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Protokoll styremøte 17. september 2005 
 
 
Tid:  Lørdag 17. september 2005, kl. 15.00 - 17.00  
Sted:  Gullstein 
Tilstede:  Bersvein Gulljord, Jan Håvar Nymo, Birger Gulljord, 

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Kristin Danielsen (Birger Gulljord møtte for henne)  
 
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Uttalelse ifm. oppføring av hytte på Granholmen 
3. Kommuneplanens arealdel 
4. Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2005 
5. Eventuelt 

 
 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 

• Orientering om innkomne og utgående brev. 
• Annonse i Fremover og Harstad Tidene bestilt angående fredning av småviltjakta i 

tiden 25.09 – 10.10. 
• To fisker tatt for fiske uten fiskekort og akseptert forenklet behandling med 

innbetaling på kr 400,- 
 
 
Sak 2 – Uttalelse ifm. oppføring av hytte på Granholmen 
I henhold til muntlig orientering fra kommunen den 13. september er ikke byggesøknaden 
trukket tilbake.  
 
Styret er enstemmig i at Kai Mathisen ikke er innhabil i saken. 
 
Styret er av den formening at grunneierlaget kun skal forholde seg til jakt og fiske og vil ikke 
realitetsbehandle den konkrete byggesaken. Styret er av den oppfatning at det er viktig at 
allmennheten har adgang til vassdraget. Bygninger som settes opp nær strandlinja vil være til 
sjenanse for allmennheten. Styret mener videre at ingen holmer i vassdraget er så store at en 
bygning/hytte ikke vil begrense allmennhetens benyttelse av holmene.  
 



 

 
Sak 3 – Kommuneplanens arealdel 
Kommunen ønsker innspill til kommuneplanens arealdel. Styret viser til forrige punkt om 
hytter på holmer i vassdraget. I tillegg vil styret anbefale at det for fremtiden ikke tillates at 
det selges hyttetomter med strandlinje i vassdraget (ikke grense helt til vannkanten). Styret 
mener at hytter nærmere strandlinje enn 50 meter vil være til sjenanse for allmennhetens 
tilgjengelighet til strandlinja. Videre mener styret at størrelsen på hytteareal ikke bør være så 
stor at det er til sjenanse for allmennheten, samt muligheten for å drive jakt og friluftsliv. 
 
 
Sak 4 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2005 
Fastsetting av kilopris for elgkjøtt skal indeksreguleres og de siste årene er indeksen for 
august benyttet. Fra august 2004 til august 2005 har konsumprisindeksen steget med 1,86%. 
Den nye kiloprisen for elgkjøtt i 2005 blir dermed kr 52,60. 
 
 
Sak 5 – Eventuelt 
Forenklet forelegg ifm. småviltjakt 
Styret vil praktisere et forenklet forelegg på kr 400,- om en jeger blir tatt uten jaktkort. Dette 
er den samme satsen som benyttes for fiske uten fiskekort. 
 
 
 
 
 
Bersvein Gulljord  Birger Gulljord  Jan Håvar Nymo 
 
 
Geir Elvebakk   Kai Mathisen 
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