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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

• Innkomne og utgående brev siden forrige møte  
• Endring av eierforhold 26/69 
• Status kråkefeller (Sigbjørn) 
• Elver og fiskeoppgang (Sigbjørn/Odd) 

 
  
Sak 2 – Oter i vassdraget 
Saken ble diskutert og det ble stilt spørsmål om det kanskje var mink som var sett siden det er 
folk som har sagt at de har sett mink i området. 
 
Styret tar til etterretning at det er sett oter, men siden det ikke er dokumentert stor mengde 
eller skader så ser styret ikke grunn til å gå videre med dette. Styret vil også informere om at 
det er mulig å låne minkfelle dersom det er interesse for det. 
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Sak 3 – Engelsk versjon av salgsside på Inatur 
Inatur vil i løpet av året lansere engelsk versjon av nettstedet inatur.no. De har forhandlet frem 
en god pris hos et oversettelsesfirma og kan tilby oversettelse for 850 kroner pr. salgsside eks. 
mva. I tillegg vil de kunne legge inn teksten og publisere salgssiden for oss. 
 
Styret diskuterte tilbudet og ga full støtte for engelsk oversettelse av salgssidene på Internett. 
Grunneierlaget bør også vurdere engelsk oppslag på tavlene, men det kommer styret tilbake til 
senere. 
 
 
Sak 4 – Gammel telelinje Østervik - Trollhøgda 
Styret med Per Helge Fedreheim i spissen har i en tid jobbet for at Telenor river den gamle 
nedlagte telelinja mellom Østervik og Trollhøgda. Dette arbeidet har nå ført frem og Telenor 
har tatt ansvaret for rivinga og arbeidet er igangsatt denne høsten. Per Helge ga en orientering 
om dette. 
 
 
Sak 5 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2014 
Følgende ble vedtatt: 

Prisstigningen det siste året er på 2,1 % (SSB’s konsumprisindeks) og kiloprisen for 
elgkjøtt i 2014 fastsettes derfor til kr 61,50 

 
 
Sak 6 – Høring: Kommmunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 
Evenes kommune inviterer lag og foreninger til å gi høringsuttalelse på plan for fysisk 
aktivitet og naturopplevelser 2015-2018. 
 
Dette ble diskutert i styret som støtter tiltakene som fremkommer av høringsdokumentet. 
Styret ser også flere relevante tiltak der grunneierlaget kan spille en rolle, og mulige tiltak 
som kan være relevant kan være: 
 

- Legge til rette for økt bruk av jakt- og fiskemulighetene i grunneierlagets område vil 
være et godt bidrag for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

- Gjøre det enklere for fiske i Evenes ved å gå sammen med andre grunneierlag i om å 
få til et felles «Evenes fiskekort» som kan brukes i hele Evenes kommune. 

- Bidra til at det etableres turløyper i grunneierlagets område. 
- Legge til rette for jakt og fiske ved at det settes opp gapahuker og/eller lett 

tilgjengelige universelt utformede fiskeplasser. 
- Felles infokart for hele kommunen hvor gode fiskeplasser og jaktområder er merket. 

 
 
Sak 7 – Arealstørrelse for medlemskap i grunneierlaget 
På forrige årsmøte fikk styret en bestilling om forslag på hvordan eiendommer som splittes 
opp skal håndteres med hensyn til medlemskap i grunneierlaget. Forslag skulle fremmes for 
medlemmene gjennom høring før nytt forslag på neste årsmøte.  
 
Forslag til høringsnotat var laget og sendt ut i forkant av styremøtet, og forslaget ble 
gjennomgått og diskutert. Styret støttet enstemmig forslaget med en mindre justering rundt 
fiskeandeler som leder innarbeider i høringsdokumentet. Høringsdokumentet sendes til 
grunneierne sammen med innkalling til årsmøte like over nyttår. 
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Sak 8 – Forberedelse årsmøte 2015 
Årsmøte planlegges til palmelørdag slik som tidligere år, og arrangeres på Snubba grendehus. 
Vi satser på enkel servering ved at snitter bestilles hos Bunnpris og at vi finner en som kan 
steke vafler og lage kaffe. Leder følger opp valgkomiteen slik at de kommer i gang med 
arbeidet, samt lager forslag til årsmelding som diskuteres på neste styremøte. Kasserer 
forbereder regnskapet og får dette revidert i god tid før årsmøtet. Leder sender ut melding om 
årsmøtet over nyttår og ber der om innspill på saker som ønskes tatt opp på årsmøtet. Siste 
forberedelse til årsmøtet skjer etter at innkomne saker er kommet inn. 
 
Aktuelle tema/innlegg på årsmøtet ble diskutert, og vi ble enig om at vi lager en presentasjon 
som tar for seg grunneierlagets 20-årige historie både med hensyn til jakt og fiske, samt 
utviklingen generelt for grunneierlaget. Altså et historisk tilbakeblikk. Geir og Kai forbereder 
dette. 
 
 
Sak 9 – Oppsummering fiskesesongen 
Det ble gitt en orientering om inntektene fra fiske og det ser ut til at det er en liten nedgang fra 
i fjor som for øvrig var et toppår. Kortsalg hos lokale selgere gått tilbake, mens salget over 
Internett/mobil øker. Bunnpris har solgt for ca. 3 tusen mindre enn i fjor. Totalsalget fra 
lokale kortselgere utgjør ca. 19.000 kr, mens salget over Internett/mobil utgjør ca. 18.000 kr.  
 
Ellers har Geir vært aktiv med garn og har fått ca. 550 ørret i år i Snubbavannet. Dette er et 
godt bidrag som passer godt i grunneierlagets satsing på å få en bedre bestand i vassdraget. 
Det rapporteres ellers om godt fiske i perioder. 
 
 
Sak 10 – 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 felte i tillegg 2 skadede 
dyr som ble kassert. 
 
Østervik har hatt en opplæringsjeger som har deltatt i årets elgjakt, og han hadde stor suksess 
med to fellinger. Ellers var det bare 7 ordinære jegere som deltok i Østervik jaktlag.  
 
Konklusjonen fra årets jakt er at det har vært ei god og positiv jakt.  
 
 
Sak 11 – Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
Det var ingen kommentarer til høringa som i all hovedsak dreide seg om endrede krav til 
ettersøkshund. Styret gir fullmakt til leder å sende eventuell høringsuttalelse dersom noen av 
styret har innspill før høringsfristen. 
 
 
 
 
Odd Dalmo  Per Helge Fedreheim  Geir Elvebakk 
 
Sigbjørn Astrup Kai Mathisen 
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