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Protokoll styremøte 1. juli 2006 
 
 
Tid:  Lørdag 1. juli 2006, kl. 1600 - 1800 
Sted:  Gullstein 
Deltagere:  Bersvein Gulljord, Jan Håvar Nymo, Birger Gulljord (vara),  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Kristin Danielsen 
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9. Bruk av kreosotholdig materiale 
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Sak 1 – Orienteringer  
Leder orienterte om inn- og utgående post siden forrige styremøte.  
 
 
Sak 2 – Utvidelse av driftsplanområdet 
Strand elgvald har tilsluttet seg Indre Evenes storvald. Dette har medført at Storvaldet har fått 
en økning på 3 dyr på totalkvota som nå er på 43 dyr. 
 
 
Sak 3 – Fiske i elvemunningen  
På fjorårets årsmøte ble det bestemt at fiske i elvemunningen skulle starte 1. mai. Det ble 
samtidig sagt at lovligheten av dette skulle sjekkes ut og leder har nå sendt brev til 
Fylkesmannen i Nordland. Svar på henvendelsen om lovligheten av årsmøtets vedtak om at 
fiske i elvemunningen skal starte 1. mai er ikke mottatt. Styret avventer svar fra 
Fylkesmannen før det gjøres noe mer med dette. 
 
 



 

Sak 4 – Arrangement av elgseminar 
Styret har fått en henvendelse fra Prosjekt Utmark om å arrangere et elgseminar. De har fått 
bevilget en del penger til å arrangere et slikt seminar i samarbeide med bl.a. Fylkesmannen i 
Nordland, NJFF og Statskog. Disse pengene må benyttes i år til formålet og de har derfor 
henvendt seg til oss for å høre om vi kunne være interessert i å arrangere det hos oss i 
november, dvs. etter årets elgjakt. 
 
Styret diskuterte muligheten for å arrangere elgseminaret i november og går inn for at 
grunneierlaget påtar seg dette arrangementet. 
 
 
Sak 5 – Oppsynskurs 
Styret går inn for å sende Bersvein Gulljord på oppsynskurs på Heggenkollen i Harstad den 
26. og 27. august då. 
 
 
Sak 6 – Overdragelse av jaktrett 
Styret diskuterte årsmøtets vedtak om at jaktretten ikke kan leies ut til andre for mer enn 5 år 
og vil forholde seg til det da dette også fremgår av Viltlovens §28  
 
 
Sak 7 – Overdragelse av fiskerett 
Styret diskuterte årsmøtets vedtak om at fiskeretten ikke kan leies ut til andre for mer enn 5 år 
og vil sjekke hva jordskiftedommen sier om utleie før styret gjør videre vedtak i saken. 
 
 
Sak 8 – Oppsetting av grillbu på Nordholmen 
Styret har mottatt et brev fra Jens Jensen hvor han orienterer om oppsetting av grillbu på ca 
10 m2 på Nordholmen i Holmvatnet. Styret tar saken til etterretning. 
 
 
Sak 9 – Bruk av kreosotholdig materiale 
Styret i grunneierlaget undersøker med Fylkesmannen i Nordland om retningslinjer for bruk 
av kreosotimpregnert materiale i eller ved vassdrag. 
 
 
Sak 10 – Bygge- og deleforbud ved Østervikvatnet 
Avisa ”Fremover” skriver at flertallet i formannskapet går mot å nedlegge bygge- og 
deleforbud for eiendommene ved Østervikvatnet for holmer og i en 50-meters sone fra vatnet. 
Styret gjør en skriftlig henvendelse til kommunen angående saken, for en eventuell 
viderebehandling av saken. 
 
 
 
Geir Elvebakk   Birger Gulljord  Jan Håvar Nymo 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 
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