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Sak 1 – Orienteringer 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Innkomne og utgående brev siden forrige møte  

 Bestandsplansamarbeidet i Evenes 

 Svarbrev til Alfred Arntsen angående fiskereglene 

 

  

Sak 2 – Tildeling av ordinære jaktplasser 

Det er ingen nye søkere til Østervik jaktlag, men to nye søkere til plass i Lenvik/Snubba 

jaktlag. Følgende ble vedtatt: 

 

Lenvik/Snubba jaktlag: 

 Torkel Dalmo (ny), Mathis Eira (ny), Tom Amundsen, Kai Mathisen, Geir Elvebakk, 

Stein Erik Eilertsen, Eldar Langseth og Hallgeir Gulljord tildeles ordinær jaktplass. 

 Dersom det blir ledig jaktplass etter første jaktuke eller jegere trekker seg tildeles 

jaktplass til henholdsvis Bård Jørgen Bårdsen og Kurt Akselsen i denne rekkefølge. 

 

 

 

Sak 3 – Tildeling av opplæringsplasser 

Det er to søkere til plass som opplæringsjeger i Østervik jaktlag. Jaktlaget kan kun ha en aktiv 

opplæringsjeger samtidig og styret har vedtatt følgende: 
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 Therese Nymo Olsen og Mads Bratland Claussen tildeles plass som opplæringsjeger i 

Østervik jaktlag i elgjakta 2013. 

 Kun en av opplæringsjegerne kan delta i jakta med våpen samtidig. Dette koordineres 

av jaktleder. 

 Det lages skriftlig avtale mellom grunneierlaget, opplæringsjeger og tilsynsansvarlig 

som må signeres av alle parter før jaktstart. 

 Østervik jaktlag gis 14 dagers frist for å komme med merknader til tildelingen av 

plasser som opplæringsjeger. Eventuelle begrunnede merknad sendes til leder i 

grunneierlaget pr. e-post Kai.Mathisen@uit.no. 

 

 

Sak 4 – Justering av fiskereglene 

Som følge av årsmøtets vedtak endres fiskereglene §4, §5 og §6 slik: 

 

§4 For å fiske må vedkommende ha gyldig fiskekort. Hver eierenhet med fiskerett kan 

kjøpe to navngitte grunneierkort som kan benyttes av grunneier og et av grunneiers 

barn over 16 år. Bare de med gyldig grunneierkort, båtfiskekort eller bygdekort kan 

fiske fra båt (båtfiskekort og bygdekort fra båt lånt av grunneier). Grunneiers båt skal 

merkes med gårds- og bruksnummer med teksthøyde på minimum 7 cm, og merket skal 

være synlig fra begge sider av båten. Medbrakte båter er ikke tillatt til fiske. Bygdekort 

kan kun kjøpes av fastboende på gnr. 26, 27 og 28. 

§5 Fiske kan gjennomføres når vannet er isfritt, men tidligst 1. juni og til og med 15. 

september. Nedenfor Østervikbrua starter fisket 1. mai og varer til og med 15. 

september. Isfiske med ett håndsnøre pr fisker er tillatt i perioden fra og med 1. mars 

til og med 30. april med unntak av langfredag og 1. påskedag. Ordinære fiskekort 

gjelder for isfiske og fangsten er rapporteringspliktig.  

§6 Til fiske benyttes håndsnøre med maksimalt 3 kroker og to snører pr. fiskekort. Oter er 

ikke tillatt. Hver eierenhet med garnrett kan fiske med inntil 3 garn av max. 30 m 

lengde og med inntil 22 mm maskestørrelse. Garnfiske er kun tillatt i perioden 1. juli 

til og med 25. august. Garnene skal merkes med gnr. og bnr. 

 

 

Sak 5 – Utstyr i forbindelse med fisketiltak 

Årsmøtet har vedtatt at inntil 8.000 kroner kan benyttes til innkjøp av utstyr i forbindelse med 

fisketiltak. Styret diskuterte dette og bestemte følgende: 

 

 Innkjøp av minkfeller for inntil 3.000 kroner. Sigbjørn Astrup følger opp dette. 

 Innkjøp av fiskegarn (22 mm) for utlån for inntil 3.000 kroner. Sigbjørn Astrup følger 

opp dette. 

 Kr. 2.000,- holdes av til senere for eventuelt kjøp av brukte prøvefiskegarn eller andre 

formål som viser seg aktuelt. 

 

 

Sak 6 – Justering av fiskebrosjyre 

Som følge av endringer i fiskereglene må fiskebrosjyre justeres i henhold til dette. Forslag var 

sendt ut i forkant av møtet og dette ble diskutert. Endringene ble bifalt av styret. 
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Sak 7 – Eventuelt 

 

Sesongkort elvemunningen 

Det var kun en søker til de tre sesongkortenesom kan selges i elvemunningen. Per Helge 

Fedreheim er nå interessert i å kjøpe et slikt sesongkort, men er klar over at søknadsfristen er 

overskredet. Styret diskuterte dette og gir Per Helge Fedreheim rett til å kjøpe ett av 

sesongkortene siden det fortsatt er ledige kort. Per Helge Fedreheim meldte seg inhabil under 

behandling av denne saken. 

 

Gaupejakt i grunneierlagets område 

Det har i vinter vært registrert at det har vært jaktet på gaupe i grunneierlagets område uten at 

dette er meldt inn til grunneierlagets leder eller styret. Styret vil derfor med dette 

endretillatelsen for å utøve jakt på gaupe i grunneierlagets område slik at det må søkes om 

tillatelse på forhånd og at tillatelsen må medfølge jeger under gaupejakta. 

 

 

 

 

 

Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Torvald Johansen 

 

 

Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 


