
Årsmøte i Indre Evenes Grunneierlag 

på Snubba grendehus 

den 12. april 2014 kl. 12.00 – 16.10 

 

 

1. Åpning, godkjenning av innkalling 

Innkalling:   Ingen kommentarer    

Møteleder:   Kai Mathisen 

Referent:   Tone Elvebakk 

Protokollunderskrivere: Stein Erik Eilertsen og Hans Martin Hansen 

Tellekorps:   Oddvar Langseth og Eldar Langseth 

 

2. Konstituering med stemmeopprop 

Oppmøte: 43 stemmeberettigede av totalt 111 stemmeberettigede. Møtet er ikke 

beslutningsdyktig og det innkalles derfor til ekstraordinært årsmøte.  

 

Bestandsplansamarbeid i Evenes 

Etter konstituering med stemmeopprop og før resten av årsmøtet ga Kai Mathisen en 

presentasjon av bestandsplansamarbeidet for elgforvaltning som er kommet i stand i Evenes 

kommune. Elgforvaltningen er nå forvaltet under en felles bestandsplan som inkluderer all 

arealene i Evenes kommune. 

 

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. Avstemningen ga følgende resultat: 

 

Kasserer: Sigbjørn Astrup (enstemmig valgt) 

Styremedlem: Geir Elvebakk (enstemmig valgt) 

Styremedlem: Odd Harald Dalmo (enstemmig valgt) 

Varamedlem: Torvald Johansen (enstemmig valgt)  

Varamedlem: Eva Hanssen (enstemmig valgt)  

Revisor: Oddvar Langseth (enstemmig valgt) 

Valgkomité Snubba: Stein Erik Eilertsen (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 2013. Arbeidet mot fjerning av stikkrenner som hindrer 

fisken i å gå opp elvene vil følges opp av Erling Reinslett og Sigbjørn Astrup. Styret 

trenger en ny oppsynsmann som tar over etter Bersvein Gulljord og oppfordrer 

årsmøtet til å komme med forslag.  

 Kort oppsummering av småviltjakta 2013/2014 

 Kort oppsummering av elgjakta 2013 

 Justering av stemmeandel 27/12 og 26/34 

 Eiendomsoverdragelse 28/9 og 28/128 

 Gaupejakt i grunneierlagets område 

 Arbeid for fjerning av gammel telelinje mellom Østervik og Trollhøgda. IEG vil 

fortsette dette arbeidet. Årsmøtet oppfordrer også andre foreninger og organisasjoner 

om å ta tak i det samme.  

 Tiltak mot elgpåkjørsler. Styret fortsetter med arbeid med dette.  

 

Styret fremmet ellers disse sakene til avstemming: 

 Anskaffelse/innkjøp av kråkefelle og revebås 

 Arealstørrelse for å bli medlem i grunneierlaget 

 

Anskaffelse/innkjøp av kråkefelle og revebås 

Grunneierlaget har i flere år gitt fellingstilskudd på bl.a. rev og kråke/ravn som et tiltak for å 

få opp rypebestanden. Det har imidlertid ikke vært mange som har benyttet seg av tilbudet og 

tiltaket må derfor kunne sies å ikke hatt den ønskede effekten. Styret tror at revebås og 

kråkefelle vil kunne være et virkemiddel som sammen med fellingstilskudd vil kunne bidra til 

at det blir tatt ut mer kråke/ravn og rev. Årsmøtet er skeptisk til revebås, og ønsker ikke at 

styret går til anskaffelse av det.  

 

Styret foreslår følgende vedtak: 

 

Grunneierlaget går til anskaffelse av flyttbar kråkefelle for et beløp inntil ca 5.000 

kroner. Den som røkter kråkefella gis rett til å heve grunneierlagets fellingstilskudd.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Arealstørrelse for å bli medlem i grunneierlaget 

Med bakgrunn i at det i dag er enklere å få delt eiendommer ønsker styret årsmøtets syn på 

håndteringen av eiendommer som splittes opp. Styrets forslag bygger på 

 

 At den totale jakt- og fiskerett kan ikke endres 

 At oppsplitting av eiendommer har blitt enklere å få til 

 Tidligere praksis ved oppdeling av eiendom 

 At tomter som skilles ut ikke blir medlem i grunneierlaget 

    

Styret trakk opprinnelig forslag og foreslår følgende vedtak: 

 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe videre med saken og gå i dybden og utrede 

fordeler og ulemper ved håndtering av eiendommer som splittes opp. Forslag skal 

fremmes til medlemmene, gjennom høring frem til neste årsmøte og/eller nytt forslag 

på neste årsmøte.  



 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

8. Innkomne saker 

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

 

Forslag til endring av arealplan for Evenes kommune der området mellom 

Østervikvannet og E10 omdefineres fra LNF-område til spredt bebyggelse (Gro Ø 

Eilertsen) 

   

I 2007 ble arealplanen for Evenes kommune vedtatt, og denne er nå til revisjon i 

kommunen. I arealplanen fra 2007 ble arealet mellom Østervikvatnet og E10 fastsatt 

som et LNF-område, og i tillegg ble det vedtatt byggeforbud i 100-metersbeltet langs 

Østervikvassdraget. Dette vedtaket ble iverksatt til tross for at Snubba Grendelag gikk 

inn for at området skulle benyttes som spredt bebyggelse med byggeforbud i 50-

metersbeltet.   

  

Siden arealplanen i Evenes kommune nå er under revisjon, er det betimelig at Indre 

Evenes Grunneierlag benytter anledningen til å komme med innspill til kommunen. 

Jeg forslår derfor at det stemmes over om Indre Evenes Grunneierlag skal gå inn for 

endring av arealet mellom Østervikvatnet og E10 fra LNF-område til spredt 

bebyggelse. Hvis flertall oversendes forslaget til Evenes kommune for innspill til 

revidert arealplan.  

 

Forslag: 

Indre Evenes Grunneierlag skal gå inn for endring av arealet mellom Østervikvatnet 

og E10 fra LNF-område til spredt bebyggelse. Hvis flertall oversendes forslaget til 

Evenes kommune for innspill til revidert arealplan.  

 

Årsmøtet foreslår følgende vedtak:  

 

Saken avvises av årsmøtet. 

 

Vedtak: 15 stemmer mot, og 22 for at saken avvises. Noen av de stemmeberettigede 

har forlatt årsmøtet. 

 

 

 

 

 

 

………………………….………      og       ………………………….……… 

 

godkjenner årsmøtereferatet 


