
Indre Evenes Grunneierlag 
v/Kai Mathisen 
Venusveien 14 

9024 Tomasjord 
Tlf. 776 39 737 – 908 92 770 

Indre Evenes Grunneierlag 
http://ieg.hitos.no 

 
Protokoll styremøte 22. november 2008 
 
Tid:  Lørdag 22. november 2008, kl 1400 - 1730 
Sted:  Snubba, Gullstein 
Tilstede:  Birger Gulljord, Per Helge Fedreheim, Torvald Johansen,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Oppsummering fiskesesongen 2008  
3. Oppsummering jakta 2008 
4. Rapport skadeskyting 
5. Elgfelling av person uten nødvendig tillatelse 
6. Offentlig ettersyn Herjangsfjellet hyttegrend 
7. Planlegging av årsmøte 2009 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
 
Leder orienterte og redegjorde for inn- og utgående brev siden forrige møte. 
 
  
Sak 2 – Oppsummering fiskesesongen 2008 
 
Salget av fiskekort ligger i år på ca 34.000 kroner noe som er litt mer enn året før. Det har 
ellers blitt utstedt to forenklede forelegg. Det har kommet signaler på at det kan være lurt å 
foreta stikkontroller i september og spesielt i helgene. Kontroll har for øvrig fungert godt og 
det er viktig at kontrollørene er synlig. 
 
 
Sak 3 – Oppsummering jakta 2008 
 
Det har vært en liten økning i salget av småviltjaktkort noe som kan skyldes dårlig rypeår i 
nord generelt.  
 
I årets elgjakt har 2/3 av elgene som er tildelt for Indre Evenes Storvald blitt felt. Det ble 
ellers gitt en orientering om erfaringene fra årets jakt av leder og nestleder som begge har 
deltatt i elgjakta. På grunn av sau i deler av terrenget har det vært problematisk med bruk av 
hund noe som er med på å vanskeliggjøre jakta. 
 
Det er ytret ønske om at det utnevnes en reservekontrollør for veiing av elgkjøtt. Styret er 
enig i det og styreleder får fullmakt til å finne en egnet kontrollør. 
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Sak 4 – Rapport skadeskyting 
 
Rapport fra skadeskyting var ønsket fra ett av styremedlemmene. Rapporten var skrevet av 
jaktleder i Lenvik/Snubba jaktlag som også ga en orientering på møtet. Saken har også vært 
diskutert i møte med jaktledere i nabojaktfelt samt representant fra kommunen og Viltfaglig 
utvalg som konkluderte med at det ikke var skjedd noe ulovlig og anså saken som avsluttet. 
Saken ble grundig diskutert i styret som enstemmig støtter synet til Viltfaglig utvalg og ser 
ikke noen grunn til å forfølge saken videre 
 
 
Sak 5 – Elgfelling av person uten nødvendig tillatelse 
 
Saken ble grundig diskutert i styret som kom frem til følgende enstemmig reaksjon: 
 

1. Utestengelse fra storviltjakt i grunneierlagets område i 5 år for person som felte elg 
uten nødvendig tillatelse. 

2. Utestengelse fra storviltjakt i grunneierlagets område i 2 år for jaktleder i Østervik 
jaktlag. 

3. Inndragelse av to dyr fra Østervik jaktlags kvote i 2009 og ett dyr i kvoten for 2010. 
 
 
Sak 6 – Offentlig ettersyn Herjangen hyttegrend 
 
Saken ble diskutert og styret er enig om at tidligere merknader til hyttegrend stadfestes. I 
tillegg gjøres det oppmerksom på at det er observert elveperlemusling i vassdraget og disse 
befinner seg blant rødlisteartene. Kopi av brev bør også sendes til miljøvernavdelinga i 
fylkeskommunen, Tromsø museum, Evenes kommune, Grovfjord storvalg og Herjangen 
grunneierlag. 
 
 
Sak 7 – Planlegging av årsmøte 2009 
 
Styret bestemte av årsmøte 2009 skal avholdes følgende tid og sted: 
 
 Tid: Lørdag 4. april 2009, kl 1200 
 Sted: Snubba grendehus 
 
Geir Elvebakk ordner det praktiske med lokaler og slikt.  
  
 
 
 
 
 
Torvald Johansen  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 
 
 
 
Birger Gulljord  Kai Mathisen 


