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Protokoll styremøte 22. april 2007 
 
Tid:  Søndag 22. april 2007, kl 1600 - 1645 
Sted:  Konferansetelefon 
Deltagere:  Bersvein Gulljord, Jan Håvar Nymo, Kristin Danielsen,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Ingen 
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Merknader til arealplan 
3. Hyttegrend på Herjangsfjellet 
4. Elgseminar 

 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
• Leder orienterte om inn- og utgående post siden forrige styremøte.  
• Reviderte fiskeregler vil bli hengt opp på oppslagstavlene rundt månedsskifte mai/juni. 
• Fiske i elvemunningen starter 1. mai og kasserer vil levere ut fiskekort til Bunnpris i 

Bogen i kommende uke. 
• Kortselgere som skal selge grunneierkort vil få oversendt liste over hvem som kan kjøpe 

grunneierkort på de ulike gårdene. Grunneierkort selges kun av Jan-Håvar Nymo (gnr 28), 
Hans-Martin Hanssen (gnr 26) og Odd Heimly (gnr 27 og 93). 

• Oppringing om opplæringsplass i jaktlag fra Torkel Dalmo. Leder ba han om å sende en 
forespørsel pr epost eller brev. Styret mener dette håndteres av jaktlaget selv siden det 
ikke vil være snakk om jeger med våpen. 

 
 
Sak 2 – Merknader til arealplan 
På årsmøtet i grunneierlaget ble arealplanen diskutert og styret fikk da i oppdrag å gi 
merknader til planen på vegne av grunneierlaget. Årsmøtet ønsket at tidligere innspill som er 
gitt til kommunen ble stadfestet. 
 
Forslag til uttalelse var sendt til styremedlemmene i forkant av møtet. Forslaget ble grundig 
diskutert på møtet og ble enstemmig vedtatt med noen mindre tekstlige justeringer. I tillegg 
bør det fremgå av brevet at saken er diskutert på styremøte i grunneierlaget.  
 
 
Sak 3 – Hyttegrend på Herjangsfjellet 
På årsmøtet ble den planlagte hyttegrenda på Herjangsfjellet diskutert og det ble bestemt at 
styret skulle sende en bekymringsmelding til Narvik kommune.  
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Utkast til brev som planlegges sendt til Narvik kommune var sendt til styremedlemmene i 
forkant av møtet. Utkastet ble grundig diskutert og ble enstemmig vedtatt med noen mindre 
tekstlige justeringer. Det bør også fremgå av brevet at saken er diskutert på styremøte i 
grunneierlaget. 
 
 
Sak 4 – Elgseminar 
Det planlagte elgseminaret i samarbeid med Prosjekt Utmark og NJFF ser ut til å falle bort. 
Det kan imidlertid bli aktuelt å invitere omliggende elgvald til et felles møte/seminar for å 
diskutere elgforvaltningen i området. Her vil de enkelte elgvaldene for eksempel kunne 
presentere sine erfaringer med sin driftsplan samt tanker videre fremover. Et slikt seminar vil 
kunne arrangeres tidlig i september før elgjakta og styret er positiv til dette. 
 
 
 
 
Kristin Danielsen  Jan Håvar Nymo  Geir Elvebakk 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 
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