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Sak 1 – Orienteringer 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Innkomne og utgående brev siden forrige møte  

 Møte i driftsplanstyret den 1.8.2012 

 

  

Sak 2 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2012 

Styret fattet følgende vedtak vedrørende kilopris for elgkjøtt i 2012: 

Prisstigningen det siste året er på 0,5 % (SSB’s konsumprisindeks) og kiloprisen for 

elgkjøtt i 2012 fastsettes derfor til kr 58,35 

 

 

Sak 3 – Oppsummering fiskesesongen 

Foreløpige tall viser at salg av fiskekort over Internett/mobil utgjør ca 14.000 kroner og salg 

av lokale kortselgere utgjør ca. 26.000 kroner. Totalt ser det ut til å ha vært en økning i 

kortsalget i forhold til i fjor. Mobilsalget ser fortsatt ut til å øke.  

 

Storø Sport som selger kort i Bjerkvik legger ned sin virksomhet slik at vi må finne ny 

kortselger i Bjerkvik. Kasserer ser på muligheten for ny kortselger i Bjerkvik. 

 

Kontroll i vassdraget er utført stort sett som i fjor med unntak av at en av kontrollørene har 

hatt redusert aktivitet pga. sykdom. Ingen forelegg er utstedt. 
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Sak 4 – Status prøvefiske 

Orientering fra prøvefisket ble gitt av Sigbjørn Astrup. 

 

Det var lånt 3 nordiske prøvegarn fra Universitetet i Tromsø. Disse ble satt i Holmvatnet 1.9 

og det ble tatt 64 ørreter hvor den største var 402 gram og var tydelig mager. Ellers 1 fisk 

mellom 300-400 gram, 15 fisk mellom 100-200 gram og 46 fisk under 100 gram. Det var 

relativt få gytefisk, men de som var gytefisk var små. Det kan tyde på at Holmvatnet har for 

mye småfisk. 

 

I Snubbavatnet ble det tatt 57 fisk: 1 fisk på 78| gram, 4 fisk mellom 600-700 gram, 1 fisk 

mellom 400-500 gram, 7 fisk mellom 300-400 gram, 4 fisk mellom 200-300 gram, 13 fisk 

mellom 100-200 gram og 28 fisk under 100 gram. 

 

Det ble tatt otolitter fra fiskene i Snubbavatnet, samt et par fisker i Holmvatnet. Disse er sendt 

til Universitetet i Tromsø for aldersbestemmelse. 

 

Nå vil dataene bli analysert og det vil utarbeides en rapport som planlegges lagt frem for 

årsmøtet. Det vil også bli gitt anbefalinger på aktuelle tiltak. 

 

Styret er godt fornøyd med det arbeidet som er gjort av Stein-Erik Eilertsen og Sigbjørn 

Astrup, og takker for arbeidet så langt. 

 

 

Sak 5 – Retningslinjer for merking av grunneiers båt 

Styret har vedtatt følgende retningslinjer for merking av grunneiers båt: 

 

 Merkes med gårds- og bruksnummer med teksthøyde på minimum 7 cm 

 Merket skal være synlig fra begge sider av båten 

 

 

Sak 6 – Planlegging av årsmøte 2013 

Årsmøtet legges til palmelørdag slik som tidligere år. Geir ordner med lokale og servering. 

Det legges opp til presentasjon av prøvefisket på årsmøtet. Over nyttår setter leder i gang 

valgkomiteen, samt lager forslag til årsmelding. Kasserer følger opp regnskap og revisorer. 

 

Det ble foreslått at styret tar opp på årsmøtet at det flyttes til litt senere på dagen, for 

eksempel kl 14-15 slik at folk kan få med seg litt av dagen før de kommer på møtet. Dette kan 

bidra til at flere stiller på møtet. 

 

 

 

 

Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 

 

 

Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 


