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Sak 1 – Orienteringer 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Innkomne og utgående brev siden forrige møte  

 Eierskifte 27/10 

 Eierskifte 27/11 

 Høringssvar til Narvik kommune vedrørende «Vesentlige vannforvaltning for 

vannregion Nordland og Jan Mayen» 

 Arbeidet med problematikken rundt fiskeoppgang og rør under E10 

 

  

Sak 2 – Rapport prøvefiske 

Fiskeutvalget som ble opprettet i fjor har levert årsrapport med oppsummering fra prøvefisket 

som ble gjennomført i Holmvatnet og Snubbavatnet i september 2012. Sigbjørn Astrup som er 

medlem i fiskeutvalget ga en orientering om prøvefisket og de funnene som er gjort, samt om 

anbefalinger på tiltak som rapporten gir. 

 

Aktuelle tiltak som styret ønsker å fremme for årsmøtet: 

 Uttynningsfiske med yngelgarn 

 Oppsett av minkfeller 
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 Oppheving av grensen for minstestørrelse på fisk som tas i vassdraget. 

 Det foreslås avsatt 8.000 kroner til disse tiltakene for yngelgarn og minkfeller. 

 

 

Sak 3 – Oppsummering elgjakta 2012 

Det ble gitt en orientering om elgjakta 2012 både med hensyn til praktisk gjennomføring av 

jakta, samt hvordan elgbestanden oppleves av jegerne. 

 

 Østervik jaktlag felte 5 dyr; 3 kalver, 1 ungdyr, 1 ku (totalt 518 kg) 

 Lenvik/Snubba jaktlag felte 7 dyr; 4 kalver, 2 ungdyr, 1 ku (totalt 750 kg) 

 Det var en høy andel sett-elg pr jegerdagsverk 

 Det var en fin andel kalv pr ku 

 Det var en fin andel ku pr okse 

 Mer elg-data på grunneierlagets sider på Internett 

 

 

Sak 4 – Bestandsplansamarbeid i Evenes kommune 

Det ble gitt en orientering om planene for en felles bestandsplan for hele Evenes kommune. 

Dette er nødvendig på grunn av den nye hjorteviltforskriften som trådte i kraft i 2012 hvor det 

stilles krav om at et bestandsplanområde må være minst 20 ganger minsteareal som er 6.000 

da i Evenes. Dvs. at et bestandsplanområde må være på minst 20 x 6.000 da = 120.000 da. 

Alle de 3 elgvaldene i Evenes kommune er derfor for små til å ha egne bestandsplaner, og et 

samarbeid er ønsket med mål å få på plass en 3-årig bestandsplan i år. 

 

Styret støtter dette arbeidet. 

 

 

Sak 5 – Høring – endring minsteareal felling elg 

Evenes kommune har satt i gang en prosess for endring av minsteareal for felling av elg. Det 

foreslås endring av minstearealet til 4000 da pr dyr. Høringsfristen er satt til 18.3.2013. 

 

Styret støtter kommunens endring av minsteareal til 4.000 da pr dyr. 

 

 

Sak 6 – Høring – ny forskrift om fiske i vassdrag 

Nordland fylkeskommune har sendt på høring ny forskrift om fiske i vassdrag med anadrome 

laksefisk og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved 

fiske i sjøen.  

 

Styret mener dette ikke berører vårt vassdrag og derfor avgir vi ingen høringsuttalelse. 

 

 

Sak 7 – Kommunal planstrategi 2013-2016 

Kommunal planstrategi 2013-2016 er lagt ut til offentlig ettersyn. Styret diskuterte dette og 

ble enig om å gi tilbakemelding om: 

 

 Det er viktig at planstrategi for hjorteviltforvaltning kommer på plass, og det er 

ønskelig at vi er en høringsinstans. 

 Problematikken med elgpåkjørsler anbefales tatt inn i trafikksikkerhetsplan. 
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Sak 8 – Årsmelding og regnskap 2012 

Foreløpig regnskap som er sendt revisor for godkjenning ble presentert av kasserer. Godt år 

for fiske, men noe lavere inntekt fra jakt.  

 

Forslag til årsmelding var sendt ut før møtet og ble gjennomgått på møtet, og denne ble 

godkjent av styret. 

 

 

Sak 9 – Innkomne saker til årsmøtet 

Det er kommet inn en sak fra grunneier som vedrører rydding av veikant og trær som skygger 

for veibelysning. Styrets holdning til dette er at det ligger utenfor grunneierlagets mandat, 

men saken legges frem for årsmøtet. 

 

 

Sak 10 – Styrets forslag til årsmøtet 

Godtgjørelser til styret og verv i grunneierlaget. Styret foreslår å holde dette uendret. 

 

Under årsmøtets punkt 7 gis det orientering om: 

 

 Kort oppsummering av fisket 2012 

 Kort oppsummering av elgjakta 2012 

 Kort oppsummering av småviltjakta 2012/2013 

 Retningslinjer for merking av grunneiers båt 

 Fiskeoppgang og gjennomløp under vei 

 Status gapahuker  

 

Årets tema på årsmøtet blir rapport fra prøvefiske som er gjort i regi av fiskeutvalget. 

 

Styret fremmer disse sakene for årsmøtet: 

 

 Uttynningsfiske, minkfelle og oppheving minstestørrelse fisk (se sak 2) 

 Bestandsplansamarbeid i Evenes 

 Tiltak mot elgpåkjørsler 

 

 

 

 

Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 

 

 

Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 


