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Sak 1 – Orienteringer 
Leder gjennomgikk brev sendt i forbindelse med årsmøtevedtak og styrevedtak. 
 
Ad tildeling av elgjaktplass etter ordinær søknadsfrist er styret av følgende oppfatning:  
Dersom en jeger søker om jaktplass etter ordinær søknadsfrist vil vedkommende søknad bli 
behandlet dersom det er ledig jaktplass på jaktlaget. Tildeling av jaktplass skjer da kun for ett 
år og vedkommende må eventuelt søke på ordinær måte innen gjeldende frist dersom 
vedkommende ønsker videre deltagelse i elgjakta.  
 
Sak 2 – Valg av nestleder 
Geir Elvebakk ble enstemmig valgt som nestleder i grunneierlaget. 
 
Sak 3 – Justering av jakt- og fiskeregler 
På gjeldende fiskeregler er følgende endret i hht. årsmøte og tidligere styrevedtak. Begge 
kortene som tildeles grunneier skal påføres navn til den/de som fisker (jfr. §4).  
 
§7: ”G.nr. 27/ 35 og g.nr. 26/28 har enerett til stangfiske fra egen strandlinje. For fiske i 
øvrige deler av vassdraget må det løses fiskekort.” 
 
§8: ”G.nr. 27/ 38 har enerett til stangfiske og fiske med ett garn fra Granholmen 
(Stabbursholmen) mot å løse nødvendig fiskekort. Dette gjelder så lenge nåværende eier 
besitter eiendommen”.  
 
§10: For salg av fiskekort gjelder følgende priser (jfr. årsmøtevedtak): 

Grunneierkort   kr.   50,- 
Bygdekort    kr.   50,- 
Sesongkort    kr. 250,- 



 

Ukekort    kr. 100,- 
Døgnkort (ovenfor brua) kr.   50,- 
Døgnkort (nedenfor brua) kr.   60,- 

 
Det ble informert om at i tillegg til de som er referert som fiskekort/jaktkortselgere selges det 
kort også hos Storø Sport og Radio AS i Bjekvik. 
 
Sak 4 – Instruks for kontroll av jakt og fiske 
Følgende endringer er gjort: 
– Ved kontroll av fiske i elvemunningen kreves statskort. Ellers ikke. 
– Ved kontroll av jakt skal også jegeravgiftskort kontrolleres. 
– Ved fiske skal det også kontrolleres at fiske skjer i henhold til gjeldende fiskeregler. 
 
Sak 5 – Kontrolløravtaler for jakt og fiske 
Styret ble informert om at Eldar Langseth, Kurt Akselsen og Ole Johnsen er reengasjert som 
kontrollører. Følgende endring i avtalen er foretatt:  
– Det skal gjennomføres minimum 7 kontroller av fiske i sesongen. 
– Da Eldar Langseth er grunneier er godtgjørelsen til han satt til kr. 500,-. 
 
Otto Johannesen velges som kontrollør. Som godtgjørelse gis han gratis sesongkort for fiske 
og rett til å fiske fra registrert båt i hele vassdraget. Han er kun kontrollør av fiske. 
 
Sak 6 – Fordeling av elgkvote 
Følgende tildeling ble foretatt: 
   Snubba/Lenvik Østervik 
Kalv    3       3 
Ung ku   1       1 
Ung okse          1 
Voksen ku   1        
 
Det ble foretatt loddtrekning på fordelingen av 1 ½ års okse og voksen ku. En av de tildelte 
kalvene på hvert av jaktlagene kan byttes ut med ung ku (1 ½ år). 
 
Styret er enig i at i tildelingsbrevet understrekes at jeger under opplæring kan gå med ladd 
våpen. Jaktlagene skal vedlegge kopi av ”sett elg” skjema sammen med jaktrapporten som 
sendes styret i grunneierlaget. 
 
Sak 7 – Drift av grunneierlaget – brev fra Ivar Arntsen 
Styret tar brevet til etterretning. 
 
Sak 8 –Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
 
Geir Elvebakk  Hans Martin Hanssen  Jan Håvar Nymo 
 
 
Bersvein Gulljord Kai Mathisen 


