Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 3. april 2004 kl. 12.00–15.50

1. Åpning, godkjenning av innkalling
Innkalling:
Møteleder:
Referent:
Protokollunderskrivere:

Ingen kommentarer
Kai Mathisen
Geir Elvebakk
Magnus Bjerkeng og Bersvein Gulljord.

Kommentar om flytting av møtedag til mandag ettermiddag/kveld i påskeuka. Styret vurderer
dette.
2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte: 53 stemmeberettige av totalt 109 stemmeberettigede. Møtet er ikke beslutningsdyktig.
Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte.
3. Årsmelding
Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet.
Kommentar om at utbyttet fra elgjakta er ca. kr. 2.500,- mindre enn året før; korreksjon til
årsmeldinga hvor det oppgitte utbytte er kr. 1.500,- mindre.
Adressen til web-sida til Indre Evenes Grunneierlag er: http://ieg.hitos.no
4. Regnskap
Kasserer redegjorde for regnskapet.
Det var ingen kommentarer til regnskapet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
5. Valg
Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Avstemninga ga følgende resultat:
Kasserer:
Styremedlem Lenvik:
Varamedlem Lenvik:
Styremedlem Snubba:
Varamedlem Snubba:
Revisor:
Valgkomite Østervik:

Kristin Danielsen (enstemmig valgt)
Bersvein Gulljord (enstemmig valgt)
Birger Gulljord (enstemmig valgt)
Geir Elvebakk (enstemmig valgt)
Torvald Johansen (enstemmig valgt)
Per Martin Langseth (enstemmig valgt)
Torgeir Olsen (enstemmig valgt)

6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn
Kasserer redegjorde for de eksisterende tariffer som enstemmig foreslås videreført.
Styret må selv holde rede på de utgiftene som de enkelte medlemmene har slik at de ikke får
personlige utlegg.
7. Fiske, småviltjakt og elgjakt
Fornying av driftsplan for elgjakt fra høst 2005. Fagfolk anbefaler at en driftsplan bør omfatte
hele leveområdet for en elgstamme. Grunneierlaget bør derfor vurdere et driftsplansamarbeid
med tilgrensende vald som Veggen, Forra, Botnmark, Botn, Bergvik og Bogen. Styret foreslår å
innkalle til et seminar om elgstammen med forskere fra Universitetet i Tromsø som omfatter hele
Herjangsfjellkomplekset. Grunneiere/elgjegere fra de berørte områdene innkalles. Årsmøtet
støtter forslagene som skissert over.
Geir Elvebakk har deltatt på kurs i elgbeitetaksering (Mosjøen april 2003) og utarbeidelse av
driftsplaner for elg (Evenskjer mars 2004). Siste kurs sammen med Jan Håvar Nymo. Geir
Elvebakk deltok også på kurs i Stokmarknes i november 2003 som omfattet regional forvaltning
av vilt og fiske.
Kommentar angående kontroll av fiske etter fiskesesongens avslutning (etter 26. august).
Kontrollen bør i stor utstrekning foregå fra båt. I Holmvatn kan Bjørnar Olsen, Østervik,
kontaktes for lån av båt i forbindelse med kontroll av fiske.
Det bør også gjøres undersøkelser med hensyn til kartlegging av bestand og kvaliteten på
fiskebestanden i vassdraget. Dette kan gjøres ved å iverksette prøvefiske og/eller gjøre målinger
av lengden på og veie fisken, samt undersøke parasitter/mageinnhold. Tidligere undersøkelser
har vist at vassdraget har en utmerket fiskebestand og en videre forvaltning av fiskebestanden
som da gjaldt ble derfor anbefalt.
Det ble foreslått å nedsette en komité for å vurdere tiltak for å kartlegge fiskebestanden og
vurdere tiltak for å øke utbytte til grunneierlaget fra fiske. Stein Erik Eilertsen, Bjørnar Olsen,
Kai Mathisen og Georg Johnsen utgjør komiteen som vurder dette.
8. Innkomne saker
Tiltak for større utbytte fra fiske (Forslag fra styret).
For å øke utbytte fra fiske i vassdraget foreslår styret fra følgende tiltak:
•
•

Bruke hjemmeside på Internett til informasjon om vassdraget
Lage skrytebrosjyre med bl.a. kart over stangfiskemuligheter, stier til vassdraget og
parkeringsmuligheter.

Vurdere muligheten for å øke tilgjengeligheten for kjøp av fiskekort enten ved kortautomat eller
gjennom kjøp av fiskekort via Internett. Sistnevnte forslag er vanskelig nedenfor Østervikbrua da
det er krav om at disse må ha løst fisketrygdavgiftskort (statskort).
Invitere lokal presse (avisene Harstad Tidende og Fremover) på fisketur i vassdraget mot at de
publiserer dette i sine aviser (Bjørnar Olsen tar saken).
Disse forslagene ble enstemmig godkjent.

Regler for overdragelse av garnrett (Forslag fra styret).
Følgende ble enstemmig vedtatt: ”Ved utleie av garnrett til en annen part skal det foreligge en
skriftlig avtale og kopi av avtalen skal være levert leder i grunneierlaget innen 1 . juni det
aktuelle året. Garnene skal være merket med utøveren av fiske samt gnr./bnr. til den som leier
fiskeretten. Kontrollørene skal ha oversikt over hvor slike avtaler er inngått”. Det presiseres at
den som har overdratt garnretten også har overdratt hele fiskeretten.
Todelt tildeling av elg til jaktlagene (Forslag fra styret).
”Styret forslår at tildeling av elg for 2004 gjøres i to runder. Først tildeles jaktlagene fem dyr
hver. Det sjette dyret tildeles eventuelt ut fra vurdering av bestanden under jakta. Denne
vurdering gjøres av leder i grunneierlaget i samråd med jaktlederne” ble vedtatt mot en stemme.
Bygging av gapahuker i vassdraget. (Forslag fra Bjørnar Olsen)
Det foreslås å bygge tre gapahuker langs Østervikvassdraget plassert ved Østervikvannet,
Holmvatn og Småvatnan. I forslaget er det et eksempel på gapahuker benyttet av Statsskog (ca.
kr. 25.000,- eks. mva.). Styret er positiv til forslaget om oppsett av gapahuk. Odd Heimly/Geir
Elvebakk tilbyr et byggesett av en gapahuk med tilnærmet tilsvarende mål, dog uten gulv,
eksklusivt frakt, oppsett og tillatelse fra den berørte grunneier, for ca. kr. 10.000,-. Det settes opp
en gapahuk i år for bl.a. å vurdere kostnadene for gapahuk. Forslaget til Odd/Geir enstemmig
vedtatt.
Fellingstilskudd kråke, ravn og rev. (Forslag fra Geir Elvebakk)
Det foreslåes i gi fellingstilskudd, med gyldighet i tre år, for felling av kråke, ravn og rev.
Avgiften pr. dyr/fugl settes til kr. 25,- pr. kråkefugl og kr. 100,- pr. rev. Styret er enig i forslaget,
men foreslår at den totale fellingsavgiften settes til maksimalt kr. 3.000,- pr. år.
I den påfølgende diskusjon ble det diskutert om at en fellingsavgift også bør omfatte måse og
mink. Det ble påpekt at felling av rev kunne virke mot hensikten da den tok egg/kyllinger til
kråkefugler.
Følgende ble enstemmig vedtatt: ”Grunneierlaget gir fellingstilskudd, med gyldighet i tre år, for
felling av kråke, ravn, mink og rev. Avgiften pr. dyr/fugl settes til kr. 25,- pr. kråkefugl, kr. 50,pr. mink og kr. 100,- pr. rev, men den totale fellingsavgift må ikke overstige kr. 3.000,- pr. år”.
”Seminar som omfatter elg i Herjangsfjellområdet og ”vernede vassdrag” i regi av
Grunneierlaget med påfølgende sosialt arrangement (10-års jubileum) avvikles i løpet av
mai/juni måned” ble positivt mottatt av årsmøtet.
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godkjenner årsmøtereferatet.

