Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag
på Snubba grendehus
den 19. mars 2005 kl. 12.00–15.10

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

Ingen kommentarer
Kai Mathisen
Geir Elvebakk
Odd Heimly og Eldar Langseth

2. Konstituering med stemmeopprop
Oppmøte: 50 stemmeberettige av totalt 109 stemmeberettigede. Møtet er ikke beslutningsdyktig.
Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte.

3. Årsmelding
Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet.
På spørsmål om straffen Snubba/Lenvik Jaktlag fikk for feilskytning under elgjakta ble det
redegjort for at jaktlaget skulle betale 20 % høyere kilopris for de kiloene over 150 kg (45kg)
samt et tilleggsgebyr på kr. 800,-.
Årsmeldinga enstemmig godkjent.
Leder viste Internett-sidene til Indre Evenes Grunneierlag; http://ieg.hitos.no

4. Regnskap
Kasserer redegjorde for regnskapet.
På spørsmål om bevertning i forbindelse med elgseminar ble det informert om at det ble servert
grillmat. Dette seminaret gikk overskudd ved at grunneierlaget fikk støtte fra det offentlige og
lokale næringsdrivende.
På spørsmål om overtrekksgebyr ble det opplyst om at det skyldes at gården Østervik tok ut alle
sine midler fra konto uten at det ble tatt hensyn til at det ble påløpt et gebyr.
Regnskapet ble så enstemmig godkjent.

5. Valg
Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Avstemninga ga følgende resultat:

Leder :
Styremedlem Østervik:
Varamedlem Østervik:
Revisor:
Valgkomite Snubba:

Kai Mathisen (enstemmig valgt)
Jan Håvar Nymo (enstemmig valgt)
Per Helge Fedreheim (enstemmig valgt)
Gunnar Pettersen (enstemmig valgt)
Eldar Langseth (enstemmig valgt)

6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn
Det ble redegjort for de eksisterende tariffer som enstemmig foreslås videreført.

7. Fiske, småviltjakt og elgjakt
Seminar om lokal forvaltning av elg og fisk ble arrangert av grunneierlaget i juni 2004.
Seminaret samlet 50-60 grunneiere, viltforvaltere fra kommunene Evenes, Skånland og Narvik,
samt nabovald rundt IEG’s område. For å få belyst problemstillinger ved elgforvaltninga og
analyser av områdets ”sett-elg” data var forskere fra Universitetet i Tromsø invitert til å holde
relevante presentasjoner på seminaret.
Et prøvefiske har vært gjennomført i slutten av juni som et ledd i årsmøtets ønske om kartlegging
av bestanden og kvaliteten på fisken, samt vurdering av tiltak for å øke utbytte til grunneierlaget
fra fiske. Fiskegruppa som består av Stein Erik Eilertsen, Bjørnar Olsen, Kai Mathisen og Georg
Johnsen legger også frem forslag på tiltak som kan iverksettes, se innkomne saker.
På spørsmål om at det ikke er sendt ut rapport fra prøvefiske til grunneierne ble det svart at på
grunn av store portoutgifter ble rapporten ikke sendt ut, men ble lagt på internettsida til
grunneierlaget.
Evaluering av driftsplanperiode 2002-2004. Driftsplanen som gikk ut i 2004 har blitt evaluert og
i grove trekk har mange av målsettingene blitt oppnådd. Målsettingen om en mindre økning av
elgstammen har imidlertid ikke slått til.
Driftsplansamarbeide. I desember 2004 var kommunen og nabovald i kommunen invitert til et
møte for å diskutere muligheten for et driftsplansamarbeide i hele østre del av Evenes kommune.
Viltfaglig Utvalg er svært positiv til et slikt samarbeid, men i denne omgang er det kun
Bergvik/Kleiva som tilslutter seg et slikt driftsplansamarbeid.

8. Innkomne saker
Starte fiskesesongen i elvemunningen 1. mai (forslag fra Eldar Langseth)
Fiskesesongen fra Østervikbrua til elvemunningen endres fra og med 1. mai til og med
15. september.
For anadrome fiskeslag skal fylkesmannen godkjenne dette fiske, men Østervikvassdraget er
ikke registrert som et anadromt vassdrag.
Forslaget ble enstemmig godkjent. Grunneierlaget vil undersøke lovligheten av vedtaket.

Tiltak for å øke utbytte fra fiske (forslag fra fiskegruppe nedsatt av årsmøtet)
Fiskegruppa som ble nedsatt av siste årsmøte fremmer følgende forslag på tiltak for å øke utbytte
fra fiske:
• Strengere kontroll med garn med maksimal maskevidde på 32 mm og lengde mindre enn
30 m og krav om godt synlige garnfløyter i begge ender. Garn med feil
maskestørrelse/lengde eller feil merking skal umiddelbart inndras.
Forslaget ble enstemmig godkjent.
•

Forlenge fiskesesongen for håndsnører til 15. september. Garnfiske avsluttes som før den 25. august.
Styret støttet forslaget, men endrer forslaget til: ”Å forlenge fiskesesongen for håndsnører til
15. september. Garnfiske avsluttes som før den 25. august. Utvidelsen gjennomføres som en
prøveordning for perioden 2005-2007. Utvidelsen må medføre skjerpet kontroll.”
Forslaget ble avvist med 19 stemmer for og 31 stemmer mot slik at nåværende
fredningsbestemmelser beholdes.

•

Tillate isfiske f.o.m. palmelørdag t.o.m. 2. påskedag med ett håndsnøre pr. fisker. Dette i en
prøveperiode på 3 år. Isfiskekort for perioden selges for kr. 100,- for alle (også grunneiere)
og med rapporteringsplikt.
Følgende motforslag ble fremmet: ”Forslag om å beholde nåværende ordning med tillatelse
til å fiske i vassdraget når det er isfritt etter 1. juni.”
Det ble diskutert flere alternativer for isfiske bl.a. tillate isfiske i enkelte deler av vassdraget
som en forsøksordning.
Forslaget om isfiske ble avvist med 29 av 50 stemmer..

•

Legge bedre til rette for sportsfiskere ved å lage hengebro over (Holmvass)elva mellom
Holmvatn og Østervikvatnet, samt lage overganger over noen mindre elver slik at det skal bli
lettere å gå langs vannet å fiske. Gangveier/stier kan også merkes. Fiskegruppa trekker forslaget.
Årsmøte ber styret utreder forslag om bl.a. kostnader og lokaliteter for tilrettelegging for
sportsfiske i vassdraget.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

Heve grensen for utbetaling av utbytte (forslag fra styret)
Utbytte til en grunneier må overskride kr. 200,- (akkumulert) før det utbetales.
Forslaget ble enstemmig godkjent
Justering av regler for utvelgelse av jegere (forslag fra styret)
Søkere med grunneiertilhørighet i Østervik gis fortrinnsrett til jaktplass i Østervik jaktlag,
likeledes gis søkere med grunneiertilhørighet til Lenvik, Snubba og Bogmarka fortrinnsrett til
jaktplass i Lenvik/Snubba jaktlag.
Forslaget ble vedtatt mot to stemmer.

Driftsplan og driftsplansamarbeide 2005 - 2007 (forslag fra styret)
Med årsmøtets (2004) støtte har styret tatt initiativ til å samarbeide med tilgrensende elgvald i
kommunen om etablering av en driftsplan. Det har derfor vært møte med kommunen og
nabovaldene og tilbakemeldingene var positive, men det er bare Bergvik/Kleiva jaktfelt som vil
gå inn i et driftsplansamarbeide fra i år. Det er derfor laget en driftsplan som også omfatter
Bergvik/Kleiva og det medfører bl.a. at det må opprettes et eget driftsplanstyre for
driftsplanområdet som vi kaller Nordøstre Evenes Storvald. Det skal totalt felles 40 dyr i en 3-års
periode, hvorav Indre Evenes Grunneierlags andel er 36 dyr.
•

Årsmøtet godkjenner driftsplan for elgforvaltning 2005-2007 og ber styret inngå avtale med
kommunen. Styret gis også fullmakt til å foreta mindre endringer dersom Viltfaglig Utvalg
har anmerkninger til planen.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

•

Årsmøtet godkjenner driftsplansamarbeidet med jaktfeltet Bergvik, samt vedtekter og regler
som er laget for dette.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

•

Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge grunneierlagets representanter i driftsplanstyret til
Nordøstre Evenes Storvald.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

•

Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå eventuelle avtaler med andre jaktfelt i
driftsplansamarbeidet slik at et jaktfelt kan jakte på et annet jaktfelt når de er ferdig.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

Odd Heimly
sign.

Eldar Langseth
sign.
godkjenner årsmøtereferatet.

