene tilsier at det er et fåtall som fisker spesifikk mot røya, noe som 

kan forklare de lave fangsttallene. Hvordan røyebestanden i Reisaelva er per i dag er vanskelig å 

konkludere med, da det ikke gjennomføres spesifikk kartlegging og telling av arten.  
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5. Overvåkning av gyte- og laksebestanden 

5.1. Telling av gytelaks 

Drivtelling av laks for overvåkning av gytebestanden i Reisaelva ble gjennomført 19 og 20 september 

2020. Totalt 70 km av elvestrekningen ble undersøkt fra Øverfossen i sone 19 til Røyelen i sone 2. 

Tellingen er en del av et omfattende overvåkningsprogram som årlig gjennomføres i Reisaelva. 

Overvåkningsprogrammet inkluderer også elektrofiske av yngel og prøvefiske etter oppdrettslaks. 

Elektrofiske etter yngel ble ikke gjennomført i år pga. utfordrende forhold. Dette sammen med gode 

rutiner for fangstrapportering gir indikasjoner på tilstanden til laksebestanden i Reisaelva.   

Fangsttallene for Reisaelva 2020:  

 

- 4 412 kg laks, en oppgang på 850 kg sammenlignet med 2019 

- 1089 kg sjøørret, en oppgang på over 200 kg fra 2019 

- 103 sjørøyer, ca. samme antall som i 2019 

 

Det ble observert 250 laks under årets drivtelling fordelt på 132 storlaks, 59 mellomlaks og 59 

smålaks. Justert for ikke undersøkte områder og ikke oppdagede laks ender årets resultat på 483 laks 

fordelt på 248 storlaks, 128 mellomlaks og 107 smålaks. På bakgrunn av resultatene er det estimert at 

Reisaelva i 2020 har en gytebestand på 2 176 kg hunnlaks, noe som gir 59,59 % oppnåelse av 

gytebestandsmålet på 3 652 kg. Fangsteffektiviteten for Reisaelva var på 60 %.  

Resultatene fra årets sesong viser at fangst av laks var 37% høyere enn fjoråret. Antall kg laks var 24% 

høyere. Til tross for en positiv økning fangsttall sammenlignet med de to siste årene viser 

gytefisktellingen at elva produserer for lite. Reisaelva oppnår kun 60% av gytebestandsmålet. Denne 

trenden ses også i andre elver i Nord-Norge. Tilstanden til villaksbestanden i Reisaelva overvåkes 

nøye og elvelaget ser seg nødt til å iverksette ytterligere tiltak i 2021 sesongen. Det er utarbeidet en 

egen rapport for overvåkningsprosjektet i Reisaelva 2020 som er publisert på elvelagets hjemmeside 

www.reisaelva.no.  

 

Figur 8: Oppnåelse av gytebestandsmål i perioden 2009-2020. 

 

http://www.reisaelva.no/
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5.2. Yngeltetthet 

Det er i en årrekke blitt gjennomført yngeltelling i Reisaelva som en del av det forvaltningsrettede 

overvåkningsprosjektet. Dette gjør at vi har gode dataserier til bruk i forvaltningsarbeidet. På grunn av 

utfordrende forhold ble yngetellingen avlyst høsten 2018 og 2020. I 2019 ble arbeidet gjennomført av 

Naturtjenester i Nord AS ledet av Rune Muladal. 

Det ble da el-fisket på samme 11 stasjoner som tidligere år. Tettheten av laksyngel eldre enn 0+ 

varierte fra 4-45 per 100m2. Tetthet av eldre laksyngel var generelt lavere enn 2017 registreringene for 

hele elva. I øvre del av elva (Sappen-Nausti) var tettheten lavere enn snittet fra 2010-2017. Andel 

årsyngel var som tidligere år høy på de fleste stasjonene.  

Fra tidligere år har statusen vært at for laksunger eldre enn 0+ (årsyngel) har snittet de siste 7-8 årene 

variert fra 35 til 49 ungfisk per 100 m2. Dette beskrives som tilfredsstillende yngeltall for elva, selv om 

det ses stor variasjon på de individuelle tellestasjonene fra år til år.  

Tellingen i 2019 viser at yngeltallene har gått ytterligere ned siden 2017. Dette gjelder generelt for 

hele elva, men spesielt i «Øverelva». Det planlegges ny telling høsten 2021.  

 

5.3. Innslag av oppdrettslaks  

I perioden til og med 2010 var innslaget av oppdrettslaks i Reisaelva på et relativt lavt nivå (2-6 %), 

sammenlignet med nivået i mange andre norske lakseelver. Fra 2011 ble det en dramatisk økning i 

innslaget av oppdrettslaks på høst-/overvåkingsfisket, med en andel på hele 18,2 % oppdrettsfisk. 

Økningen fortsatte også året etter med en andel på 19,6 % under prøvefiske og 9,4 % under 

sommerfiske. I perioden 2014-2016 snudde trenden og innslaget av oppdrettslaks var nede på ca. 5% i 

2016. I 2017 ble det tatt 4 oppdrettslaks under prøvefiske noe som gir en andel på 11,4% 

oppdrettslaks. For 2018 ble kun 1 oppdrettslaks tatt. Det er viktig å understreke at antall prøver tatt 

både i sommerfiske og prøvefiske på høsten er lavt, slik at prosentandelen ofte blir høy, mens antallet 

oppdrettslaks er relativt beskjedent.  

Prøvefiske etter oppdrettslaks ble i 2020 gjennomført i perioden 1. september – 4. oktober. Det ble i 

denne perioden innsamlet totalt 27 skjellprøver. Det ble lagt ned betydelig med fisketimer, men fisket 

var trått slik det også var i 2019. Målet om 50 skjellprøver ble ikke nådd. I tillegg til prøvefiske ble det 

samlet inn 54 prøver fra laks under det ordinære sommerfiske. Skjellprøvene fra sommerfiske ble 

sendt til Veterinærinstituttet for fortløpende analyse. Alle de 54 skjellprøvene ble klassifisert som 

villfisk. Skjellprøver fra prøvefiske ble sendt til NINA. Prøveresultatene fra dette er ikke klare.  
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5.4. Innslag av pukkellaks 

Det ble ikke registrert oppvandring av pukkellaks i Reisaelva sesongen 2020. Dette var 

forventet da det i 2019 var et stort innsig av arten med en to-årig livssyklus. Det er 

pukkellaksen som gyter i oddetallsår som er den mest tallrike, slik at vi forventer et nytt stort 

innsig i 2021.  

 

6. Oppsynsvirksomhet 

Arktisk Geotek AS har hatt ansvaret for gjennomføring av fiskeoppsynet i Reisaelva i 2020. Reisa 

Elvelag inngikk kontrakt med selskapet etter anbudskonkurranse våren 2020.  

Oppsynspersonell fra Arktisk Geotek AS har for sesongen 2020 bestått av Magnus Barmoen, Hermann 

O. Hermansen, Joakim Olsen, Kent Hermansen og Truls Bergmo. Magnus Barmoen innehar begrenset 

politimyndighet i forbindelse med oppdraget og har fungert som oppsynsansvarlig.  

 

Kontrolltype Reisa Elvelag 

Kontroll 208 

Informasjon 200 + 

Inndragning 0 

Beslag 0 

Tabell 1: Oversikt over oppsynsaktiviteten 2020 

Det er gitt advarsler til folk som har løst fiskekort, fiskeavgift og/eller forvaltningsavgift, men ikke har 

hatt de nødvendige papirene med seg under fisket. Det er kommet tips om mulig garnfiske, men det er 

ikke beslaglagt garn i løpet av sesongen. Innkomne tips om ulovligheter sjekkes fortløpende ut.  

Hovedinntrykket er at sportsfiskeren i Reisaelva er en som fisker lovlig. Det vil si at fiskeren har kjøpt 

de nødvendige kort og forholder seg til elvelagets regler.  

 

7. Salg av fiskekort 

Den nye fiskeordninga som ble innført med full virkning fra og med 2015 medførte en del utfordringer 

blant annet ved at alle fiskekort og typer kort skal være tilgjengelig for uttak på internett. På bakgrunn 

av varierende erfaringer ved bruk av www.ibookfishing.com i 2015 valgte elvelaget å gå tilbake til 

www.scanatura.no i 2016. Scanatura-systemet fungerer godt, men har fortsatt noen mangler i forhold 

til elvelagets behov for brukervennlighet og enkelthet for våre sluttbrukere. Det er dette systemet som 

er det beste alternativet på markedet med tanke på elvelagets kompliserte kortsystem.  
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Figur 9 viser den prosentvise fordelingen av fisket i Reisaelva mellom fiskeberettigede og grunneierne 

i perioden 2015-2020. Fordelingen viser faktiske uttatte kort per år, og ikke antall tilgjengelige kort.  

 

 
Figur 9: Fordeling av uttatte kort grunneiere og fiskeberettigede 

 

7.1. Innenbygds fiskeberettigede -bygdekortet 

I fiskesesongen 2020 var det 180 personer som løste ut ordinær forvaltningsavgift for fiskeberettigede, 

noe som er 24 mindre enn 2019 sesongen. Det ble i tillegg løst ut 18 kort for barn 12-16 år, 7 kort for 

ungdom 17-20 år og 15 ektefellekort. Totalt 220 fiskere løste ut 2 966 døgn av totalt 4 677 

tilgjengelige døgn for de fiskeberettigede. Av de tilgjengelige døgnene er 4 229 døgn i laksesesongen 

fra 10. juli – 31 august. Dette er fratrukket døgnene i Øverelva (sone 11-19) som ble stengt fra og med 

17. august. Dette utgjør 435 døgn for fiskeberettigede. I sjøørretsesongen fra 1-14. september er det 

tilgjengelig 448 fiskedøgn.  

 

7.2. Salg av fiskedøgn og døgnkort 

I fiskesesongen 2020 ble det tatt ut totalt 2 749 døgn av grunneiers tilgjengelige 7 008 døgn. I 

laksesesongen var det tilgjengelig 6 336 og 672 i sjøørretsesongen. Det tilsvarer et uttak på 39,2 %, 

noe som er på samme nivå som i 2019. Av det totale uttaket inngår grunneierdøgn, utløste 

næringsdøgn og restdøgn solgt av elvelaget. Som følge av stengning i Øverelva fra og med 17. august 

fikk Statskog fratrukket 660 døgnkort. Se figur 10 for oversikt over uttatte grunneier- og næringsdøgn 

i perioden 2015-2020. Som følge av at sjøørretfisket fra 1-14. september organiseres på samme måte 

som laksefiske er døgnkort i denne perioden solgt som ordinære næringskort. Sjøørretkortene er derfor 

kun i perioden 2015-2017. 
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Figur 10: Viser antall uttatte grunneier- og næringsdøgn i perioden 2015-2020. 

 

8. Elvelagets økonomi  

Reisa Elvelag hadde i 2020 inntekter på 1 465 500 kr. Dette er en nedgang på ca. 20% fra kr 

1 870 839,- i 2019. Inntektene til elvelaget er i hovedsak salgsinntekter gjennom salg av fiskekort. I 

tillegg til dette kommer tilskudd til overvåkningsprosjektet som for 2020 sesongen var på 167 045 kr. 

Som følge av avlysning av el-fiske ble tildelt tilskudd på kr 225 000,- redusert noe.  

De største utgiftspostene i 2020 knytter seg til styretgodtgjørelse, sekretærtjenester, oppsyn, 

overvåkningsprosjektet, provisjon til Inatur og utbytte på salg av fiskekort. I tillegg investerte 

elvelaget i nye dykkerdrakter som benyttes for drivtelling i forbindelse med midtsesongevaluering og 

gytefisktelling på høsten. Reisa Elvelag hadde for regnskapsåret 2020 driftskostnader på kr 

1 403 395,-. Dette er på ca. samme nivå som i 2018. I 2019 var driftskostnadene på kr 2 317 002,- som 

følge av saken i Nord-Troms tingrett.  

Reisa Elvelag hadde i 2020 et årsresultat på kr 67 636,-.  

I sesongen 2020 opplevde Reisa Elvelag en nedgang i salg av fiskekort. Salgsomsetningsmålet ble satt 

nøkternt i forhold til at det ble gjort endringer i soneinndelingen som trolig kunne påvirke salget noe. I 

etterkant av dette slo koronapandemien for fullt inn fra mars 2020. Det var lenge usikkert om 

landegrensene ville åpne og om det i det hele tatt ble ordinær fiskesesong. Som følge av pandemien 

ble antallet utenlandske fiskere lavere enn forventet. Kortsalget ble også naturlig nok mindre, men 

likevel bedre enn først fryktet. Det at sesongen var noe kortere enn tidligere år spilte også inn på 

salgsomsetningen.   
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I 2021 forventer styret en nedgang i salgsomsetning på grunn av kraftige begrensninger i fiske, samt 

fortsatt usikkerhet knyttet til koronapandemien.  

Regnskapet er revidert av Harald Erik Johannessen og Hjalmar Vangen. 

 

 

Årsmeldingen er utarbeidet av daglig leder Hermann O. Hermansen og godkjent av styret i Reisa 

Elvelag: 

 

 

Storslett, 9. mars 2021.  

 


