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Protokoll styremøte 30. oktober 2010 
 

Tid:  Lørdag 30. oktober 2010, kl 1500 - 1700 

Sted:  Gullstein, Snubba  

Tilstede:  Per Helge Fedreheim, Bersvein Gulljord, Torvald Johansen,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  

 

Saksliste: 

 

1. Orienteringer 

2. Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2010 

3. Oppsummering fiskesesongen 

4. Oppsummering elgjakta/småviltjakta 

5. Planlegging av årsmøte 

6. Kontrollør for veiing av elgkjøtt 

 

 

Sak 1 – Orienteringer 

 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Inn- og utgående post siden forrige møte 

 Mainstream Norway AS og tillatelse til produksjon av matfisk ved Tjukkeneset 

 Oppsynskurs Ole Johnsen 

 Søknad begrenset politimyndighet for Ole Johnsen 

 Bestandsplansamarbeid 

 Veisalt og vassdrag 

 

  

Sak 2 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2010 

 

Følgende ble vedtatt: 

 

Prisstigningen det siste året (september-september) er på 1,7 % i hht SSB’s 

konsumprisindeks, og kiloprisen for elgkjøtt fastsettes derfor til kr 57,30. 

 

 

Sak 3 – Oppsummering fiskesesongen 

 

Totale inntekter for fiske ligger på ca 33.000 kroner, noe som er en liten nedgang fra i fjor. 

Salget over Internett og SMS har en økning fra foregående år. 

 

Problemene med elver og stikkrenner under vei i forbindelse med fiskeoppgang ble også 

diskutert. Dette har vært tatt opp med Statens vegvesen tidligere, og bør følges videre opp. 
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Sak 4 – Oppsummering småviltjakta/elgjakta 

 

Det har vært en markant økning i salget av småviltjaktkort over Internett. Det har ellers vært 

registrert brukbart med ryper i år. Det er også observert en del orre under elgjakta. 

 

Det ble ellers gitt en orientering om årets elgjakt. Det har vært ei fin jakt og samarbeidet med 

Østervik jaktlag og de øvrige jaktlagene har fungert godt. Hele kvota er felt og det er sett en 

del dyr, og spesielt bra i Lenvik/Snubba jaktfelt. Totalt for valdet kan det se ut til at sett-elg 

tallene bli noe bedre enn i fjor. 

 

 

Sak 5 – Planlegging av årsmøte 

 

Årsmøtet planlegges til palmelørdag slik som tidligere år, og avholdes på Snubba grendehus. 

Geir ordner det praktiske med lokale og får noen til å ordne med serveringa. 

 

Leder kontakter valgkomitéen i forhold til oppfølging av de som er på valg. Til neste møte 

lager leder forslag til årsmelding, og kasserer forbereder regnskapet. Videre sender leder ut 

melding om årsmøte over nyttår og ber der om at eventuelle saker som ønskes tatt opp på 

årsmøtet blir sendt inn til styret. De siste forberedelsene til årsmøtet skjer etter at innkomne 

saker har blitt mottatt av styret. 

 

 

Sak 6 – Kontrollør for veiing av elgkjøtt 

 

Som elgkjøttkontrollør for neste bestandsplanperiode velges: 

 

Kontrollør: Birger Gulljord 

 Reserve: Per Helge Fedreheim 

 

 

 

 

 

Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 

 

 

Torvald Johansen  Kai Mathisen 


