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Protokoll styremøte 28. mai 2016 
 
Tid:  Lørdag 28. mai 2016, kl. 1630 - 1845 
Sted:  Snubba 
Tilstede:  Odd Dalmo, Geir-Arne Mathisen, Geir Elvebakk og Kai Mathisen  
 
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Tildeling av elgjaktplasser 
3. Opplæringsplass Østervik jaktlag 
4. Kontrollører for veiing av elgkjøtt 
5. Oppfølging av vedtak på årsmøtet 
6. Fiske fra egen registrert båt for grunneiere, fastboende og hytteeiere 
7. Høring kommuneplanens samfunnsdel  

 
 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

• Innkomne og utgående brev siden forrige møte  
• Søknad om godkjenning av bestandsplan for elgforvaltning 2016-2018 
• Avtale med fiskekontrollører 

 
  
Sak 2 – Tildeling av elgjaktplasser 
Med utgangspunkt i kriterier for utvelgelse av elgjegere ble følgende vedtatt for elgjakta 
2016: 
 
• 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 i prioritert rekkefølge til Magnus Amundsen og Kurt Akselsen.. 

• Østervik jaktlag: 
o Jan Håvar Nymo, Torgeir Olsen, Torstein Johansen, Paul Pincus, Geir Ove 

Pedersen og Vidar Øyen tildeles ordinær jaktplass. 
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Sak 3 – Opplæringsplass Østervik jaktlag 
Mats Nymo har søkt om plass som opplæringsjeger og søker samtidig om dispensasjon fra to-
års regelen. Siden det ikke er kommet andre søknader om plass som opplæringsjeger gir styret 
dispensasjon fra to-års regelen og vedtar følgende: 
 

o Mats Nymo gis dispensasjon i forhold til to-års regelen for opplæringsjakt og 
tildeles plass som opplæringsjeger i Østervik jaktlag i elgjakta 2016. 

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 4 – Kontrollører for veiing av elgkjøtt 
Eksisterende periode som kontrollør for veiing av elgkjøtt gikk ut i 2015, og styret har gjort 
følgende vedtak: 
 

Per-Helge Fedreheim velges som kontrollør for veiing av elgkjøtt i perioden 2016-
2018 med Odd Dalmo og Sigbjørn Astrup som reservekontrollør i samme periode. 

 
 
Sak 5 – Oppfølging av vedtak på årsmøtet 
Årsmøtet 2016 gjorde følgende vedtak rundt fiske gjeldende fra 2016: 
 

• Fiske med oter for grunneiere i en prøveperiode på to år og med rapporteringsplikt. 
• Åpne for at det kan fiskes med grunneierlagets ruser og garn med maskevidde på 

maksimum 22mm i en 2 års periode for de som kjøper båtfiskekort. 

Styret diskuterte hvordan dette skal praktiseres og er enig om følgende: 
 

• Styret går til anskaffelse av 4-5 ruser, primært med liten ruseåpning.  
• Det kjøpes inn like blåser til både rusene og garnene som grunneierlaget eier. Disse 

merkes med Indre Evenes Grunneierlag og serienummer, og skal benyttes på både 
garnene og rusene som lånes av grunneierlaget. 

• Det skal være rapporteringsplikt på fiske tatt på både garn, ruse og oter. Antall fisk 
under og over 500 gram skal rapporteres. 

• Både garn og ruser lånes ut en uke av gangen. Forlenget utlån er mulig, men må 
avtales for hver ny uke. 

•  Kasserer administrerer ordningen for grunneierlaget. 
 
 
Sak 6 – Fiske fra egen registrert båt for grunneiere, fastboende og hytteeiere 
På årsmøtet kom det forslag om fiske fra egen registrert båt for grunneiere, fastboende og 
hytteeiere. Forslaget ble ikke behandlet av årsmøtet, men styret skulle se på saken og fremme 
eventuelt forslag for neste årsmøte.  
 
Styret startet diskusjonen og er enig om å undersøke nærmere rundt en del punkter for saken 
diskuteres på et senere styremøte. Bl.a. søke informasjon rundt allmennretten for bruk av båt, 
kano etc. i vassdrag, bruk av el.motor, rengjøring av båter ol. 
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Sak 7 – Høring kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028 for Evenes kommune er til høring og offentlig 
ettersyn med høringsfrist 10.06.2016. 
 
Styret diskuterte planen og konkluderte at det ikke er spesielle grunner eller relevante områder 
i planen som gjør det nødvendig å gi innspill. Styret gir derfor ingen høringsuttalelse. 
 
 
 
 
Odd Dalmo  Geir Elvebakk  Geir-Arne Mathisen   Kai Mathisen 
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