
Indre Evenes Grunneierlag 
v/Kai Mathisen 
Venusveien 14 

9024 Tomasjord 
Tlf. 776 39 737 – 908 92 770 

 
 
 

Protokoll styremøte 30. oktober 2004 
 
 
Tid:  Lørdag 30. oktober 2004, kl. 17.30 - 20.00  
Sted:  Gullstein, Snubba 
Tilstede:  Bersvein Gulljord, Per Helge Fedreheim (vara), Birger Gulljord (vara), 

Jan Håvar Nymo, Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Kristin Danielsen  
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Fastsetting av kilopris elgkjøtt 2004 
3. Evaluering driftsplan 
4. Feilskyting elg Lenvik/Snubba jaktlag 
 

 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Leder orienterte om innkomne og utgående brev, samt andre aktiviteter siden sommeren: 
• Innkomne brev 
• Utgående brev 
• Seminar om lokal forvaltning av elg og fisk, 26. juni 2004 
• Salg av småviltjaktkort over Internett 
• Møte med jaktlederne før elgjakta 
• Fiskestengsel i Røytelva, samtaler med Statens vegvesen 
 
 
Sak 2 – Fastsetting av kilopris elgkjøtt 2004 
Som grunnlag for fastsetting av kiloprisen for elgkjøtt er prisstigningen i hht. SSB’s indeks i 
perioden september 2003 til september 2004 benyttet. Følgende kilopris for elgkjøtt ble derfor 
vedtatt: 

Kilopris 2003    kr. 51,00 
1,1% prisstigning i hht. SSB   kr.   0,60 
Kilopris 2004    kr. 51,60 
 

 
Sak 3 – Evaluering driftsplan 
Grunneierlaget bør sende inn en rapport til Viltfaglig utvalg i Evenes kommune om 
erfaringene med den 3-årige driftsplanen for elg som ble avsluttet i år. Leder og nestleder får 



 

ansvaret for å utarbeide en slik rapport. Styret ga noen innspill som kan tas med i utarbeidelse 
av rapporten: 
 

• Trenden i sentrale elgdata synes å samsvare med driftsplanen. 
• Ku/okse forholdet synes å ha bedret seg i driftsplanperioden. 
• Kalv/ku forholdet synes å ha bedret seg i driftsplanperioden. 
• 1 ½ års dyr kan være vanskelig å bedømme i en jaktsituasjon. 
• Driftsplanen har gitt en fin fleksibilitet i jakta. 
• Felles driftsplan med et større område er ønskelig. 
• Bruk av økt antall jakttimer kan skyldes graden av seleksjon av dyr vi har hatt. 
• Kunne ønsket en sterkere støtte fra kommunen for driftsplanarbeidet. 

 
 
Sak 4 – Feilskyting elg Lenvik/Snubba jaktlag 
Lenvik/Snubba jaktlag har skutt ei voksen ku i stedet for 1 ½ års dyr eller dyr under 150 kg. 
 
Følgende straffereaksjon ble enstemmig vedtatt: 
 

• Det betales 20% ekstra kilopris for den delen av kjøttet som veier over 150 kg, dvs. 45 kg da 
kua veide 195 kg. Dette ble vedtatt mot en stemme. 

• I tillegg betales det et tilleggsgebyr på kr. 800,-. 
 
Kai Mathisen og Geir Elvebakk meldte seg innhabil i denne saken. 
 
 
 
 
 
 
Geir Elvebakk  Per Helge Fedreheim  Birger Gulljord 
 
 
Jam Håvar Nymo Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 


