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Protokoll styremøte juni 2015 
 

Tid:  Juni 2015 

Sted:  E-post 

Tilstede:  Bjørnar Olsen, Odd Dalmo, Sigbjørn Astrup,  

Geir Elvebakk og Kai Mathisen  

 

Saksliste: 

 

1. Tildeling av elgjaktplasser 

2. Høring for ny forskrift for fisketider for anadrom laksefisk 

 

 

 

Sak 1 – Tildeling av elgjaktplasser 

 

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

styret gjort følgende vedtak for elgjakta 2015: 

 

 Lenvik/Snubba jaktlag: 

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

Erik Eilertsen, Kurt Akselsen og Hallgeir Gulljord tildeles ordinær jaktplass. 

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

jaktplass til Eldar Langseth. 

 Østervik jaktlag: 

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

Geir Ove Pedersen og Vidar Øyen tildeles ordinær jaktplass. 

 Opplæringsjeger Østervik jaktlag: 

o Mats Nymo tildeles plass som opplæringsjeger i Østervik jaktlag i elgjakta 2015. 

o Sigrid Pincus Gjertsen tildeles plass som opplæringsjeger i Østervik jaktlag i 

elgjakta 2015.  

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

koordineres av jaktleder. 

o Det lages skriftlig avtale mellom grunneierlaget, opplæringsjeger og 

tilsynsansvarlig som må signeres av alle parter før jaktstart. 

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 2 – Høring for ny forskrift for fisketider for anadrom laksefisk 

 

Høring for ny forskrift for fisketider for anadrom laksefisk i elv/sjø er lagt ut på 

miljødirektoratets hjemmesider.  

mailto:Kai.Mathisen@uit.no
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Styret gjør følgende vedtak i saken: 

 

Ny forskrift for fisketider for anadrom laksefisk omfatter ikke grunneierlagets område, 

og eksisterende fisketider kan derfor videreføres. Styret gir derfor ingen 

høringsuttalelse på denne forskriften. 

 

 

 

 

 

Bjørnar Olsen   Odd Dalmo  Geir Elvebakk 

 

 

Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 


