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PROTOKOLL 

 
Styret i Reisa Elvelag avhold styremøte 09.03.2021 fra kl. 10.00-13.25 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)  

 

Lars Frihetsli deltok på møte via Microsoft Teams. Knut Fredheim meldt forfall, vara ikke 

tilgjengelig. Fra administrasjonen møtte Hermann O. Hermansen.  
 

 
SAKSLISTE 
 

 

Sak 9/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

  Innkalling og saksliste godkjent uten innvendinger.  

 

 

Sak 10/21 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27.01.2021  

 

 Vedtak: 

  Møteprotokoll fra styremøte 27.01.2021 godkjent uten innvendinger.  

 

 

Sak 11/21 Daglig leder orienterer  

   

Saksopplysning: 

Generell orientering om daglig drift 

 

 

Vedtak: 

Daglig leders orientering tatt til etterretning 

 

 

Sak 12/21 Godkjenning av årsregnskap 2020 

 

Saksopplysning: 

Årsregnskapet for 2020 skal godkjennes og underskrives av styret i RE. Årsregnskapet 

er utarbeidet av Atria Regnskap AS og sendt til revisjon. Revisjonsstatus ettersendes 

når den er klar. Se vedlegg merket 12/21 for årsregnskap 2020.  

 

Årsresultatet viser et overskudd på kr 67 636,-. I forbindelse med behandlingen av 

årsregnskapet tok Terje Nordberg opp spørsmålet om hva et eventuelt overskudd i 

laget skal gå til. Siden reservefondet nå er opparbeidet lik gjennomsnittet av de siste 3 

års driftsutgifter blir overskuddet satt av til annen egenkapital. Per nå er denne på kr 

122 389,-. 
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  Vedtak: 

  Ferdig revidert årsregnskap 2020 godkjent uten innvendinger og signert.  

  

 

 

Sak 13/21 Godkjenning av årsmelding 2020  

   

Saksopplysning: 

Årsmelding 2020 skal godkjennes og underskrives av styret i RE. Daglig leder har 

utarbeidet årsmelding som vil gjennomgås på styremøte.  

 

Se vedlegg merket 13/21 

 

 

Vedtak: 

  Årsmelding 2020 godkjent uten innvendinger og signert.  

 

 

Sak 14/21 Godkjenning av driftsplan 2021-2025 

   

Saksopplysning: 

Daglig leder har utarbeidet forslag til ny driftsplan for perioden 2021-2025. 

Driftsplanen gjennomgås på styremøte og sendes videre for fremlegges på årsmøte. 

Etter årsmøte vil driftsplanen sendes inn til Statsforvalteren for endelig godkjenning.  

 

Se vedlegg merket 14/21.  

 

Vedtak:  

Forslag til driftsplan 2021-2025 godkjent uten innvendinger. Planen sendes til årsmøte 

for godkjenning.  

 

 

Sak 15/21 Styrets innstilling til årsmøtesak 12/21 

 

Saksopplysning: 

Terje Nordberg har fremmet sak til årsmøte. Saken omhandler ordningen rundt uttak 

av næringskort som i styremøte 27. januar ble endret. Ny praksis for 2021 sesongen er 

at grunneiere må betale 1/3 av forvaltningsavgiften for de kortene de ønsker uttatt i 

forkant av sesongen. Resterende 2/3 av forvaltningsavgiften på uttatte kort blir 

fakturert etter sesong. Frist for uttak av kort er satt til 1. april.   

 

Forslagstiller ønsker samme praksis som forrige sesong. Det vil si at grunneiere 

faktureres for forvaltningsavgiften etter endt sesong og da kun for solgte kort.  

 

I henhold til elvelagets vedtekter kan kort som ikke er tatt ut innen en frist satt av 

styret selges av elvelaget til eksterne til markedspris. Den døgnbaserte 

forvaltningsavgiften tilfaller laget, mens grunneierparten fordeles på grunneierne i den 

aktuelle sonen i henhold til andelsfordelingen.  

 

Bakgrunnen for innføring av delbetaling av forvaltningsavgift i forkant av sesongen er 

blant annet for å unngå at Reisa Elvelag tar all den økonomiske risikoen, samt at man 

unngår at kort som potensielt kunne vært solgt på det åpne markedet blir stående 

ubrukt hos grunneier.  

 

 

Under behandlingen ble det redegjort for vurderingen bak vedtaket fattet i forrige 

styremøte. Bakgrunnen for innføring av delbetaling var fordi man med tidligere 

praksis ikke har vært i tråd med gjeldende bestemmelser om likebehandling iht. 
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sameieloven, samt å unngå at Reisa Elvelag står med all økonomisk risiko knyttet til 

kortsalget. En annen faktor er for å hindre at kort som kunne vært solgt på det åpne 

markedet blir stående ubrukt hos grunneier.  

Terje Nordberg vil fremme et forslag til vedtektsendring til kommende årsmøte.  

 

Vedtak:  

Årsmøtesak sendes til årsmøte uten innstilling. Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

 

Sak 16/21 Styrets innstilling til årsmøtesak 13/21 

 

Saksopplysning: 

Ifm. med behandling av sak 5/21 «Fiskeregler» på forrige styremøte ble det drøftet 

omkring elvas soneinndeling. Det er uenighet mellom rettighetshaverne når det gjelder 

tolkningen av de ulike grupperingers fiskerett. De fiskeberettigede viser til at deres 

fiskerett gjelder på hele elva og ikke inndelt i soner. Denne uenigheten har vært 

gjeldende siden forrige jordskifte tilbake i 2013. Et eventuelt nytt jordskifte for å ta 

opp uklare spørsmål og tolkninger vil først være mulig fra 2023.  

 

I henhold til elvelagets vedtekter har styret hjemmel til å foreta soneinndeling av elva. 

Likevel bør det gjennomføres en god prosess ved større endringer for å sikre at alle 

berørte parter får muligheten til å komme med innspill. Styret ønsker derfor å løfte 

diskusjonen om soneinndeling i Reisaelva til årsmøte.  

 

Er det ønskelig å se på en ny soneinndeling enn det som har vært fra tidligere? Det er 

både praktisert soneinndeling med soner fra 1 til og med 19 og færre soner i form av at 

flere soner har vært sammenslått, sone 1-10 Nerelva og sone 11-19 Øverelva. Vil det 

være mer hensiktsmessig med færre og større soner, eller flere og mindre soner? 

Boniteringen og soneinndelingen som ble gjort tilbake ved jordskifte i 1988 er kanskje 

på tide å se nærmere på for en oppdatering, da elva har forandret seg siden den gang?  

 

 

Vedtak: 

Styret ønsker en bred og god diskusjon omkring soneinndeling for fremtiden og løfter 

saken frem for diskusjon på årsmøte. Årsmøtesak sendes til årsmøte uten innstilling. 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Sak 17/21 Elvebåttrafikk Reisaelva -drøfting ifm. ny forskrift 

 

Saksopplysning: 

Reisa Elvelag bestemmer ikke over reguleringen av motorferdselen i Reisavassdraget. 

Motorferdselen i vassdraget reguleres etter forskrift fastsatt av Nordreisa 

kommunestyre 22. juni 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 

motorferdsel i utmark og vassdrag §4 tredje ledd. I forskrift er det i utgangspunktet 

forbudt med bruk av vannjet, men Nordreisa kommune har de siste årene innvilget 

dispensasjon til næringsdrivende. Som følge av økt båttrafikk de senere årene er det nå 

fremmet et forslag om å revidere forskriften for motorferdsel i Reisavassdraget. 

Arbeidet med dette vil trolig igangsettes i løpet av 2021.  

 

Forslag til ny forskrift vil komme ut på høring slik at Reisa Elvelag kan komme med 

høringsinnspill. Elvelaget bør allerede nå starte drøftingen rundt elvebåttrafikk og 

hvilke innspill man bør komme med i denne prosessen. I fiskeregler for 2021 sesongen 

har elvelaget synliggjort et standpunkt der man henstiller til å redusere bruken av 
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elvebåt, da spesielt i perioden med fredning. Elvelaget har døgnfredning for fiske fra 

midnatt til kl. 10.00, samt totalfredning mandag og tirsdag gjennom hele sesongen. 

 

Vedtak: 

Daglig leder tar styrets innspill omkring elvebåttrafikk inn i arbeidet med høringssvar 

når prosessen rundt ny forskrift for motorferdsel igangsettes av kommunen. 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Sak 18/21 Orientering Reisa Villakssenter AS 

 

Saksopplysning: 

Reisa Elvelag vedtok på ekstraordinært årsmøte å gå inn på eiersiden av Reisa 

Villakssenter AS sammen med Statskog, Nordreisa kommune og Halti 

nasjonalparksenter. I forkant ble det sjekket opp med advokat om elvelaget hadde 

anledning til å gå inn på eiersiden, noe elvelaget visstnok kunne. I etterkant av 

stiftelsesmøte har Reisa Villakssenter fått tilbakemelding fra Brønnøysundregisteret 

om at Reisa Elvelag likevel ikke kan gå inn på eiersiden da det er et tingrettslig 

sameie.  

 

Styreleder Harry Fyhn vil informere mer om saken på møte.  

 

Styreleder informerte om bakgrunnen for at elvelaget ikke kan gå inn på eiersiden av 

Reisa Villakssenter. Da elvelaget ikke kan gå inn på eiersiden, men fortsatt er ønsket 

involvert av de andre eierne, har RE blitt tilbudt en styreplass i Reisa Villakssenter. 

Orientering vil også bli gitt på årsmøte.   

 

Vedtak:  

Reisa Elvelag er positiv til at representant fra elvelaget kan sitte i styret til Reisa 

Villakssenter. Enstemmig vedtatt.  

 
    

 

 

Møte hevet kl. 13.25 

 

 

 

Storslett 9. mars 2021  

 

Hermann O. Hermansen, 

Referent     

 

 


