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Sak 1 – Orienteringer 
Leder orienterte om: 

• Inn- og utgående post siden forrige styremøte. Spørsmål fra styremedlemmene 
angående dette ble besvart av lederen. 

• Forespørsel sendt til valgkomiteèn om forslag til kandidater som er på valg. 
 
 
Sak 2 – Oppsummering fiskesesongen 2007 
Kasserer orienterte om inntektene fra fiskekortsalg og det synes å ligge på omtrent samme 
nivå som tidligere år. Endringen med å kreve inn alle salgsinntektene fra kortselgerne for så å 
betale ut provisjonen etterpå gikk greit, med unnatak i Bjerkvik hvor dette måtte ordnes på 
annen måte. 
 
 
Sak 3 – Oppsummering elgjakta 2007 
For grunneierlaget ble det felt en kalv mindre enn tildelt, samt at en kalv ble felt i stedet for et 
ungdyr. Ellers i storvaldet var det en kalv som ikke ble felt. Generelt er oppfatningen at det 
har vært litt lite elg å se i terrenget selv om det tok seg noe opp i perioder. Det har også vært 
vanskelig med bruk av hund for Lenvik/Snubba jaktlag pga sau i terrenget. På statsvaldet som 
grenser til Lenvik/Snubba ble det kun jaktet en uke og felt kun ett dyr. De resterende 4 dyrene 
ble da omfordelt til andre jaktlag i Grovfjord storvald og ble felt nede i Grov. Det kan bety at 
det kan ha stått en del dyr i dette naboterrenget uten å bli forstyrret. 
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I år skal det velges ny kontrollør for elgkjøtt for neste driftsplanperiode og aktuelle navn ble 
diskutert. Det ble enighet om at Birger Gulljord skulle forespørres. 
 
 
Sak 4 – Foreløpig regnskap 2007 
Kasserer har ikke ferdigstilt regnskapet, men inntektene fra fiske ser ut til å bli på omtrent 
samme nivå som året før. Inntektene fra jakt er imidlertid lavere enn året før noe som skyldes 
at det siste år ble felt ett dyr mindre enn planlagt, mens det året før ble felt ett dyr mer enn 
planlagt pga overføring av dyr. Utbetalingen av utbytte dette året blir derfor lavere enn 
foregående år som for øvrig var et rekordår. 
 
 
Sak 5 – Planlegging av årsmøte 2008 
Det ble enighet om å avholde årsmøtet til vanlig tid og på vanlig sted, dvs. lørdag før påske: 
 
Tid: Lørdag 15. mars 2008, kl 1200 
Sted: Snubba grendehus 
 
Frist for innsending av saker til årsmøtet settes til 14. februar 2008. Det legges opp til vanlig 
servering på årsmøtet. Geir tar ansvaret for bestilling av lokale og noen til å ordne med 
serveringen. Til neste styremøte lager leder forslag til årsmelding. 
 
 
Sak 6 – Jegeravtaler 
I forbindelse med ny driftsplanperiode ønsker styret en mer formalisert ordning ifm 
jegeravtaler. Det gjelder både forpliktelse mht betaling, deltagelse i jakta og interne jaktregler 
for jaktlagene. Dette ble diskutert og leder og nestleder fikk i oppdrag å lage beskrivelse av 
hvordan dette skal gjøres.  
 
Ellers har det kommet signaler om at jakta har tatt mye tid de senere årene. Styret diskuterte 
dette og ble enig om at det kunne åpnes for at en jeger kan søke om å kun delta i første 
jaktuke. Andre jegere som står i kø vil da kunne tildeles jaktplass i den resterende 
jaktperioden. Dette vil ikke ha betydning for prioriteringen av jegerplasser, men åpner for 
større fleksibilitet. 
 
 
Sak 7 – Forståelsen av fiskeregler 
Styret har tidligere startet en diskusjon om hvordan enkelte spørsmål skal forstås i forhold til 
fiskereglene. Det gjelder: 

• Overdragelse av garnrett 
• Retten til bruk av båt i vassdraget 
• Fiskerett for barn under 16 år 
• Retten til grunneierkort 

 
Overdragelse av fiskerett. Spørsmål som ble diskutert var om garnrett kan overdras uten at 
også fiskeretten overdras, om en overdragelse skal skje skriftlig og om andre kan sette garn 
for en grunneier med garnrett? Her har styret ulike synspunkter og spørsmålet tas opp til 
diskusjon på årsmøtet. På spørsmål om hvordan merking av garn skal foretas er styret enig om 
tydelig merking med gårds- og bruksnummer. 
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Retten til bruk av båt i vassdraget. Spørsmål som ble diskutert var om hvem som kan ha båt i 
vassdraget og om hvordan det forholder seg med kanoer og lignende farkoster. 
Grunneierlagets regler sier at det kun er grunneiere med fiskerett som kan benytte merket båt i 
vassdraget. Det er imidlertid noe usikkert hvorvidt dette holder ifm friluftsretten når man 
snakker om kanoer, belly-boat og lignende. Styret mener problemet ikke er spesielt stort og 
ser ikke noen grunn til å lage en sak av dette. 
 
Fiskerett for barn under 16 år. Grunneierlaget har praktisert ordning hvor barn under 16 år kan 
fiske gratis. Spørsmål om det også skal gjelde for fiske fra båt og ikke bare med stang fra land 
ble diskutert. Det ble også stilt spørsmål om barns generelle fiskerett kun gjelder statens 
områder. Styret er delt på synet om fiskerett for barn under 16 år og det sjekkes litt nærmere i 
lov- og regelverk før noen konklusjoner blir gjort. 
 
Retten til grunneierkort. I hht reglene kan det i dag utstedes to grunneierkort pr eiendom med 
fiskerett. Spørsmålet som ble diskutert var om kortene kan utstedes til to barn ble diskutert, 
samt om kortene skal påføres navn eller gnr/bnr. Styret er enig om at begge grunneierkortene 
kan utstedes til to av grunneiers barn (grunneier blir da uten kort). Styret har imidlertid ulikt 
syn på hva som skal stå på kortet og er enig om å sjekke hvordan andre grunneierlag 
praktiserer dette. 
 
 
 
 
 
Kristin Danielsen  Torvald Johansen  Geir Elvebakk 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 
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