
Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag 

på Snubba grendehus 

den 23. mars 2013 kl. 12.00 – 15.15 

 

 

1. Åpning, godkjenning av innkalling 

 

Innkalling:   Ingen kommentarer    

Møteleder:   Kai Mathisen 

Referent:   Geir Elvebakk 

Protokollunderskrivere: Torvald Johansen og Geir Arne Mathisen 

Tellekorps:   Tom Amundsen og Per Helge Fedreheim 

 

2. Konstituering med stemmeopprop 

 

Oppmøte: 46 stemmeberettigede av totalt 112 stemmeberettigede. Møtet er ikke 

beslutningsdyktig og det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte.  

 

Etter konstituering med stemmeopprop og før resten av årsmøtet presenterte Fiskeutvalget 

ved Stein-Erik Eilertsen og Sigbjørn Astrup rapporten fra prøvefisket sist høst. Årsmøtet 

takker for presentasjonene og for vel utført arbeid. 

 

3. Årsmelding  

 

Leder refererte årsmeldinga for årsmøtet og den 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. Den enstemmige avstemningen ga følgende 

resultat: 

 

Leder: Kai Mathisen ( 45 for, 1 mot, valgt) 

Styremedlem: Per Helge Fedreheim (enstemmig valgt) 

Varamedlem: Bjørnar Olsen (enstemmig valgt)  

Revisor: Endre Antonsen (enstemmig valgt) 

Valgkomité Østervik: Terje Berg (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 2012 

 Kort oppsummering av småviltjakta 2012/2013 

 Kort oppsummering av elgjakta 2012 

 Retningslinjer for merking av grunneiers båt 

o Merkes med gårds- og bruksnummer med teksthøyde på minimum 7 cm 

o Merket skal være synlig fra begge sider av båten 

 Fiskeoppgang og gjennomløp under vei 

 Status gapahuker  

 

Leder i styret har pr. e-post den 21.3.2013 fått en henvendelse fra Ofoten fuglehundklubb om 

bruk av området Grovfjordkrysset – Statsgrunn til jaktprøve den 6.-7. april. Saken legges frem 

for årsmøtet som fattet følgende vedtak: 

 

«Årsmøtet er av den oppfatning at bruk av terrenget til jaktprøve for fuglehunder 

ligger utenfor grunneierlagets mandat som er forvaltning av jakt og fiske. Bruk av 

terrenget til jaktprøve må tas direkte med de berørte grunneierne» ble enstemmig 

vedtatt.. 

 

Styret fremmet ellers disse sakene til avstemming: 

 Uttynningsfiske, minkfelle og oppheving minstestørrelse fisk  

 Bestandsplansamarbeid i Evenes 

 Tiltak mot elgpåkjørsler 

 

Uttynningsfiske, minkfelle og oppheving minstestørrelse fisk 

I regi av det fiskeutvalget som ble opprettet i fjor har det vært gjennomført et prøvefiske sist 

høst. Rapporten fra prøvefisket ble presentert på årsmøtet. Med bakgrunn i rapporten ønsker 

styret å fremme en sak for årsmøtet som skal bidra til å bedre balansen mellom andelen 

småfisk og andelen større fisk. Styret foreslår følgende: 
 

«Grunneiere med garnrett får fiske med inntil 3 stykk 22mm garn i vassdraget frem til 25. 
august» ble vedtatt med 33 mot 11 stemmer. Ingen grunneiere protesterte mot at forslaget 
ble fremsatt. 
 
«Fiskesesongen utenom isfiske er i perioden 1. juni til 15. september» ble enstemmig vedtatt. 
Ingen grunneiere protesterte mot at forslaget ble fremsatt. 
   

 
Det anskaffes/leies minkfeller for uttak av mink som er en predator i fiskesammenheng. 
Fangsten krever ikke jaktkort fra grunneierlaget. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
Grensen for minstestørrelse (25 cm) på fisk som tas i vassdraget oppheves 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Det settes av inntil 8.000 kroner til innkjøp av utstyr i forbindelse med fisketiltakene 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Bestandsplansamarbeid i Evenes 

Forskrift for hjorteviltforvaltning ble i 2012 revidert og en av endringene i denne er at det 

kreves 20 ganger minsteareal for å kunne ha en bestandsplan for elg. Siden Evenes kommune 

har et minsteareal på 6.000 da betyr det at et bestandsplanområde må være på minimum 

120.000 da. I Evenes kommune er det 3 storvald, men ingen av disse er så stor som forskriften 

krever. Det er derfor satt i gang et samarbeid for å lage en felles bestandsplanområde i hele 



kommunen. De 3 eksisterende storvaldene vil fortsatt bestå og virke som i dag. Styret foreslår 

følgende vedtak: 

 

Årsmøtet støtter etableringen av et felles bestandsplanområde der det eksisterende 

elgvaldet Indre Evenes Storvald inngår. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Tiltak mot elgpåkjørsler 

Det har i de siste årene vært en del elgpåkjørsler i vårt område, og i fokus står foreløpig 
området Jansbakken-Bjerkeng. Statistisk koster hver elgpåkjørsel samfunnet ca. 150.000 
kroner, som er et beløp som burde vekke institusjoner som jobber med trafikksikkerhet. I de 
senere år har det blitt påkjørt mellom 1 og 2 elger i det angjeldende område; dvs. en årlig 
kostnad på ca. 300.000 kr. I denne forbindelse kunne det ha vært interessant å få 
myndighetene med på et forsøk for å se på virkninga av forslaget nedenfor. Styret foreslår 
følgende vedtak: 
 

Indre Evenes Grunneierlag tar kontakt med Statens Veivesen, Nordland Fylkeskommune 
og Evenes Kommune med forslag om at det bygges et 2m høye gjerder på begge sider av 
E10 på strekninga Jansbakken-Bjerkeng (Evenes Kommune) for å hindre elgen i å krysse 
E10 på denne uoversiktlige strekningen. I tillegg foreslås det at det bygges ei viltbru over 
E10 ved, f.eks. Høghågan som er brei nok til at viltet vil krysse veien over denne brua.  
Styret trekker forslaget. 
 
«Indre Evenes Grunneierlag tar kontakt med Statens Veivesen, Nordland Fylkeskommune 
og Evenes Kommune med mulige tiltak for å redusere elgpåkjørsler i grunneierlagets 
område» ble enstemmig vedtatt. 

 

8. Innkomne saker 

 

Innen fristen var det kommet inn en sak til behandling på årsmøtet. 

 
Rydding av veikant og trær som skygger for veibelysning (Tom Amundsen) 
Det virker ikke som om Evenes kommune har noen intensjon om vedlikehold av Snubbaveien, hverken 
grøfting eller rydding av skog, vegetasjon som både skjermer sikt og vegbelysning i den mørkere tida. 
  
Kanskje man i løpet av sommeren 2013 skulle arrangert et par dugnader. Tanken er at hver og en 
rydder langsmed Snubbaveien ved sine eiendommer, eller så langt man kommer i løpet av disse to 
dugnadsdagene. Om man velger en slik løsning, burde grunneier laget stå for innkjøp av bensin og 
olje til motorsager og eventuelt kjøpe inn en ryddesag (som kan brukes på kjerr). For å gjøre tiltaket 
litt interessant kunne man avslutte hver dugnadsdag med felles grilling, kanskje ved grendehuset.  
 
Saken trukket av forslagsstilleren. 

 

 

 

 

………………………………      og       ………………………………………………    

    

godkjenner årsmøtereferatet 


