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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

• Innkomne og utgående brev siden forrige møte  
• Bestandsplan for elgforvaltning 2016-2018 

 
  
Sak 2 – Befaring Røytelva 
Arbeidet med utbedring av Røytelva med hensyn til fiskevandring er ferdigstilt og styret tok 
en befaring av arbeidet som er gjort. Det ser bra ut og styret har gode forhåpninger at det vil 
fungere etter hensikten. 
 
Styret befarte også arbeidet som pågår i Hundelva og det ser ut til å bli en god løsning for 
fiskevandring gjennom veien her også.  
 
 
Sak 3 – Nett/mobilsalg fiskekort elvemunningen 
Grunneierlaget har i en del år tilbudt salg av fiskekort i vassdraget via Internett og mobil med 
unntak i elvemunningen. Stadig større del av fiskekortsalget skjer via nett og mobil og styret 
diskuterte om å tilby dette også for elvemunningen.  
 
Styret ble enig om å flytte salget til nett og mobil for slik å øke tilgjengeligheten for fiskekort 
til 24/7. Styret ønsker også å fremme sak for årsmøtet om å fjerne kortbegrensningen i 
elvemunningen. 
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Sak 4 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2016 
Styret gjorde følgende vedtak: 

Prisstigningen det siste året er på 4,0 % (SSB’s konsumprisindeks) og kiloprisen for 
elgkjøtt i 2016 fastsettes derfor til kr 65,20 

 
 
Sak 5 – Jaktlagsregler Snubba/Lenvik jaktlag 
I henhold til avtale som jaktlagene har med grunneierlaget skal interne jaktregler i jaktlagene 
legges frem for styret i grunneierlaget for godkjenning. Snubba/Lenvik jaktlag har endret sine 
jaktlagsregler og i den forbindelse har jaktleder oversendt de nye jaktlagsreglene for 
godkjenning.  
 
Østervik jaktlag er forespurt om de har endret sine jaktlagsregler, men det er ikke kommet 
endringsmelding. Styret forutsetter derfor at de opprinnelige jaktreglene fortsatt gjelder med 
unntak av jegere i jaktlaget som tildeles plass av styret. 
 
Styret tar de endrede jaktreglene til Snubb/Lenvik jaktlag til orientering og har ellers ingen 
merknader til jaktreglene. 
 
Sak 6 – Fiske fra egen registrert båt for grunneiere, fastboende og hytteeiere 
På forrige møte startet styret diskusjon og ble enig om å undersøke nærmere rundt en del 
punkter. Bl.a. allmennretten for bruk av båt, kano etc. i vassdrag, bruk av el. motor, 
rengjøring av båter ol. 
 
Geir-Arne har undersøkt og hentet info bl.a. på nettsidene til Miljødirektoratet.  
 

• Bruk av båt, kano og lignede i ferskvann er en allmennrett. Retten til å fiske fra båt 
faller imidlertid under råderetten til grunneierlaget. 

• Bruk av motor i ferskvannvann kan i visse tilfeller tillates dersom vannet er større 2 
kvadratkilometer noen som ikke er tilfelle i vårt område. 

• El. motor kategoriseres som motor på samme måte som bensinmotor. 
• Krav om desinfisering av båt og utstyr er noe som grunneierlaget ikke uten videre kan 

innføre. Trolig vil det kunne søkes myndighetene om slikt dersom spesielle forhold 
tilsier det. Geir-Arne skal sjekker videre rundt eventuelt krav om desinfisering av båt i 
vassdraget med begrunnelse i smittefare. 

 
Styret ser ingen hinder for at alle grunneiere, fastboende og hytteeiere skal kunne fiske fra 
egen båt så lenge de får båtplass av grunneier. Dette fremmes som sak på neste årsmøte. 
 
 
Sak 7 – Forberedelse årsmøte 2017 
Tidspunkt: 8. april 2017, kl. 1200 (palmelørdag) 
Sted: Snubba grendehus 
Servering: Som tidligere; snitter etc. fra Steinar Michaelsen i Bogen 
Annet: 

• Leder følger opp valgkomiteen slik at de kommer i gang med arbeidet sitt over nyttår. 
• Leder lager ellers forslag til årsmelding som diskuteres på neste styremøte. 
• Kasserer forbereder regnskapet og får dette revidert i god tid før årsmøtet.  
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• 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 saker fra styret: 

• Fiske fra båt for grunneiere, fastboende og hytteeiere. 
• Fjerne begrensning av antall fiskekort i elvemunningen. 

 
Aktuelle tema/innlegg på årsmøtet ble diskutert, og vi ble enig om å sjekke opp to aktuelle 
spor.  
 

• Odd-Harald sjekker om det er mulig å få Kenneth Fox fra Statens vegvesen til å 
komme. Han er sentral i arbeidet med Røytelva og Hundelva i tillegg til at han er 
friluftentusiast. 

• Ger-Arne sjekker Hans Gundersen om et mulig underholdende innlegg med bilder og 
lignende med utgangspunkt i naturen.  

 
 
Sak 8 – Infotavle i regi av Midtre Hålogaland friluftsråd 
Midtre Hålogaland friluftsråd har søkt Statens vegvesen om å sette opp infotavler i Skånland, 
Evenes og Narvik. I vårt område er Grovfjordkrysset og Holmvatn aktuelle steder. Tavlene vil 
inneholde info om løyper og stier, men også fiskemuligheter tenkes komme på tavlene. 
 
Styret diskuterte infotavlene og det kunne vært hensiktsmessig med info om hvor fiskekort til 
vårt vassdrag kan kjøpes.  
 
 
 
Odd Dalmo  Torvald Johansen  Geir-Arne Mathisen    
 
Sigbjørn Astrup Kai Mathisen 
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