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Protokoll styremøte 9. mai 2009 
 
Tid:  Lørdag 9. mai 2009, kl 1500 - 1745 
Sted:  Snubba, Gullstein 
Tilstede:  Bjørnar Olsen, Birger Gulljord, Per Helge Fedreheim, Torvald Johansen,  

Bersvein Gulljord, Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
 
 
Saksliste: 
 

1. Orienteringer 
2. Justering av fiskeregler 
3. Søknad om jaktplass 
4. Ettersøksrapport fra Østervik jaktlag 
5. Skadeskyting 
6. Gjennomgang jaktregler 
7. Offentlig ettersyn oppdrettsanlegg 
8. Kontrollører 

 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
 
Leder orienterte og redegjorde for inn- og utgående brev siden forrige møte. 
 
  
Sak 2 – Justering av fiskeregler 
 
Følgende endring av fiskereglenes §3 ble vedtatt som følge av årsmøtevedtak: 
 

§3  Fra sjøen til Østervikbrua kan det være maksimalt 15 gyldige fiskekort i omløp. 
Dersom grunneiere på denne strekningen kjøper sine kort og avsatte sesongkort blir solgt til 
andre grunneiere/fastboende på gårdene er det bare 6 kort igjen for salg. 

 
For strekningen Østervikbrua-sjøen vedtok årsmøtet at det kan selges tre sesongkort til 
grunneiere eller fastboende på grunneierlagets område.  Styret presiserer at det for kommende 
år kan selges maksimalt ett sesongkort pr eiendom/boenhet i grunneierlagets område. 
 
 
Sak 3 – Søknad om jaktplass 
 
Følgende ble enstemmig vedtatt: 
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• William Gaard og Torgeir Olsen tildeles jaktplass i Østervik jaktlag for elgjakta 2009 
under forutsetning av at ”Avtale om jaktplass” mellom jeger og grunneierlaget 
signeres og returneres innen 1.7.09. 

• Siden søknaden om jaktplass er sendt etter ordinær søknadsfrist gjelder jaktplassen 
kun for elgjakta 2009. Ny søknad for senere år må derfor sendes innen ordinær 
søknadsfrist. 

• Det innskjerpes at søknadsfristene må overholdes. 
 
 
Sak 4 – Ettersøksrapport fra Østervik jaktlag 
 
Styret ser ingen grunn til å behandle rapporten fra Østervik jaktlag da ettersøksrapporten fra 
jaktlaget som foretok ettersøket er behandlet av styret. Saken er også avklart i møte med 
Viltfaglig utvalg og må eventuelt tas videre den veien. 
  
 
Sak 5 – Skadeskyting 
 
Kai Mathisen og Geir Elvebakk fratrådte. Bjørnar Olsen og Torvald Johansen representerte de 
fratrådte under saken. Birger Gulljord ble valgt til møteleder. Følgende enstemmige vedtak 
ble fattet: 
 

Vedtaket i sak 4, den 22.11.08 opprettholdes. 
 
 
Sak 6 – Gjennomgang jaktregler 
 
Prosess for gjennomgang av jaktregler: 
 

• Prosessen ledes av styrets leder og nestleder. 
• Jaktlederne kontaktes slik at de kan starte interne diskusjoner om reglene. 
• Felles møte med alle jegerne til høsten. 
• Styret orienteres underveis. 

 
Bjørnar Olsen fratrådte etter denne saken. 
 
 
Sak 7 – Offentlig ettersyn oppdrettsanlegg 
 
Styret er bekymret for smittefaren som kan oppstå. Det er også usikkerhet om hvordan en 
eventuell smitte vil kunne påvirke den sjeldne elveperlemuslingen som finnes i vassdraget. 
 
Leder/nestleder får i oppdrag å utforme en uttalelse. 
 
 
Sak 8 – Kontrollører 
 
Eksisterende kontrolløravtaler videreføres i ytterligere to år. Styret innvilger også kurs for Ole 
Johnsen slik at han kan få begrenset politimyndighet ved kontroll av jakt og fiske i 
grunneierlagets område. Dette under forutsetning av at han binder seg for kontroll i 5 år. 
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Per Helge Fedreheim velges som reservekontrollør for veiing av elgkjøtt. 
  
 
 
Møtet avsluttet kl 17.45. 
 
 
 
 
Torvald Johansen  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 
 
 
Birger Gulljord  Bersvein Gulljord   Bjørnar Olsen 
 
 
Kai Mathisen  


