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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Møte med viltfaglig utvalg 

  
Sak 2 – Tildeling av elgjaktplasser 
Med utgangspunkt i kriterier for utvelgelse av elgjegere gjør styret følgende vedtak for 
elgjakta 2017: 
 
• 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, Vidar Øyen og Mats Nymo tildeles ordinær jaktplass. 
 
Sak 3 – Opplæringsplass Østervik jaktlag 
Med utgangspunkt i reglene for opplæringsjakt gjør styret følgende vedtak: 
 

o Jacob Mosli tildeles plass som opplæringsjeger i Østervik jaktlag i elgjakta 2017. 
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o Det lages skriftlig avtale mellom grunneierlaget, opplæringsjeger og 
tilsynsansvarlig som må signeres av alle parter før jaktstart. 

 
Sak 4 – Østervikvassdraget - navn 
Styret har fått en henvendelse fra Ragnhild Sandøy i Midtre Hålogaland friluftsråd om navn 
på vassdraget fra kilden i fjellene ved Bædva og til elvekjosen i Østervik.  
 
Styret diskuterte dette og grunneierlaget har alltid kalt sin del av vassdraget for 
Østervikvassdraget. Det er også en vanlige betegnelsen at vassdrag benevnes ut fra stedet der 
hovedutløpet for vann renner ut. 
 
Sak 5 – Kjøp av grunneierkort for fiske 
Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å se på formuleringen § 4 i Fiskeregler etter de vedtak som 
ble gjort på årsmøtet. Følgende vedtak ble gjort: 
 

• Tillate fiske fra registrert båt for grunneiere, fastboende og hytteeiere. 
• Det kan utstedes 2 grunneierkort, ett navngitt på grunneier, og ett kort på gårds- og 

bruksnummer som grunneier kan disponere til egen familie. 

Styret endrer formuleringen i §4 til: 
 

For å fiske må vedkommende ha gyldig fiskekort. Hver eierenhet med fiskerett kan 
kjøpe to grunneierkort, ett navngitt på grunneier og ett kort på gårds- og 
bruksnummer som grunneier kan disponere til egen familie. Det er tillatt for 
grunneiere, fastboende og hytteeiere å fiske fra registrert båt dersom det kjøpes gyldig 
grunneierkort, båtfiskekort eller bygdekort. Båten skal også merkes med gårds- og 
bruksnummer med teksthøyde på minimum 7 cm, og merket skal være synlig fra begge 
sider av båten. Medbrakte båter er ikke tillatt til fiske. Bygdekort kan kun kjøpes av 
fastboende på gnr. 26, 27 og 28. 

 
Som familie som kan disponere det andre grunneierkortet tolker styret som ett ledd i alle 
retninger fra grunneier; foreldre, barn/svigerbarn, søsken/svigersøsken osv. Dette informeres 
grunneierne om slik at de er kjent med tolkinga. 
 
Ellers oppfordres kontrollørene til å ta runder i elvemunningen også. 
 
Sak 6 – Flytting av fisk i vassdraget 
Årsmøtet vedtok at det åpnes for at fisk kan flyttes til andre vann/elver/bekker i vassdraget. 
Dette for å bidra til fisk på steder der det tidligere var fisk, men ikke i myrhull eller lignende 
uten inn- og utløp. Årsmøtet oppfordret også styret til å sjekke lovligheten i forslaget. 
 
Styret diskuterte saken og konkluderte med at det burde sendes et brev til fylkesmannen for å 
høre hva de tenker om dette. 
 
Sak 7 – Vurdere tiltak for økt småviltbestand 
Styret ble oppfordret av årsmøtet til å vurdere tiltak for å fremme bestanden av småvilt. Som 
tiltak for økt småviltbestand ønsket årsmøtet at det settes opp kråkefeller ifm. slakteavfall i 
elgjakta. Ikke tillate hundejakt og forby småviltjakt i perioder burde også vurderes. Også 
fjerninga av fredninga i første del av elgjakta. 
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Styret startet diskusjon og momenter som kom opp var bl.a.:  
 

• Kråke og rev menes å være hovedutfordringa. 
• Viktige argumenter for bruk av hund: 

o Kan gi mer human jakt da sjansen å finne skadet vilt øker. 
o Jeger er mer forberedt slik at det blir mindre skadeskyting.  
o Viktig opplevelse for jeger å jakte med hund. 

• Hva med å kun tillate vinterjakt? Tidligere var det stort sett om vinteren man jaktet. 
• Kan fredning noen år være en vei å gå? 
• Stor dødelighet på kyllinger det første året. 

 
Enig om å gjøre undersøkelser og fortsette diskusjon senere. 
 
I år har Geir Elvebakk laget 2 kråkefeller som kan tas med til slakteavfall ifm. elgjakta. Han 
har hatt rundt 1.000 kroner i utlegg pr. kråkefelle.  
 
Styret er enig om at Geir får dekket 2.000 kroner for kråkefellene og at den ene kråkefelle 
tilbys Østervik jaktlag for bruk i elgjakta.  
 
Sak 8 – Søknad om preparering av skiløype 
Herjangen Tur og Løypelag har sendt en søknad om tillatelse til preparering av skiløype fra 
kommunegrensa Evenes/Narvik til Grovfjordkrysset med forbindelse til eksisterende 
løypenett ved Skallvannet. 
 
Styret diskuterte dette og konkluderte med at grunneierlaget ikke kan gi slik tillatelse på 
vegne av grunneierne da det ligger utenfor mandatet til grunneierlaget som er jakt og fiske. 
 
Diskuterte likevel trase som synes uhensiktsmessig. Hadde vært bedre å lage trase som en 
forlengelse av eksisterende løype til Hornet og så videre til Maridalen og løypenettet til 
Herjangen Tur og Løypelag. 
 
 
Sak 9 – Bidrag Snubbadagen 
Det var kommet inn en ekstrasak der Snubba grendelag har forespurt om grunneierlaget kan 
gi et sesongkort for fiske som premie til lotteri ifm. Snubbadagen i august. Snubbadagen har 
bl.a. «Snubba» ørret på menyen og fremmer slik fiske i vassdraget.  
 
Styret er enig om å gi et sesongkort for båtfiske for 2018 som premie til årets Snubbadag. 
 
 
 
 
Odd Dalmo  Geir Elvebakk  Geir-Arne Mathisen 
 
Torvald Johansen Kai Mathisen 
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