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Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Årsmelding og regnskap 2017 
3. Innkomne saker til årsmøtet 
4. Tiltak for økt småviltbestand 
5. Styrets forslag til årsmøtet 
6. Forslag om etablering av skuterløype 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

• Innkomne og utgående brev siden forrige møte  
• Salg og overdragelse av eiendommene 27/2 og 27/6 
• Felles overordnet hjorteviltplan på høring 

  
 
Sak 2 – Årsmelding og regnskap 2017 
Regnskapet er enda ikke klart og kasserer gjør det ferdig til midten av mars slik at det kan 
sendes ut til grunneierne sammen med øvrige årsmøtepapirer. 
 
Forslag til årsmelding ble gjennomgått og ble godkjent uten merknader. 
 
 
Sak 3 – Innkomne saker til årsmøtet 
Den 14. januar ble innkalling til årsmøtet sendt ut og fristen for å melde inn saker som ønskes 
tatt opp på årsmøtet ble satt til 15.02.2018.  
 
Det har kommet inn et ett forslag fra Per Helge Fedreheim rundt småviltjakt som styret i all 
hovedsak slutter seg til med noen mindre justeringer.  
 
 
Sak 4 – Tiltak for økt småviltbestand 
Styret diskuterte saken og mente det er greit å ta utgangspunkt i forslagene til Per Helge som 
bl.a. er et resultat av at styret har hatt en dialog med han. Styret vil foreslå noen 
justeringer/merknader under noen av punktene. 
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Pkt. 1. Styret gis fullmakt til å regulere småviltjakta ihht bestand. 
• Foreslår å sette ned ei lita gruppe som gir anbefalinger til styret. 

Pkt. 3.  Søke regionalt samarbeide ihht punkt nr 2 (to). Diskuteres / vurderes. 
• Foreslår at samarbeid søkes med alle relevante aktører. 

Pkt. 4.  Kun tillatt å skyte hannfuglen hos storfugl, altså tiur. Røya, hunnfuglen fredes. 
• Foreslår at «Kun tillatt» erstattes med «Fortrinnsvis». 

Pkt 5.  Være aktiv med å få ut forhåndsinformasjon i media 
• Informasjonen må ut i god tid før jakta starter. 

Pkt 6.  I fellingsbegrensingen er det innført ”baglimit” på tre (3) ryper. …. Denne 
 begrensingen bør således endres til å gjelde ”totalt tre ryper, skog og fjellryper”. 

• Begrensningen på 3 ryper gjelder allerede i dag som totalt for skog- og fjellryper. 
 
Styret diskuterte ellers annet tiltak rundt predatorjakt og ønsker å foreslå at det åpnes for jakt 
uten kortkostnad på kråkefugl og rev frem til 10.9, men at slik jakt meldes/registreres. 
 
Jakt med hund ble også diskutert, men styret ønsker ikke å begrense dette da det allerede er 
begrensninger i «baglimit». 
 
 
Sak 5 – Styrets forslag til årsmøtet 
Styret ønsker ikke å foreslå endringer i godtgjørelser. 
 
Det orienteres ellers om disse sakene på årsmøtet: 

• Kort oppsummering av fisket 2017 
• Kort oppsummering av elgjakta 2017 
• Kort oppsummering av småviltjakta 2017/2018 
• All fugl defineres som småvilt, jfr. styremøte sak 5 den 23.9.2017 

 
Tema/innlegg på årsmøtet ble diskutert. Ble enig om at det hadde vært fint å få noen av 
grunneierlagets engasjerte grunneiere å si litt om erfaringer med småviltjakt og fiske i 
grunneierlagets område. Enig om å spørre Per Helge (Geir-Arne sjekker) om å ta småviltjakt 
og Geir til å si litt rundt fiske. Geir sa ja på møtet.  
 
Styret ønsker ellers å fremme disse sakene for årsmøtet: 

• Åpne for fri predatorjakt på rev og kråkefugl frem til 10.9 
• Fullmakt til styret for arbeide med ny bestandsplan for elgforvaltning 
• Justere kiloprisen for elgkjøtt til fjorårets nivå, men da inkludert fellingsavgift. Pris 

justeres ellers etter SSB’s konsumprisindeks. 
• Justering av fiskereglenes §4 ved at teksten «Hver eierenhet med fiskerett» endres til 

«Medlemmer i Indre Evenes Grunneierlag». 
 
 
Sak 6 – Forslag om etablering av skuterløype 
Det er kommet brev til fra kommunen om forslag til etablering av skuterløype i området 
Kleiva-Snubba-Niingsvannet, og det bes om tilbakemelding på om grunneierlaget anser det 
som kurant å få utført. 
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Styret diskuterte skuterløypa med utgangspunkt i interessene for jakt og fiske, og ut fra et slikt 
perspektiv vurderer styret at det ikke vil medføre vesentlig ulempe. Grunneierlaget kan ellers 
ikke gi uttalelser på vegne av grunneierne utenom det som berører jakt og fiske. 
 
Skuterløypa er planlagt å berøre gårdene 24 (Bogen), 25 (Bergvik), 27 (Snubba) og 41 
(Statsskog). Løypa går blant annet rett ved bebyggelse i Snubba og styret anbefaler derfor at 
Snubba grendelag ser på dette gjennom sine organer. 
 
 
 
 
 
Odd Dalmo  Geir Elvebakk  Geir-Arne Mathisen 
 
Sigbjørn Astrup  Kai Mathisen 
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