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Sak 1 – Godkjenning av protokoll fra telefonmøter 
Møtet startet med at styret signerte protokollen fra telefonstyremøter den 18.08.2003 og 
17.09.2003. 
 
Sak 2 – Orienteringer 
Leder orienterte om innkomne og utgående korrespondanse.  
Innkomne brev: 

– 08.05.2003 – Politiet – Innvilgelse av begrenset politimyndighet for Eldar Langseth 
– 13.05.2003 – Jan Håvar Nymo – Overføring av fiskerett (28/23) i 2003 til Jack Nymo  
– 14.06.2003 – Evenes kommune – Endring avskytningsplan for elg 
– 16.06.2003 – Elmar Løvli – Overføring av fiskerett (93/2) i 2003 til Georg Johnsen 
– 10.08.2003 – Ivar Simonsen – Trekk fra elgjakta 2003 
– 12.08.2003 – Jan Elvebakk – Trekk fra elgjakta 2003 
– 14.08.2003 – Kurt Akselsen – Søknad om jaktplass 2003 
– 18.08.2003 – Uno Elvebakk – Søknad om jaktplass 2003 
– 16.09.2003 – Asbjørn Ingebrigtsen – Søknad om jaktplass 2003 
– 10.11.2003 – Lenvik/Snubba jaktlag – Jaktrapport 2003  
– 27.11.2003 – Østervik jaktlag – Jaktrapport 2003 

Utgående brev: 
– 04.05.2003 – Ivar Arntsen – Drift av grunneierlaget (ta info til etterretning) 
– 04.05.2003 – Jaktlagene – Fordeling av elgkvote 2003 
– 17.06.2003 – Jaktlagene – Endring avskytingsplan for elg 2003 
– 12.08.2003 – Ivar Simonsen – Til etterretning ut av jakta 2003 
– 13.08.2003 – Jan Elvebakk – Til etterretning ut av jakta 2003 / søknad elgjakta 2004 



 

– 19.09.2003 – Uno Elvebakk/Kurt Akselsen – Melding om jaktplass 2003 
– 18.09.2003 – Asbjørn Ingebrigtsen – Melding om jaktplass 2003 
– 25.11.2003 – Evenes kommune – Fellingsrapport elg 

 
I tillegg var det kommet inn brev angående kontroll av jakt- og fiske fra Eldar Langseth og 
Kurt Akselsen. 
 
Leder fastsatte kilopris for elgkjøtt ut fra gjeldende konsumprisindeks, og styret sluttet seg til 
fastsettelsen av kiloprisen. 
 
Nestleder redegjorde for fagkonferanse om lokal ressursforvaltning avholdt i Stokmarknes 
ultimo november 2003. Hovedbudskapet fra konferansen var at driftsplaner i så stor grad som 
mulig bør omfatte naturlig sammenhengende områder. 
 
Sak 3 – Oppsummering fiskesesongen 2003 
Det har vært solgt litt mindre kort enn tidligere, men pga. økningen av kortpris økte 
inntektene med kr. 400,-. Fiskesesongen sett under ett var dårlig mht. fangst. Dette skyldes 
trolig den varme sommeren. 
 
Strøm kiosk i Bogen skal legges ned og dermed taper grunneierlaget den viktigste 
fiskekortselgeren. Hans Martin påtar seg å undersøke muligheten for å inngå avtale med 
Sparmat, Statoil-stasjonen eller Vertshuset i Bogen angående kortsalg. 
 
Fiskekortsalg av privatpersoner revideres. Jan Håvar Nymo (Østervik) påtar seg å selge kort i 
Østervik. 
 
Sak 4 – Oppsummering elgjakta 2003 
Siste års jakt var det sett betydelig færre dyr enn tidligere år. Det positive er at det ble 
observert relativt flere kyr med tvillingkalver og flere voksne okser. 
 
I og med at bestandsutviklingen av elg synes negativ diskuterer styret om at tildelinga i 2004 
skal gjøre ved å tildele jaktlagene fem dyr hver i første runde. Det sjette dyret kan da 
eventuelt tildeles ut fra vurderinger av bestanden under jakta. Dette tas opp som sak på 
årsmøtet. 
 
Nestleder påtar seg ansvar for å ta kontakt med viltfaglig utvalg samt tilgrensende elgvald for 
et felles møte for eventuelt å ta tiltak for å berge elgbestanden. 
 
Sak 5 – Praktisering/behandling av fiskerett og garnrett 
Styret diskuterte problemstillinger omkring garnfiske, utleie av garnfiske etc. Styret er av den 
oppfatning at ved eventuell utleie av garnfiskerett til annen part må avtalen være skriftlig og 
kopi av avtalen leveres grunneierlaget før sesongstart. Garnene skal være merket med 
utøveren av fiske samt g.nr./b.nr. til den som leier ut fiskeretten. Kontrollørene skal ha 
oversikt over hvor slike avtaler er inngått. Saken fremmes for årsmøtet. 
 
Styret diskuterte videre jakt- og fiskerett og ser at det er flere tolkningsmuligheter for hvordan 
grunneierlaget kan forvalte disse rettighetene (to grunneierkort pr. grunneier). På grunn av 
den prinsipielle viktighet av saken bør den forelegges juridisk vurdering. 
 



 

Sak 6 – Planlegging av årsmøte 2004 
Årsmøte avholdes lørdag 3. april 2004 kl. 1200 på Snubba grendehus.  
– Nestleder får ansvaret for den praktiske avviklingen av årsmøtet.  
– Leder sørger for at valgkomiteen underrettes hvem som er på valg.  
– Leder lager utkast til årsmelding. 
– Kasserer utarbeider regnskapet, samt sørger for at det er revidert og signert av revisorer. 
– Leder sørger for innkalling til årsmøte. 
 
Sak 7 – Vurdering av muligheter for større utbytte fra fiske 
Styret diskuterte flere muligheter for å øke utbytte fra fiske i vassdraget. Samarbeide om 
felles jakt- og fiskekort med for eksempel Herjangen ble diskutert. Styret er enig om følgende 
forslag for markedsføring av vassdraget som et av Nordlands beste ørretvassdrag: 
– Lage kart over gode fiskeplasser, stier til vassdraget og parkeringsmuligheter. 
– Lage hjemmeside på Internett med informasjon om vassdraget. 
– Vurdere muligheten for økt tilgjengelighet for fiske fra båt. 
– Diskusjon om samarbeide med felles jakt- og fiskekort med Herjangen. 
 
Sak 8 – Grunneierlaget som høringsinstans om planer som berører området 
Styret mener at grunneierlaget bør benyttes som høringsinstans for saker som omhandler jakt 
og fiske. Kommunen underrettes om dette ved å sende brev til kommunen. 
 
Sak 9 – Eventuelt 
Ingen saker. 
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