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Sak 1 – Orienteringer 

 

 Inn- og utgående brev siden forrige møte. 

 Kommentar angående brev fra Bjørnar Olsen angående salting av veidekke. Saken tas 

opp på neste styremøte. 

 Kommentar angående at to grunneiere med felles gårds- og bruksnummer får kjøpe to 

grunneierkort. Saken tas opp som siste sak. 

 

  

Sak 2 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2009 

 

Følgende ble vedtatt: 

Prisstigningen det siste året (september-september) er på 1,2 % (SSB’s konsumprisindeks) og 

kiloprisen for elgkjøtt i 2009 fastsettes derfor til kr56,30 

 

 

Sak 3 – Oppsummering fiskesesongen 2009 

 

Totale inntekter fra fiske er på ca 36.000 kroner før provisjon. Kontrollrapporter er levert av 

alle kontrollører, og kun en er bøtelagt i 2009. Styret tar en informasjonsrunde med 

fiskekortselgere og kontrollører angående fiske i vassdraget.  
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Sak 4 – Oppsummering elgjakta 2009 

 

Inntekta fra småviltjakta er ca kr 3.500,-. Total inntekt fra elgjakta er ca kr 87.000,-. To kalver 

gjensto av kvota for hele storvaldet etter jaktas slutt. 

  

 

Sak 5 – Anke styrevedtak 

 

Styret har mottatt anke på sak om skadeskyting. Styret er av den oppfating at saken er 

behandlet korrekt og at den er behandlet av overordnet organ i Viltfaglig utvalg i Evenes 

kommune. Skal saken ankes må den behandles av Viltfaglig utvalg. 

 

 

Sak 6 – Forslag jaktregler 

 

Etter anmodning fra forrige årsmøte skal styret legge frem forslag på nye jaktregler. Forslaget 

har vært til høring hos jegere. Styret sluttet seg til alle punktene i forslaget med unntak av 

punkt 11 som bla sier ”I tillegg gis jaktleder mulighet til å ta inn ekstrajeger utover i jakta 

etter regler utarbeidet av styret”. Dette ble diskutert og ett styremedlem ønsker punktet tatt ut, 

mens øvrige ønsket det slik det var i forslaget. Konklusjonen er at forslaget legges frem for 

årsmøtet slik det er. 

 

 

Sak 7 – Planlegging av årsmøte 2010 

 

Årsmøtet arrangeres lørdag 27. mars 2010 kl 1200 på Snubba grendehus. Geir ordner med leie 

av lokalet og mat/servering. Innkalling sendes ut i uke 6 og forslagsfrist på saker settes til ca 

14 dager. 

 

 

Sak 8 – Registrering i Brønnøysundregisteret 

 

For å kunne registrere eget domene for internett må grunneierlaget bla være registrert i 

Brønnøysundregisteret. Styret går inn for en slik registrering og søker deretter om å få benytte 

ieg.no som domenenavn på Internett. 

  

 

Sak 9 – Styrets forslag til årsmøtet 

 

Forslag jaktregler  

Se sak 6. 

 

Jakt- og driftsplanavtale for elg 

Styret gis fullmakt til å videreføre/etablere jakt- og driftsplanavtale for elg i inntil 5 nye år, 

samt utvide driftsplansamarbeide med flere av naboområdene dersom disse ønsker å delta i et 

driftsplansamarbeide.  
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Sak 10 – Forespørsel om tillatelse til bruk av skuter 

 

Styret har mottatt søknad om bruk av skuter ifm skadefelling av jerv fra Tor Berg i perioden 

4.2 – 15.2.  Styret kan ikke gi slik tillatelse da det ligger utenfor styrets fullmakt. 

 

  

Sak 11 – To fiskekort 

 

Under orienteringer ble spørsmålet om eiendom med to eiere og kjøp av to grunneierkort tatt 

opp. Det ble ikke tatt noen avgjørelser i saken, men det diskutert om begge eierne kan ha 

hvert sitt fiskekort samt fiske samtidig. 

 

 

 

 

Møtet avsluttet kl 17.45. 

 

 

 

Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 

 

 

Kristin Danielsen  Kai Mathisen  


