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Sak 1 – Orienteringer 
• Innkomne brev 

– 23.01.2004 – Kurt Akselsen – Søknad om jaktplass 2004 
– 11.02.2004 – Bjørnar Olsen – Forslag til årsmøtet  
– 16.02.2004 – Per Helge Fedreheim – Utleie av jaktrett 2004 
– 17.02.2004 – Vidar Øyen – Søknad om jaktplass 2004 
– 21.02.2004 – Asbjørn Ingebrigtsen – Søknad om jaktplass 2004 
– 26.02.2004 – Geir Elvebakk – Forslag til årsmøtet 
– 27.02.2004 – Arne Nymo – Søknad om jaktplass 2004 
– 29.02.2004 – Uno Elvebakk – Søknad om jaktplass 2004 

• Utgående brev 
– 05.02.2004 – Valgkomité – Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2004 
– 20.02.2004 – Nordland Utmarkslag – Vurdering av fiskeregler i forhold til jordskiftedom 
– 20.02.2004 – Evenes kommune – Høringsinstans i planer som berører lagets område  

• Jan Elvebakk har pr. telefon den 25/2 trukket sin søknad om jaktplass. 
 
Sak 2 – Tildeling av jaktplasser 
Lenvik/Snubba jaktlag 
To søkere og en ledig plass: 
– Uno Elvebakk (jaktrett 27/10) tildeles jaktplass i Lenvik/Snubba jaktlag 
– Kurt Akselsen (jaktrett 27/3) er reserve i tilfelle en av jegerne i jaktlaget trekker seg. 
 
Østervik jaktlag 
Fire søkere og tre ledige plasser. 
– Vidar Øyen (jaktrett 28/10) tildeles jaktplass i Østervik jaktlag 
– Asbjørn Ingebrigtsen (jaktrett 28/14) tildeles jaktplass i Østervik jaktlag 



 

– Arne Nymo (jaktrett 28/4) tildeles jaktplass i Østervik jaktlag 
– Torstein Johansen (ingen jaktrett) er reserve i tilfelle en av jegerne i jaktlaget trekker seg. 
 
Sak 3 – Saker til årsmøtet 
Bygging av gapahuker - forslag fra Bjørnar Olsen 
Styret er positiv til forslag om å bygge gapahuker, men synes kostnadene ved det vedlagte 
forslaget om å bygge/sette opp gapahuker etter modell fra Statskog. Disse gapahukene koster 
ca. kr. 25.000,- eks. mva., og i tillegg kommer montering. Styret foreslår bygging av 
gapahuker til ca. kr. 10.000,- ut fra modell utarbeidet av Odd Heimly/Geir Elvebakk. Det 
foreslås å sette opp en gapahuk årlig fom. 2004. 
 
Skuddpremie på kråkefugl og rev – forslag fra Geir Elvebakk 
Styret er positiv til forslaget om skuddpremie på kråkefugl (kr. 25,-) og rev (kr. 100,-) og 
foreslår at det settes av totalt kr. 3.000,- pr. år til dette formålet. 
 
Tiltak for større utbytte fra fiske – forslag fra styret 
– Bruke hjemmeside på Internett til informasjon om vassdraget. 
– Lage ”skrytebrosjyre” med bl.a. kart over stangfiskemuligheter, stier til vassdraget og 

parkeringsmuligheter. 
 
Regler for overdragelse av garnrett – forslag fra styret 
For å få klarere regler med utleie av garnfiskerett foreslår styret at det ved utleie av garnrett til 
en annen part foreligger skriftlig avtale og at kopi av avtalen blir levert leder i grunneierlaget 
innen 1. juni det aktuelle året. 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. 
 
Todelt tildeling av elg til jaktlagene – forslag fra styret 
Bestandsutviklingen av elg kan synes negativ i forhold til det som er lagt til grunne i 
driftsplanen. Styret vil derfor fremme forslag om at tildelingen for 2004 gjøres i to runder. Først 
tildeles jaktlagene fem dyr hver. Det sjette dyret tildeles eventuelt ut fra vurdering av bestanden 
under jakta. Denne vurderingen gjøres av leder i grunneierlaget i samråd med begge jaktlederne. 
 
Sak 4 – Årsmelding og regnskap 2003 
Styret gjennomgigg skriftlig forslag fra leder om årsmelding for 2003. Styret hadde ingen 
kommentarer. Årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling vedlegges årsmeldinga. 
 
Sak 5 – Markering av 10-års jubileum 
Styret ”lufter” ideen om en eventuell 10-årsmarkering på årsmøtet. 
 
Sak 6 – Etablering av hjemmeside på Internett 
Leder gikk gjennom forslag til hjemmeside for grunneierlaget, og styret er entusiastisk til 
dette. Hjemmesidene vises på årsmøtet. 
 
Sak 7 – Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
Geir Elvebakk  Hans Martin Hanssen  Jan Håvar Nymo 
 
Bersvein Gulljord Kai Mathisen 


