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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

 Innkomne og utgående brev siden forrige møte  
 Planprogram høstbart vilt og innlandsfisk 
 Eiendomsoverdragelse 28/9 
 Eiendomsoverdragelse 26/34 
 Eiendomsoverdragelse 27/16 

 
  
Sak 2 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2013 
Følgende ble vedtatt: 

Prisstigningen det siste året er på 3,2 % (SSB’s konsumprisindeks) og kiloprisen for 
elgkjøtt i 2013 fastsettes derfor til kr 60,20 

 
 
Sak 3 – Oppsummering fiskesesongen 
Det ble gitt en orientering om inntektene fra fiske og det ser ut til at det er en økning fra 
forrige år. Ordningen med utlån av garn som ble kjøpt inn for opptak av småfisk synes å ha 
fungert etter hensikten uten at man har den fulle oversikten hva som er fisket opp. Geir som 
har kjøpt inn egne garn har tatt opp ca 200 små ørreter, men en var nærmere 2 kg. 
Konklusjonen er at fisket med småbeinte garn har skjedd i henhold til hensikten, og vi bør 
fortsette dette til neste år også. 
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Det har ellers ikke vært etterspørsel om å låne minkfellene som er kjøpt inn. Per Helge har 
imidlertid prøvd flere plasser, men ingen mink er fanget. 
 
 
Sak 4 – Bestandsplan for hele Evenes kommune 
Det ble gitt en orientering om bestandsplanen for elg som ble etablert for hele kommunen. 
Bestandsplanområdet omfatter de tre storvaldene Indre Evenes, Østre Evenes og Evenes og 
omfatter et areal på ca. 200 da. Totalt skal det felles 157 dyr i en 3-års periode. 
Bestandsplanområdet administreres av et bestandsplanstyre som består av: 
 
 Kai Mathisen (leder), Indre Evenes 
 Tor Berg (nestleder), Østre Evenes 
 Petter Paulsen, Evenes 
 Randulf Fjellheim, Evenes 
 Geir Elvebakk, Indre Evenes 
 
 
Sak 5 – Oppsummering elgjakta 
Det ble gitt en oppsummering av årets elgjakt. Det ble felt 7 dyr av både Lenvik/Snubba 
jaktlag og Østervik jaktlag, noe som er i tråd med planene. 
 
Østervik har hatt to opplæringsjegere som har deltatt i årets elgjakt. Ellers var det bare 7 
ordinære jegere som deltok i Østervik jaktlag da en jeger hadde trukket seg fra årets jakt.  
 
Konklusjonen fra årets jakt er at det har vært ei god og positiv jakt.  
 
 
Sak 6 – Planlegging årsmøte 
Årsmøte planlegges til palmelørdag slik som tidligere år, og arrangeres på Snubba grendehus. 
Geir ordner det praktiske med lokale og servering. Leder følger opp valgkomiteen slik at de 
kommer i gang med arbeidet, samt lager forslag til årsmelding til neste styremøte. Kasserer 
forbereder regnskapet. Leder sender ut melding om årsmøtet over nyttår og ber der om at 
saker som ønskes tatt opp på årsmøtet blir sendt inn. Siste forberedelse til årsmøtet skjer etter 
at innkomne saker er kommet inn. 
 
Aktuelle tema/innlegg på årsmøtet ble diskutert, og følgende tema ble trukket frem som 
aktuelle: elgpåkjørsler, rovvilt/spor, generell elgforvaltning, fiske og veiutbygging. Endelig 
valg av tema tas opp på neste styremøte. 
 
 
Sak 7 – Stemmeandel 27/12 og 26/34 
Følgende ble vedtatt: 
 

Eldar Langseth som eier 27/12 har nå også overtatt eiendommen 26/34. I henhold til 
jordskiftedom sak 14/1983 vil disse eiendommene til sammen ha en andel på 0,820 % 
av utmarksrettighetene noe som berettiger 1 stemme i årsmøtesammenheng. 

 
 
Sak 8 – Eiendomsoverdragelse 28/9 og 28/128 
Eiendommen 28/128 (67 mål) er utgått fra 28/9 og blir pga. størrelse medlem i grunneierlaget.  
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Etter at eiendommen/teigen 28/128 er utgått fra eiendommen 28/9 justeres andelen og 
stemmene til eiendommene som vist i tabellen nedenfor. 
 

 

Eiendom 

Andel (%)  

innenfor gården 

Andel (%)  

av hele området 

 

% ved 

avstemming 

Stemmer 

på 

årsmøtet jakt fiske jakt fiske 

28/9 4,736 3,278 2,274 1,288 1,781 2 
28/128 0,281 0 0,135 0 0,068 1 
Sum 5,015 3,278 2,409 1,288 1,849  

 
Styret vil for øvrig fremme en prinsippsak for årsmøtet om hvor stor en eiendom må være for 
å kunne inngå som medlem i grunneierlaget. 
 
 
Sak 9 – Telelinja Østervik - Trollhøgda 
Forslag på brev til Telenor om å fjerne gammel telelinje på strekninga Østervik – Trollhøgda 
var sendt ut i forkant av møtet. Styret er enig i brevforslaget og det sendes ut slik det er 
foreslått. Bygdelag oppfordres også til å ta opp saken med Telenor. 
 
 
 
 
Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 
 
 
Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 


