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Saksliste 
 

1. Orienteringer 

2. Tildeling av elgjaktplasser 

3. Jakt- og fiskekontrollører 

4. Kontrollører for veiing av elgkjøtt 

5. Rullering av samfunnsplanen 

6. Anskaffelse av kråkefelle 

7. Oppsplitting av eiendommer 

 

 

Sak 1 – Orienteringer 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Innkomne og utgående brev siden forrige møte  

 Endring av eierforhold 28/10 

 

  

Sak 2 – Tildeling av elgjaktplasser 

Med utgangspunkt i kriterier for utvelgelse av elgjegere og reglene for opplæringsjakt gjøres 

følgende vedtak for elgjakta 2014: 

 

 Lenvik/Snubba jaktlag: 

o Torkel Dalmo, Mathis Eira, Tom Amundsen, Kai Mathisen, Geir Elvebakk, Stein 

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

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

jaktplass til Kurt Akselsen. 

 Østervik jaktlag: 

o Ragnar Fronth, Jan Håvar Nymo, Torgeir Olsen, Torstein Johansen, Paul Pincus, 

Jack Nymo og Vidar Øyen tildeles ordinær jaktplass. 

 Opplæringsjeger Østervik jaktlag: 

o Mats Nymo tildeles plass som opplæringsjeger i Østervik jaktlag i elgjakta 2014 

dersom han ellers tilfredsstiller de offentlige kravene til alder for å delta i 

storviltjakt. 

o Det lages skriftlig avtale mellom grunneierlaget, opplæringsjeger og 

tilsynsansvarlig som må signeres av alle parter før jaktstart. 
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o 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 3 – Jakt- og fiskekontrollører 

Avtalen med fiskekontrollørene går ut i år. To av kontrollørene sier de vil fortsette, mens den 

tredje trekker som kontrollør. Styret diskuterte dette og ble enig om at vi kan greie oss med to 

kontrollører i år. Styret vil likevel jobbe videre med å få på plass en tredje kontrollør. 

 

 

Sak 4 – Kontrollører for veiing av elgkjøtt 

Eksisterende periode for kontrollører av veiing av elgkjøtt gikk ut i 2013. Styret gjorde 

følgende vedtak: 

 

Odd Heimly velges som kontrollør for veiing av elgkjøtt i perioden 2014-2015, og Per-

Helge Fedreheim velges som reservekontrollør i samme periode. 

 

 

Sak 5 – Rullering av samfunnsplanen 

Evenes kommune arbeider med samfunnsplanen og ønsker i denne omgang tilbakemelding på 

planarbeidet for samfunnsplanen. 

 

Aktuelle tilbakemeldinger gis rundt 

 

- Trafikksikkerhet og elgpåkjørsler 

- Enkel tilgang til fiske for alle - universell utforming 

- Mål for hjorteviltforvaltninga og kobling mot eksisterende bestandsplan 

 

 

Sak 6 –Anskaffelse av kråkefelle 

Årsmøtet vedtok at det skal anskaffes flyttbar kråkefelle for et beløp inntil 5.000 kroner. 

Styret diskuterte dette og ble enig om følgende: 

 

Sigbjørn Astrup gis ansvaret for håndteringen og anskaffelsen av kråkefelle. Det innebærer alt 

fra materiell, bygging/oppsett og drift/røkting av kråkefelle. Dugnadsgruppe kan organiseres 

for både bygging og røkting. 

 

 

Sak 7 – Oppsplitting av eiendommer 

Styret diskuterte årsmøtets vedtak i sak om oppsplitting av eiendommer og arealstørrelse for å 

bli medlem av grunneierlaget. Styret er enig om at leder lager et notat som tas opp til 

diskusjon på et senere styremøte, og som blir et utkast til et høringsnotat. 

 

 

 

 

Odd Dalmo  Torvald Johansen  Geir Elvebakk 

 

Kai Mathisen 


