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Protokoll styremøte september 2008 
 
Tid: September 2008 
 
Telefon-/epost-møte med Bersvein Gulljord, Jan Håvar Nymo, Geir Elvebakk,  
Kristin Danielsen og Kai Mathisen  
  
 
Saksliste 
 

1. Søknad om jaktplass Østervik jaktlag  
2. Skuddpremie på rev, mink og kråkefugl 

 
 
 
Sak 1 – Søknad om jaktplass Østervik jaktlag 
 
Styret har mottatt søknad fra William Gaard om jaktplass i Østervik jaktlag for elgjakta 2008. 
Med søknaden følger jakttillatelse på eiendommen 26/22 som er gjeldende for inneværende 
jaktår.  
 
Den ordinære søknadsfristen er overskredet, men styret har likevel valgt å behandle søknaden 
siden det er ledige plasser i jaktlaget. Jakttretten er på eiendom i Lenvik, men ut fra gjeldende 
regler for utvelgelse av jegere er ikke det til hinder for å kunne jakte på Østervik jaktlag så 
lenge det er ledige plasser der. 
 
Styret har fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

William Gaard tildeles jaktplass i Østervik jaktlag for elgjakta 2008 under forutsetning av 
at ”Avtale om jaktplass” mellom jeger og grunneierlaget signeres og returneres innen en 
uke før jaktstart. 

 
 
Sak 2 – Skuddpremie på rev, mink og kråkefugl 
 
Det har vært forespørsel om skuddpremie på rev og styret har sett på saken. I 2004 gjorde 
årsmøtet følgende vedtak: 
 

“Grunneierlaget gir fellingstilskudd, med gyldighet i tre år, for felling av kråke, ravn, 
mink og rev. Avgiften pr. dyr/fugl settes til kr. 25,- pr. kråkefugl, kr. 50,- pr. mink og 
kr. 100,- pr. rev, men den totale fellingsavgift må ikke overstige kr. 3.000,- pr. år”. 

 
I følge vedtaket har perioden for skuddpremie utløpt. Styret har diskutert om ordningen kan 
forlenges, men styremedlem Geir Elvebakk mener at vedtaket ikke åpner for det og at 
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skuddpremie derfor ikke kan gis. Siden resten av styret går inn for å forlenge ordningen kan 
han under tvil gi støtte til det under forutsetning av at ordningen fremmes for neste årsmøte.    
 
Styret gjør derfor følgende enstemmige vedtak: 
 

Ordningen med skuddpremie på kråke, ravn, mink og rev forlenges til neste årsmøte 
og tas da opp som en egen sak.  

 
 
 
 
 
Kristin Danielsen  Jan Håvar Nymo  Geir Elvebakk 
 
 
 
Bersvein Gulljord  Kai Mathisen 


