
Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag 

på Snubba grendehus 

den 16. april 2011 kl. 12.00 – 15.15 

 

 

1. Åpning, godkjenning av innkalling 

 

Innkalling:   Ingen kommentarer    

Møteleder:   Kai Mathisen 

Referent:   Geir Elvebakk 

Protokollunderskrivere: Endre Antonsen og Torvald Johansen 

Tellekorps:   Eldar Langseth og Erling Reinslett 

 

2. Konstituering med stemmeopprop 

 

Oppmøte: 50 stemmeberettigde av totalt 111 stemmeberettigede. Møtet er ikke 

beslutningsdyktig og innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte.  

 

Etter konstituering med stemmeopprop og før resten av årsmøtet hadde Magnar Solberg et 

innlegg med tittelen “Bioenergi – mulig inntekt fra skogen”. 

 

3. Årsmelding  

 

Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet og det ble enstemmig vedtatt.  

 

Leder viste ellers til grunneierlagets Internett-sider, http://ieg.hitos.no, hvor informasjon om 

aktiviteten fortløpende blir oppdatert.  

 

4. Regnskap 

 

Kasserer redegjorde for regnskapet og det ble enstemmig godkjent.  

 

5. Valg 

 

Leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Avstemninga ga følgende resultat: 

 

Leder: Kai Mathisen (enstemmig valgt) 

Styremedlem: Per Helge Fedreheim (enstemmig valgt) 

Varamedlem: Bjørnar Olsen (enstemmig valgt)  

Revisor: Endre Antonsen (enstemmig valgt) 

Valgkomité Snubba: Eldar Langseth (enstemmig valgt) 

 

6. Eventuell godtgjørelse til styret, revisor og oppsyn 

 

Styret redegjorde for eksisterende godtgjørelser som ble foreslått videreført, og det ble også 

enstemmig godkjent. 

 

7. Fiske, småviltjakt og elgjakt 

 

Styret informerte om følgende: 

 Kort oppsummering av fisket 2010. Årsmøtet ønsker at styret vurderer mulige tiltak 

for å redusere mengden av småfisk i vassdraget til neste årsmøte. 



 Kort oppsummering av småviltjakta 2010.  

 Kort oppsummering av elgjakta 2010.  

 Arbeidet med bestandsplan for elg 2011-2013. 

 Stikkrenneproblematikk og fiskeoppgang. 

 Vassdrag og veisaltproblematikk. 

 Mulighet for å se rapporter og lignende.  

 

Styret fremmet ellers disse sakene til avstemming: 

 Økning i satsen for forenklet forelegg  

 Døgnkvote på ryper  

 Jakt på gaupe og jerv 

 Opplæringsjeger elgjakt 

 

Økning i satsen for forenklet forelegg 

Grunneierlaget har i dag en sats på 400 kroner for forenklet forelegg for de som fisker ulovlig. 

Denne satsen har ikke vært justert siden 1995 og styret ønsker derfor å øke den til 800 kroner 

slik at det ikke skal “lønne seg” å fiske uten fiskekort. I dag koster det dyreste fiskekortet 500 

kroner som er mindre enn hva forelegget er. Styret fremmer derfor følgende forslag: 

 

Satsen for forenklet forelegg ifm fiske uten gyldig fiskekort økes fra 400 til 800 kroner. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Døgnkvote ryper 

Grunneierlaget har i noen år hatt en døgnkvote på 3 ryper pr jeger pr dag. Ordning utløp 

denne jaktsesongen, og styret ønsker å forlenge ordningen i ytterligere 5 år. Dette fordi 

ordningen synes å ha hatt en viss effekt på rypebestanden som synes å ha tatt seg opp.  

 

Styrets opprinnelige forslag ble justert og følgende ble vedtatt: 

 

Det innføres en døgnkvote på 3 ryper, to skogsfugl (orre) og en storfugl(tiur) pr. jeger 

pr. døgn i 5 år gjeldende frem til jaktslutt vinteren 2016.  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Jakt på gaupe og jerv 

Grunneierlaget har i noen år praktisert en ordning med at jegere som har gyldig 

småviltjaktkort også kan jakte jerv og gaupe i grunneierlagets område. Dette er en ordning 

som ikke synes å ha fungert og ingen jegere har benyttet seg av tilbudet. Slik jakt foregår 

gjerne over lengre tid av jegergrupper på opptil 10 personer som posterer ved åte eller 

posteres ut foran forfulgt rovdyr. I praksis må disse jegerne da kjøpe sesongkort og ved to 

kjente tilfeller denne vinteren har planlagt jakt ikke blitt gjennomført i grunneierlagets 

område. For grunneierlaget er det en fordel at både jerv og gaupe felles da de i enkelte tilfeller 

tar livet av både jaktbart vilt som elgkalver og annet småvilt.  

 

Styrets opprinnelige forslag ble justert og følgende ble vedtatt: 

 

Det åpnes for jakt på jerv og gaupe i grunneierlagets område uten kostnad i 5 år. Det 

forutsettes at jegere som deltar i slik jakt melder fra til fastsatt representant i 

grunneierlaget før det gås inn i terrenget samt når jakta avsluttes. Det forutsettes også 

at jegere har de formelle krav som myndighetene stiller for utøvelse av slik jakt. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 



Opplæringsjeger elgjakt 

For å bedre rekrutteringen av yngre førstegangsjegere (under 30 år) ønsker styret, etter 

søknad, å åpne for å kunne ta inn en opplæringsjeger i jaktlagene. Denne opplæringsjegeren 

vil alltid gå sammen med erfaren jeger som vil være veilederen. Opplæringsjeger med lokal 

tilhørighet vil prioriteres.  

 

Styrets opprinnelige forslag ble justert og følgende ble vedtatt: 

 

Det åpnes for å kunne ta inn en opplæringsjeger i jaktlagene i tillegg til ordinære 

jeger. Styret får i oppgave gis fullmakt til å utforme regler som skal gjelde for å ta inn 

en slik opplæringsjeger samt regler for utøvelsen av opplæringsjakta. Reglene tas opp 

på årsmøtet i 2012. 

 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

8. Innkomne saker 

 

Ingen innkomne saker fra grunneierne. 

 

 

 

 

 

 

Endre Antonsen                               og                                               Torvald Johansen 

 

 

   godkjenner årsmøtereferatet 


