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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

• Innkomne og utgående brev siden forrige møte  
• Uttalelsene oppdrettsanlegg Bårøya 
• Brev til Viltfaglig utvalg 

  
Sak 2 – Grunneierkort for fiske 
Tekstlig endring i fiskereglenes §4 ble diskutert, dvs. endring fra «eierenhet med fiskerett» til 
«medlemmer i Indre Evenes Grunneierlag». Styret vurderer dette som sak til årsmøte på neste 
styremøte. 
 
Sak 3 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2017 
Følgende ble vedtatt: 

Prisstigningen det siste året er på 1,3 % (SSB’s konsumprisindeks) og kiloprisen for 
elgkjøtt i 2017 fastsettes derfor til kr 66,00. 

 
En jeger trakk seg fra årets jakt med begrunnelse i at elgjakta begynner å koste for mye. Pris 
sjekkes med andre og styret vurderer eventuelt endringsforslag til neste årsmøte.  
 
Sak 4 – Flytting av fisk innen vassdraget 
Styret har sendt henvendelse til Fylkesmannen for å høre hva som tenkes rundt årsmøtets 
vedtak om flytting av fisk innen vassdraget. Svaret som er gitt er at det er fylkeskommunen 
som har forvaltningsansvar og at all flytting av innlandsfisk utenfor regulerte vassdrag krever 
tillatelse fra fylkeskommunen og Mattilsynet. 
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Dette ble diskutert og styret iverksetter ikke årsmøtets vedtak og orienterer om årsaken på 
neste årsmøte. 
 
Sak 5 – Småviltjakt på and, gås og rev 
Det har vært spørsmål rundt jakt på and og gås i tillegg til rev. Grunneierlagets regler for 
småviltjakt sier ikke noe spesielt om jakt på and og gås. Styret diskuterte dette og konkluderte 
med at all fugl defineres som småvilt og at informasjon om dette legges ut på nettsidene. 
 
Sak 6 – Bekymringsmelding rypejakt 
Styret har fått en bekymringsmelding fra Per helge Fedreheim rundt bestanden av skogsfugl. 
Dette er en viktig sak og henger sammen med neste sak. Styret har ikke fullmakt til å gjøre 
endringer i jaktregler da dette fastsettes av årsmøtet. Styret bør imidlertid ha slik fullmakt for 
å kunne iverksette tiltak som redusere kvote og lignende dersom det viser seg å være 
nødvendig. Styret vil be årsmøtet om slik fullmakt. Per Helge Fedreheim orienteres om dette. 
 
Sak 7 – Tiltak for økt småviltbestand 
Styret diskutere saken.   
 

• Vurdere hvorfor det er så dårlig stelt med rypebestanden. (Geir) 
• Er gratis jaktkort for de som jakter kråke/rev? 
• Gå i dialog med Narvik JFF for eventuell felles aksjon for å få ned kråkebestanden. 
• Kanskje kan HRS være med å bidra med midler til kråkefellingsaksjon/konkurranse. 
• Er det andre grunneierlag eller jegerforeninger som det kan være mulig å samarbeide 

med for å få ned kråkebestanden. Bør sjekkes. 
• Geir-Arne følger opp første fase og sjekker om Per Helge kunne tenke seg å bidra i et 

fremstøt for å øke småviltbestanden. 
 
Sak 8 – Forberedelse årsmøte 2018 
Tidspunkt:  Lørdag 24. mars 2018, 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.  
• Leder sender ut melding om årsmøtet over nyttår og ber der om innspill på saker.  
• Til neste styremøte tenker alle på eventuelt tema/innlegg til årsmøtet. 
• Siste forberedelse til årsmøtet skjer etter at innkomne saker er kommet inn. 

 
 
 
 
 
Odd Dalmo  Geir Elvebakk  Geir-Arne Mathisen 
 
Torvald Johansen Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 
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