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Protokoll styremøte 31. mai 2008 
 
Tid:  Lørdag 31. mai 2008, kl 1700 - 1845 
Sted:  Snubba, Gullstein 
Deltagere:  Bersvein Gulljord, Jan Håvar Nymo, Torvald Johansen (vara),  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
Fravær: Kristin Danielsen 
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Rutiner for salg av grunneierkort 
3. Driftsplanstyret for Indre Evenes Storvald 
4. Bruk av kreosotbehandlet trevirke i vassdraget 
5. Utvidet driftsplansamarbeid 

 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
I tillegg til de brev som er referert til i sakspapirene har Eldar Langseth trukket seg fra 
elgjakta i år og Kurt Akselsen går inn i hans plass. Driftsplan er også sendt inn til viltfaglig 
utvalg for godkjenning. 
 
 
Sak 2 – Rutiner for salg av grunneierkort 
På årsmøtet fikk styret i oppdrag å finne gode rutiner for salg av grunneierkort. Dette ble 
diskutert og følgende ble enstemmig vedtatt: 
 
Liste over grunneiere fordelt på gårdsnummer gis kortselgerne for de respektive gårdene. 
Odd Heimly selger grunneierkort for gnr. 27 og gnr 93, Hans Martin Hansen for gnr. 26 og 
Jan Håvar Nymo for gnr. 28. På lista føres hvem som har kjøpt grunneierkort slik at en har 
oversikt over hvem som har kjøpt de to grunneierkortene. 
 
 
Sak 3 – Driftsplanstyret for Indre Evenes Storvald 
Indre Evenes Storvald administreres av et driftsplanstyre bestående av jaktledere fra hvert av 
jaktfeltene, samt leder av Indre Evenes Grunneierlag som er den formelt ansvarlige for 
driftsplanen og utarbeidelsen av denne. Nestjaktleder er vara for sitt jaktfelt, mens vara for 
Indre Evenes Grunneierlag utpekes av styret i grunneierlaget. 
 
Styret utpeker Jan Håvar Nymo som vararepresentant i driftsplanstyret for Indre Evenes 
Storvald i driftsplanperioden 2008-2010. 
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Sak 4 – Bruk av kreosotbehandlet trevirke i vassdraget 
Grunneierlaget har nå fått svar på henvendelsen til Fylkesmannen angående bruk av 
kreosotbehandlet trevirke i vassdraget. 
 
Grunneierlaget vil på det sterkeste anbefale grunneierne og andre om ikke å anvende 
kreosotbehandlet trevirke og andre giftige impregneringsmidler i tilknytning til vassdraget. 
 
 
Sak 5 – Utvidet driftsplansamarbeid 
Styret går inn for at grunneierlaget skal ta initiativ til en utvidelse av driftsplansamarbeid med 
tilgrensede områder; Herjangen, Botn/Veggen og Grovfjord. 
 
 
 
 
 
 
Torvald Johansen  Jan Håvar Nymo  Geir Elvebakk 
 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 


