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Protokoll styremøte 15. mars 2014 
 
Tid:  Lørdag 15. mars 2014, kl 1500 - 1730 
Sted:  Snubba/Gullstein 
Tilstede:  Per Helge Fedreheim, Bersvein Gulljord, Sigbjørn Astrup,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Tiltak mot elgpåkjørsler 
3. Årsmelding og regnskap 2013 
4. Innkomne saker til årsmøtet 
5. Styrets forslag til årsmøtet 
6. Trykking av nye fiskekort 
7. Status telelinje Østervik-Trollhøgda 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

• Innkomne og utgående post siden forrige møte  
• Planprogram høstbart vilt og innlandsfisk 
• Eiendomsoverdragelse 26/4 fra Eilif Nilssen til Svanhild Nilssen 

 
  
Sak 2 – Tiltak mot elgpåkjørsler 
Saken ble diskutert og ulike enkle tiltak ble foreslått slik som 
 

• Skilt med blinkende lys i perioder med mye elgtrekk mot veiene vinterstid (perioder 
med mye snøfall) 

• Etterrydding /vedlikehold i en 5-års periode av de strekningene som i dag er ryddet for 
å hindre påkjørsler med elg. Dette for å stoppe etterveksten slik at nye skudd ikke 
kommer frem.  

 
Styret henvender seg til Evenes kommune ved Viltfaglig utvalg med anmodning om at de 
arbeider videre med dette ovenfor Statens vegvesen. 
 
 
Sak 3 – Årsmelding og regnskap 2013 
Forslag til årsmelding var sendt ut i forkant av møtet. Årsmeldinga ble diskutert og 
oppdateres i henhold til sakene på dagens møte, og sendes ut til medlemmene ifm årsmøtet. 
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Kasserer gikk gjennom det foreløpige regnskapet. Innbetalingen fra elgjakta har av ulike 
grunner blitt forsinket og ikke kommet inn på kontoen før over nyttår og er derfor ikke 
kommet inn i regnskapet for 2013 (ca. 107.000 kroner), men vil komme med i 2014 
regnskapet. Styret vil likevel ta dette med i utbetaling av utbytte til grunneierne i år slik at 
dette ikke vil gi endringer ift tidligere år. 
 
Før årsmøtet må noen bilag avklares og regnskapet revideres. Det foreløpige regnskapet 
sendes ut til grunneierne før årsmøtet. 
 
 
Sak 4 – Innkomne saker til årsmøtet 
Det er kommet inn et forslag om at arealplan mellom Østervikvannet og E10 skal omdefineres 
fra LNF-område til spredt bebyggelse, og at grunneierlaget sender forslag om dette til 
kommunen. 
 
Styret er av den oppfatning at dette ikke er en sak om forvaltning av jakt og fiske, og vil 
anbefale årsmøtet om å avvise saken fra å bli behandlet av årsmøtet. 
 
 
Sak 5 – Styrets forslag til årsmøtet 
Styret ønsker ikke å foreslå endringer i godtgjørelser, dvs. beholde dagens satser som er: 
 

Godtgjørelse for leder    kr. 2.500,- 
Godtgjørelse for kasserer    ” 1.500,- 
Godtgjørelse for vev-koordinator   ” 2.500,- 
Godtgjørelse for jakt- og fiskekontrollør  ”    800,- 
Godtgjørelse for elgkjøttkontrollør   ”    600,- 

 
Det orienteres ellers om disse sakene på årsmøtet: 
 

• Justering av stemmeandel 27/12 og 26/34  
• Eiendomsoverdragelse 28/9 og 28/128 
• Kort oppsummering av fisket 2013, samt statusrapport fra fiskeutvalget (Sigbjørn 

forbereder) 
• Kort oppsummering av elgjakta og småviltjakta 2013 
• Bestandsplansamarbeid i Evenes kommune (tema på årsmøtet) 
• Gaupejakt i grunneierlagets område 
• Telelinje mellom Østervik og Trollhøgda og arbeidet for å få denne fjernet. 

 
Bestandsplan og bestandsplansamarbeid blir et mer utfyllende tema på årsmøtet. Geir og Kai 
forbereder dette. 
 
Styret diskuterte følgende saker for å legges frem for årsmøtet: 
 

• Anskaffelse/innkjøp av kråkefelle og revebås. Sigbjørn og Kai formulerer forslaget fra 
styret. 

• Prinsippsak for størrelse på eiendom for å bli med i grunneierlaget. Kai formulerer 
styrets forslag ut fra diskusjon i forrige styremøte. 
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Sak 6 – Trykking av nye fiskekort 
Styret diskuterte eventuelt innkjøp av nye kort til grunneierlaget. Kasserer redegjorde for hva 
vi har igjen av kort, inklusiv de eldre kortene vi har igjen. Disse eldre kortene vil fortsatt 
kunne benyttes, og totalt sett vurderes det tilstrekkelig med kort og innkjøp av nye kort kan 
avventes. Salget av kort over Internett og mobiltelefon gjør også at behovet for papirkort blir 
noe mindre. 
 
 
Sak 7 – Status telelinje Østervik - Trollhøgda 
Per Helge redegjorde for status rundt telelinja etter brev sendt av grunneierlaget til Telenor, 
samt etter dialog med Telenor rundt dette i etterkant. I tilbakemeldingen sier Telenor at de vil 
avvente med å fjerne linja da de mener den foreløpig ikke er til fare for folk. 
 
Styret diskuterte dette og vil prøve å dokumentere «faren» ved bilder av lave linjer og bruker 
dette i videre forfølging av saken med brev til miljøvernavdelinga i fylkeskommunen, og med 
kopi til kommunen og Telenor. Per Helge tar tur langs linja for å ta relevante bilder som kan 
legges ved et brev. 
 
 
 
 
 
Bersvein Gulljord  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 
 
 
Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 
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