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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

• Innkomne og utgående brev siden forrige møte  
 
  
Sak 2 – Forberedelse årsmøte 2016 
Årsmøte planlegges til palmelørdag slik som tidligere år, og arrangeres på Snubba grendehus. 
Vi satser på enkel servering ved at snitter bestilles hos Bunnpris slik som forrige gang. Leder 
følger opp valgkomiteen slik at de kommer i gang med arbeidet sitt over nyttår. I tillegg til de 
vanlige valgene ber vi valgkomiteen finne ny kandidat for Solveg Fronth som dessverre måtte 
trekke seg fra styret. Leder lager ellers 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 det hadde vært fint om 
vi fikk til noe rundt Hålogalandsveien. Odd-Harald sjekker om det er mulig å få noen fra 
Statens vegvesen til å komme på årsmøtet. 
 
 
Sak 3 – Oppsummering fiskesesongen 
Oversikten over inntektene fra fiske er enda ikke klar, men salget over Internett utgjør ca. 
12.000 kroner og salget over mobiltelefon ca. 6.000 kroner. Det betyr at salget over Internett 
og mobil fortsatt øker. Enda ikke klart hva salget hos lokale kortselgere blir. 
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Ellers har Geir vært aktiv med garn i år også og tatt opp rundt 350 ørret. Han opplever at 
fisken som er tatt opp på garn er noe større i år enn i fjor. Han har også fått en ørret på 2,4 kg 
på flue. Også flere fiskere har meldt om god fangst, bla. en som fikk en ørret på 3,2 kg. 
 
 
Sak 4 – Oppsummering elgjakta 
Det ble gitt en oppsummering av årets elgjakt. Det ble felt 7 dyr av Lenvik/Snubba jaktlag og 
6 dyr av Østervik jaktlag, noe som er i tråd med planene.  
 
Østervik har hatt en opplæringsjeger (samme som i fjor) som har deltatt i årets elgjakt, og han 
hadde suksess med felling i år også. Ellers var det bare 6 ordinære jegere som deltok i 
Østervik jaktlag siden en av jegerne trakk seg. Østervik jaktlag hadde felt sin kvote den 4.10, 
mens Lenvik/Snubba jaktlag var ferdig med jakta 7.10. 
 
 
Konklusjonen fra årets jakt er at det har vært ei god og positiv jakt og det er sett brukbart med 
elg. Noe lav andel kalv og noe høy andel enslige kyr observert, og eller tilfredsstillende 
ku/okse forhold. 
 
 
Sak 5 – Hålogalandsveien 
Det er varslet om oppstart av reguleringsplanlegging av Hålogalandsveien der målet er å ha 
alle planer godkjent innen 2016. Planområdet går gjennom kommunene Evenes, Skånland, 
Harstad, Tjeldsund, Lødingen, Kvæfjord og Sortland i Nordland og Troms. Prosjektet er i 
planfase og skal ha klar reguleringsplan i 2016, og med mål om å starte bygging i 2018. 
 
Statens vegvesen ber i denne forbindelse om synspunkt, innspill eller andre relevante 
opplysninger innen 30. november 2015. 
 
Styret diskuterte Hålogalandsveien med tanke på innspill og synspunkter som er relevant i 
forhold til jakt og fiske. Aktuelle innspill som ble diskutert og som grunneierlaget gir innspill 
til i forbindelse med prosjektet: 
 

• Sikring av trekkveier for elg med viltoverganger; Trolldalen/Heståsen, 
Glattkjøringsbanen og Ol’olsa svingen. 

• Skilting og andre tiltak som kan hindre elgpåkjørsler må tidlig inn i planarbeidet. 
• Miljøproblematikk siden det er et vernet vassdrag der den sjeldne og verneverdige 

elvemuslingen finnes.  Betyr at det er viktig å ha med i planleggingen at miljøhensyn 
tas hensyn til i forbindelse med massedeponi og avrenning fra vei. 

• Gytebekker og rørgjennomføring gjennom vei. 
 
 
 
 
 
Odd Dalmo  Geir Elvebakk  Sigbjørn Astrup Kai Mathisen 
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