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Sak 1 – Orienteringer 

 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Inn- og utgående brev siden forrige møte 

 Bestandsplan for elgforvaltning 2011-2013  

 Nye regler for laksefiske 

 

  

Sak 2 – Fastsetting av kilopris elgkjøtt 2011 

 

Prisstigningen det siste året (september-september) er på 1,3 % i henhold til SSB’s 

konsumprisindeks og kiloprisen for elgkjøtt i 2011 fastsettes derfor til kr 58,05 pr kilo. 

 

 

Sak 3 – Kontrollør elgkjøtt og habilitet 

 

Etter ønske fra elgkjøttkontrollør om habilitetsvurdering på grunn av at sønn er jeger i jaktlag 

ble dette tatt opp i styret som enstemmig sa det ikke er noe habilitetsproblem, og vektkontroll 

kan gjøres i begge jaktlagene. 
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Sak 4 – Oppsummering fiskesesongen 

 

Full oversikt over inntekter er enda ikke klar, men det kan se ut til at det blir en liten økning. 

Salg av kort over Internett og mobiltelefon øker fortsatt. Det er ellers utstedt ett forenklet 

forelegg for fiske etter fiskeslutt som er den 25. august. 

 

To fisker fra Holmvatn har vært sendt til Veterinærinstituttet og disse har blitt gitt diagnosen 

“avmagring”. Bersvein mener disse er en annen type ørret enn det som normalt er i 

vassdraget. Type ørret bør sjekkes ut ved neste anledning. 

 

Det har vært befaring ifm elver og gjennomløp med Statens vegvesen, NVE og fylkesmannen 

v/miljøvernavd. Elvene det ble sett på var Svanvasselva, Hundelva, Røytelva og Krokelva. 

Statens vegvesen skulle utarbeide liste (kartlegging) over elver der det trengs forbedringer. 

 

 

Sak 5 – Opplæringsjeger elgjakt 

 

Årsmøtet har bedt styret se på regelsett for opplæringsjeger med tanke på å legge det frem på 

neste årsmøte. 

 

Styret gir Geir i oppdrag å ta initiativ til å lage et slikt regelsett som kan tas opp på neste 

styremøte og legges frem for årsmøtet. 

 

 

Sak 6 – Planlegging årsmøte 

 

Årsmøte 2012 legges til palmelørdag slik som tidligere år. Ellers enig om følgende 

arbeidsdeling: 

 

 Geir ordner med bestilling av lokale, dvs Snubba grendehus, og noen som kan stå for 

serveringa. 

 Per Helge ser nærmere på aktuelle innlegg eller aktiviteter i forbindelse med årsmøtet 

slik som på siste årsmøte. 

 Kai setter i gang valgkomiteen og lager forslag til årsmelding. 

 Sigbjørn følger opp regnskap og revisor. 

 

 

Sak 7 – Fiskekonkurranse 

 

Forespørsel fra fiskegruppe i Ofoten og Sør-Troms Jaktskytterlag, via Stein Erik Eilertsen, om 

å få arrangere to fiskekonkurranser i vassdraget; ett på isfiske og ett i juni. Styret er positiv til 

dette så lenge det skjer i henhold til de fiskereglene som gjelder i vassdraget og at det ryddes 

opp etter fiskekonkurransen. 

 

Det er også spurt om å få kjøpe fiskekort som skal gjelde under fiskekonkurransen for 50 

kroner for voksne og gratis for barn under 16 år. Styret er positiv til dette. 
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Sak 8 – Bruk av terrenget til jaktprøve 

 

Forespørsel fra Ofoten Fuglehundklubb om å få benytte terrenget til jaktprøve i tiden 15. – 16. 

oktober. 

 

Styret er positiv til jaktprøveaktivitet, men kan ikke gi tillatelse da det kan ligge utenfor 

styrets mandat. Saken vil på generelt grunnlag bli lagt frem for årsmøtet til vurdering. I dette 

tilfellet må det avklares direkte med de berørte grunneierne. 

 

 

 

 

Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 

 

 

Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 


