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Sak 1 – Orienteringer 
Innkomne og utgående brev 
Innkomne brev 

– 12.03.2004 – Evenes kommune – Invitasjon til kurs i elgforvaltning 
– 15.03.2004 – Nordland Utmarkslag – Fiskeregler i forhold til jordskiftedom 
– 20.03.2004 – Elmar Løvli/Georg Johnsen – Overføring av jakt- og fiskerett  
– 15.04.2004 – Håkon Pettersen – Garnfiskerett for gnr. 26, bnr. 26 i 2004 
– 20.04.2004 – Hans-Martin Hanssen – Angående nettbankavtale for grunneierlaget 
– 03.05.2004 – Statens vegvesen – Angående fiskestengsel i rør gjennom E10 
– 18.05.2004 – Jan Håvar Nymo –  Overførsel av fiskerett 

Utgående brev 
– 09.03.2004 – Medlemmer – Utsendelse av årsmelding og saker til årsmøte 
– 09.03.2004 – Søkere Østervik jaktlag – Melding om vedtak – jaktplass 
– 09.03.2004 – Søkere Lenvik/Snubba jaktlag – Melding om vedtak – jaktplass 
– 11.03.2004 – A. Ingebrigtsen / T. Johansen– Endring av jaktplass Østervik jaktlag 
– 17.03.2004 – NJFF Troms – Påmelding kurs i elgforvaltning  
– 23.03.2004 – Statens Vegvesen – Fiskestengsel i rør gjennom E-10 
– 22.04.2004 – O. Heimly / G. Elvebakk – Bygging av Gapahuk 

 
Sak 2 – Fullmakt til disponering av lagets konti 
Kristin Danielsen (kasserer) gis fullmakt til disponering av lagets kontoer. Fullmakt 
undertegnet av styremedlemmene sendes banken. 
 



 

Sak 3 – Fordeling av elgkvote 
Følgende elgkvote tildeles for elgjakta 2004: 
 
Østervik jaktlag   Lenvik/Snubba jaktlag 
3 stk kalver    2 stk kalver 
1 stk ungdyr 1 ½ år   3 stk ungdyr 1 ½ år 
1 stk voksen ku 
 
To av kalvene i hvert jaktlag kan byttes ut med ungdyr. Eventuell tildeling av de 2 gjenstående 
kalvene avventes med til under selve jakta. 
 
Ved eventuelle ekstraordinære hendelser kan styret endre den ovenfornevnte tildeling innenfor 
rammen av den godkjente driftsplanen. 
 
Sak 4 – Fellingstilskudd på kråkefugl, mink og rev 
Følgende er valgt som kontrollører for felling av kråkefugl, mink og rev: 

Kontrollør:  Jan Håvar Nymo  
Reservekontrollør:  Bersvein Gulljord 

 
På kråke og ravn skal høyre fot kappes av etter kontroll. 
På rev og mink skal høyre klo på høyre framfot kappes av. 
 
Kontrollørene leverer jevnlig inn oversikt over kontrollert felling til kasserer som holder 
oversikt med at grensen på kr. 3.000,- pr. år ikke overskrides.  
 
Sak 5 – Forslag til fiskebrosjyre 
Følgende endringer gjøres i forhold til utsendt forslag på fiskebrosjyre: 
– Tillegg i delen om fiskeregler: ”Garnfiske forbeholdes grunneiere” 
– Fjerne røde streker i kartet som markerer anbefalte fiskeplasser. 
 
Forslaget til brosjyre ble enstemmig vedtatt med de endringene som er nevnt. 
 
Sak 6 – Plassering av gapahuk 
Styret foreslår følgende prioriterte rekkefølge på plassering av første Gapahuk: 
 

1. prioritet: Kvassnesset (Klubbnesset) 
2. prioritet: Storelvnesset 
3. prioritet: Pipnesset 

 
Styret kontakter grunneier for tillatelse til å sette opp Gapahuken. 
 
Sak 7 – Salg av fiskekort på Internett 
Tre alternativer er vurdert: 

1. Avtale med VISA og betalingsoperatør 
2. Avtale med inatur.no 
3. Salg av kort over hjemmeside med betaling over egen nettbank 

 
Styret går inn for å inngå avtale med inatur.no for ett år. Erfaringene rapporteres på neste 
årsmøte (2005). 
 



 

Sak 8 – Seminar om elg- og fiskeforvaltning  
Styret søker Evenes, Skånland og Narvik kommune, samt Fylkesmannen i Nordland og 
Troms om støtte på totalt kr. 15.000,- til seminar om elg- og fiskeforvaltning. I tillegg er tre 
private selskaper forespurt om å gi en støtte på til sammen kr. 6.000,- til det nevnte prosjektet.  
 
Styret gir enstemmig tilslutning til planene slik de foreligger. 
 
Sak 9 – Prøvefiske i vassdraget 
Styret gir enstemmig tilslutning til prøvefiske i regi av ferskvannsbiolog Per Grotnes fra 
Universitetet i Tromsø. Resultatet av prøvefisket skal rapporteres skriftlig. 
 
Sak 10 - Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
 
 
Geir Elvebakk  Birger Gulljord Jan Håvar Nymo 
 
 
Bersvein Gulljord Kai Mathisen 


