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Protokoll styremøte 26. februar 2005 
 
 
Tid:  Lørdag 26. februar 2005, kl. 15.00 - 18.20  
Sted:  Snubba grendehus 
Tilstede:  Bersvein Gulljord, Kristin Danielsen, Jan Håvar Nymo,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Ingen  
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Saker til årsmøtet 
3. Årsmelding og regnskap  
4. Fornying av kontrolløravtaler 
 

 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Leder redegjorde for inn- og utgående post, samt driftsplanmøte som har vært avholdt. 
Forslaget angående driftsplansamarbeide med Bergvik og Strand er modifisert i og med at 
Strand har trukket seg fra samarbeidet i denne omgang. 
 
 
Sak 2 – Saker til årsmøtet 
 
Starte fiskesesongen i elvemunningen 1. mai.  (forslag fra Eldar Langseth) 
Fiskesesongen fra Østervikbrua til elvemunningen endres fra og med 1. mai til og med 15. 
september. 
 

 Styret støtter forslaget 
 
Endring av regler for tildeling av elgjaktplass (forslag fra Jan Håvar Nymo) 
Søknad om jaktplass på Østervik jaktlag skal sendes styret i Østervik Bygdelag eller direkte 
til jaktlaget, og søknad om jaktplass i Lenvik/Snubba jaktlag sendes til styrene i de 
Bygde/grendelag eller direkte til jaktlaget. 
 

 Jan Håvar Nymo trakk forslaget 
 



 

Tiltak for å øke utbytte fra fiske (forslag fra fiskegruppe nedsatt av årsmøtet) 
Fiskegruppa som ble nedsatt av siste årsmøte fremmer følgende forslag på tiltak for å øke 
utbytte fra fiske:  
• Strengere kontroll med maskestørrelse på garn og krav om godt synlige garnfløyter. Garn 

med feil maskestørrelse eller feil merking skal umiddelbart inndras. 
 

 Styret støtter forslaget 
 

• Forlenge fiskesesongen for håndsnører til 15. september. Garnfiske avsluttes som før den 
25. august. 
 

 Styret støtter forslaget med følgende presisering: 
     - Utvidelsen gjennomføres som en prøveordning for perioden 2005-2007 
     - Utvidelsen må medføre skjerpet kontroll 
 

• Støtte forslaget fra Eldar Langseth om å starte fiske i elvemunningen den 1. mai. 
 

 Styret støtter forslaget 
 

• Tillate isfiske fom. palmelørdag tom. 2. påskedag med ett håndsnøre pr. fisker. Dette i en 
prøveperiode på 3 år. Isfiskekort for perioden selges for kr. 100,- for alle (også 
grunneiere) og med rapporteringsplikt. 
 

 Flertallet av styret støtter forslaget, men presiserer at det oppfordres til  
     rapportering av fangst. 
 

• Legge bedre til rette for sportsfiskere ved å lage hengebro over elva mellom Holmvatn og 
Østervikvatnet, samt lage overganger over noen mindre elver slik at det skal bli lettere å 
gå langs vannet å fiske. Gangveier/stier kan også merkes. 
 

 Styret er avventende til forslaget 
 
Øke grensen for utbetaling av utbytte (forslag fra styret) 
Utbytte til en grunneier må overskride kr. 200,- (akkumulert) før utbytte utbetales. 
 
Justering av regler for utvelgelse av elgjegere (forslag fra styret) 
Søkere med grunneiertilhørighet i Østervik gis fortrinnsrett til jaktplass i Østervik jaktlag, 
likeledes gis søkere med grunneiertilhørighet til Lenvik, Snubba og Bogmarka fortrinnsrett til 
jaktplass i Lenvik/Snubba jaktlag. 
 
Styret er også enig i at det i fremtiden tildeles plass til reservejeger som får jakte dersom 
jaktlaget ikke er fulltallig. Reservejeger må være godkjent som storviltjeger. 
 
Driftsplan og driftsplansamarbeide 2005-2007 (forslag fra styret) 
Leder redegjorde for forslaget til driftsplan. Driftsplanen omfatter også Bergvik og medfører 
bl.a. at det må opprettes et eget driftsplanstyre for Nordøstre Evenes Storvald. Det skal totalt 
felles 40 dyr i 3-års perioden hvorav Indre Evenes Grunneierlags andel er 36 dyr. Styret 
anbefaler årsmøtet å vedta følgende: 



 

1. Årsmøtet godkjenner driftsplan for elgforvaltning 2005-2007 og ber styret inngå avtale 
med kommunen. Styret gis også fullmakt til å foreta mindre endringer dersom Viltfaglig 
Utvalg har anmerkninger til planen.  

2. Årsmøtet godkjenner driftsplansamarbeidet med jaktfeltet Bergvik, samt vedtekter og 
regler som er laget for dette. 

3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge grunneierlagets representanter i driftsplanstyret til 
Nordøstre Evenes Storvald. 

4. Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå eventuelle avtaler med de andre jaktfeltene i 
driftsplansamarbeidet (dersom det ønskes) slik at et jaktfelt kan jakte på et annet jaktfelt 
når de er ferdig.  

 
 
Sak 3 – Årsmelding og regnskap 
Leder redegjorde for innholdet i utsendt forslag til årsmelding og styret støtter enstemmig 
forslaget.  
 
Kasserer klargjør regnskapet for utsendelse til grunneierne. 
 
 
Sak 4 – Fornying av kontrolløravtaler 
Kontrolløravtaler som er inngått med Kurt Akselsen, Ole Johnsen, Eldar Langseth og Otto 
Johannessen går nå ut og nye avtaler må lages. 
 
Styret foreslår enstemmig at det inngås 2-årige kontrolløravtaler med disse: 
 

• Kurt Akselsen 
• Ole Johnsen 
• Eldar Langseth 
• Bersvein Gulljord 

 
Styret går også enstemmig inn for at Kristin Danielsen skal selge fiskekort for perioden 2005-
2006. 
 
 
 
 
 
Geir Elvebakk   Kristin Danielsen  Jan Håvar Nymo 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 
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