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Sak 1 – Orienteringer 

Det ble gitt orientering om følgende: 

 

 Innkomne og utgående brev siden forrige møte  

 Engelske nettsider på inatur.no 

 Sesongkort elvemunningen 

 Ragnar Fronth trukket seg fra årets jakt 

 En rypejeger mener å ha sett mårhund ved Sauen i høst. 

 

  

Sak 2 – Kontrollør for veiing av elgkjøtt  
Per Helge Fedreheim rykker opp som ordinær kontrollør for veiing av elgkjøtt høsten 2015 

etter at Odd Heimly har meldt fra at han ikke ønsker å være kontrollør lengre. Som 

reservekontrollør høsten 2015 benyttes en av styrets representanter som ikke selv er elgjeger. 

 

 

Sak 3 – Endring i styreverv 

Solveig Fronth ble valgt inn i styret for en 2 års periode på siste årsmøte. På grunn av endret 

livssituasjon har hun sagt fra seg vervet. 

 

Styret diskuterte situasjonen og gjorde følgende vedtak: 

 

 Sjekker først med Solveig Fronth om hun kunne tenke seg å tre inn i styret igjen. 
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 Alternativt innkalles disse vararepresentantene til styremøter i følgende rekkefølge: 

Bjørnar Olsen, Torvald Johansen og Eva Hansen. 

 Dersom Solveig Fronth ikke ønsker å tre inn i styret igjen fremmes det forslag på nytt 

medlem for ett år på neste årsmøte, og styret ber valgkomiteen komme med forslag. 

 

 

Sak 4 – Betsandsplan for elg 2016-2018 

Dagens bestandsplan for elg utløper i år, og styret fikk av årsmøtet fullmakt til å videreføre 

dette arbeidet. I praksis betyr det videreføring/ny bestandsplan som omfatter hele kommunen 

(Evenes bestandsplanområde), inklusiv Indre Evenes Storvald. Både Evenes 

bestandsplanstyre og styret i Indre Evenes Storvald er fornøyd med eksisterende 

bestandsplansamarbeid og er svært positiv til å videreføre dette arbeidet. 

 

Styret diskuterte det videre arbeidet med bestandsplan og vedtok følgende: 

 

På vegne av grunneierlaget ivaretas det videre arbeidet med bestandsplan av Kai 

Mathisen og Geir Elvebakk. 

 

 

Sak 5 – Arealstørrelse og medlemskap i grunneierlaget 

Styret diskuterte årsmøtets vedtak og hvordan dette skal forvaltes og informeres om ovenfor 

grunneierne. Følgende ble bestemt: 

 

 De mest sentrale punktene i vedtaket legges ut på grunneierlagets nettside. 

 Styret fremmer en ny sak ovenfor årsmøtet for å få inn de mest sentrale punktene av 

vedtaket inn i vedtektene til grunneierlaget (vedtektsendring). Det vil si grensen på 10 

dekar og avsnittet om areal og strandlinje. 

 

 

Sak 6 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2015 

Prisstigningen det siste året er på 2,0 % (SSB’s konsumprisindeks) og kiloprisen for elgkjøtt i 

2015 fastsettes derfor til kr 62,70 

 

 

Sak 7 – Innspill til handlingsplan for aktivitetstiltak 

Styret diskuterte denne saken høsten 2015. Styret er enig om at disse innspillene fremmes 

som forslag til arbeidet med revidering av aktivitetstiltak. 

 

 

Sak 8 – Kontrollør fellingstilskudd kråke, ravn, mink og rev 

Grunneierlaget har fellingstilskudd for kråke, ravn, mink og rev. Det har imidlertid ikke vært 

utbetalt noe de senere årene. Som kontrollør for fellingstilskudd er styret enig om at Sigbjørn 

Astrup ivaretar denne rollen fremover. 

 

 

 

 

 

Odd Dalmo  Geir Elvebakk  Sigbjørn Astrup Kai Mathisen 


