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INNKALLING 

 
Til styremedlemmene i Reisa Elvelag 
 

• Odd K. Kristiansen 

• Harry Fyhn 

• Truls Bergmo 

• Terje Nordberg 

• Svein Erik Andersen 

• Magnus F. Berg 

• Knut Fredheim 

 

Gjenpart: 

• varamedlemmene i Reisa Elvelag 

 

 

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte 25. mai 2021 kl. 13.00 på 

Halti.  

 
SAKSLISTE 
 

Sak 19/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

 

 

 

Sak 20/21 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 09.03.2021  

 

 Vedtak: 

 

 

 

Sak 21/21 Daglig leder orienterer  

   

Saksopplysning: 

1. Generell orientering om daglig drift 

2. Oppdatering rundt fiskekortsalget 

3. Tildeling av midler til overvåkningsprosjekt 2021, forprosjekt kameraovervåkning 

og tiltak mot mink. 

4. Annet 

 

 

Vedtak: 

 

 

Sak 22/21 Oppsynsaktivitet Reisaelva sesongen 2021 

 

Saksopplysning: 

 Arktisk Geotek organiserer og gjennomfører oppsynet sesongen 2021. Erfaringer fra 

2020 sesongen, samt perioden 2017-2019 da Tura AS var oppsynsansvarlig tas med 

ved planlegging av årets oppsynssesong.  

 

Arktisk Geotek presenterer plan for oppsynsaktiviteten og fokusområdene for 2021. 

 

Vedtak: 
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Sak 23/21 Orientering prosjekt «Reisaelva og de unges interesse for villaksen 2021» 

 

Saksopplysning: 

Reisa Elvelag var en del av prosjektet «Reisaelva og de unges interesse for villaksen» 

i 2020 i samarbeid med Nordreisa jeger og fisk, Halti nasjonalparksenter og Reisa 

Villaksenter. I tillegg bidro Naturvernforbundet i Nordreisa og Nord-Troms museum i 

prosjektet. Prosjektet var vellykket, og det ble på ny søkt om midler for gjennomføring 

i 2021. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har innvilget tilskudd til prosjektet slik 

at det blir realisert også denne sesongen.  

 

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen, engasjementet og interessen for 

Reisaelva hos ungdommen.  

 

Det planlegges ulike aktiviteter som: 

- Laksefiskekurs for ungdom 

- En tema- og aktivitetsdag for elever på ungdomsskolen i Nordreisa 

- Involvere ungdomsskoleelever i forvaltningsarbeidet som Reisa Elvelag 

gjennomfører hver høst. Eksempelvis prøvefiske etter oppdrettslaks og drivtelling.  

- Annet 

 

 

  Vedtak: 

 

 

 

Sak 24/21 Forventet pukkellaks innsig 2021  

   

Saksopplysning: 

Reisa Elvelag forventer innsig av pukkellaks i Reisaelva sesongen 2021. Erfaringer fra 

2019 vil benyttes for vurdering med tanke på iverksettelse av tiltak. For tiltak som 

utfisking med garn og harpunering er det nødvendig med tillatelse fra Statsforvalteren.  

 

Daglig leder orienterer om elvelagets forberedelser for det forventede pukkellaks 

innsiget.   

 

 

Vedtak: 

 

 

Sak 25/21 Invitasjon fra Norske Lakseelver 

   

Saksopplysning: 

Organisasjonen Norske Lakseelver har invitert Reisa Elvelag til å bli medlem. Reisa 

Elvelag har tidligere vært medlem, men meldte seg ut for flere år siden blant annet 

fordi kostnaden for å være medlem var for stor i forhold til hva man fikk igjen for 

medlemskapet.  

 

Daglig leder orienterer om forespørselen, litt om Norske Lakseelver som organisasjon 

og eventuelle fordeler/ulemper med å være medlem. 

 

Vedtak:  
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Sak 26/21 Orientering om utbedring av flomvern/elveforbygning ved Haugset  

 

Saksopplysning: 

Ved Haugset i sone 3 ble deler av flomvernet/elveforbygningen skadet etter flommen i 

2020. Denne vinteren har NVE gjort utbedringer av denne elveforbygningen. Tips fra 

grunneier har avdekket at denne utbedringen trolig ikke er gjort etter gjeldende 

veileder. Bruk av sprengstein og fyllmasser som rauser ut i elva, samt funn av 

plastrester i massene gjør at grunneier har sendt en rekke spørsmål til NVE.  

 

Daglig leder orienterer om status i saken. 

 

 

Vedtak:  

 
 

 

 

Storslett 11. mai 2021      

 

Harry Fyhn,        Hermann O. Hermansen, 

Styreleder        Daglig leder 


