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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 
 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Søknad utvidet fellingstillatelse 
- Sesongfiskekort elvemunningen 
- Kontrolløravtaler fornyet 

  
 
Sak 2 – Tildeling av elgjaktplasser 
I hht. kriterier for utvelgelse av elgjegere ble følgende vedtatt for årets elgjakt: 
 
• Snubba/Lenvik jaktlag: 

o Torkel Dalmo, Mathis Eira, Tom Amundsen, Kai Mathisen, Geir Elvebakk Moski, 
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, Torstein Johansen, Paul Pincus, Vidar Øyen, Mats Nymo og 

Geir-Arne Mathisen tildeles ordinær jaktplass. 
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Sak 3 – Opplæringsplass Østervik jaktlag 
Det har kommet en søknad om opplæringsplass i Østervik jaktlag, og med utgangspunkt i 
reglene for opplæringsjakt ble følgende vedtatt: 
 

o Magnus Nymo gis plass som opplæringsjeger i Østervik jaktlag for elgjakta 2018. 
o Det lages skriftlig avtale mellom grunneierlaget, opplæringsjeger og 

tilsynsansvarlig som må signeres av alle parter før jaktstart. 
 
 
Sak 4 – Registrering i Enhetsregisteret 
I forbindelse med endring av disposisjonsretten til bankkontoene for ny kasserer stilte banken 
krav om at grunneierlaget må ha organisasjonsnummer. Søknad om registrering som 
lag/forening ble sendt til Brønnøysundregisteret. Søknaden ble ikke godkjent med 
begrunnelse at det fremkommer i vedtektene at grunneierlagets medlemmer har andeler og får 
utbetalt utbytte. Laget må registreres som et samvirkeforetak, samt at vedtektene må tilpasses 
samvirkeloven fullt ut. Disposisjonsretten til bankkontoene ordnet seg likevel når vi forklarte 
situasjonen for banken. 
 
Styret diskuterte registrering i Enhetsregisteret og konkluderte med at det bør undersøkes 
nærmere om hvilke konsekvenser det kan være å bli et samvirkeforetak. Det vil kunne bli en 
mer kostbar driftsform samt krav om merverdiavgift på tjenester. Det er også en langsiktig 
sak som vil kreve vedtektsendringer.  
 
Det er ikke lenger en hastesak og styret er enig om at det kan være fornuftig å søke råd før vi 
eventuelt setter i gang prosess for å bli et samvirkeforetak. I første omgang sonderer vi litt ved 
å bruke ressurspersoner på området i egen omgangskrets.  
 
 
Sak 5 – Ny 132 kV kraftledning Kvandal-Kanstadbotn 
Det skal bygges ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal og Kanstadbogen og denne vil gå 
gjennom vårt område. Styrte er usikker på hvor langt Statnett har kommet med saken, men vil 
likevel gi tilbakemelding på den delen som berører grunneierlagets område.  
 
Styret diskuterte saken og er enig om å gi tilbakemelding på følgende: 
 

• Alternativ trase 2.0 fra Sauen til Bergvikneset anbefales ikke da det betyr nytt område 
med master og ledningsspenn, i tillegg til eksisterende kraftlinjer, og det vil påvirke 
fugle- og dyrelivet i området på en uheldig måte. I tillegg blir denne kraftlinjen 
betydelig mer forstyrrende enn om at den legges sammen med eksisterende kraftlinje. 

• Kraftlinjen gjennom vårt område anbefales å følge eksisterende trase for å skape minst 
mulig forstyrrelser. Den nye linjen bør også bygges ved siden av kraftlinjen som skal 
bestå slik at den totale bredden på linjetrassen ikke blir bredere enn i dag når den 
eldste linjen er demontert. 

• Anleggsarbeidene forutsettes utføres på en miljøvennlig måte slik at ikke skadelige 
stoffer fra anleggsarbeidene kommer i vassdraget. Det er spesielt viktig da den 
rødlistede elveperlemuslingen er registrert i vassdraget. Ordentlig opprydding etter 
anleggsarbeidene forutsetter vi også blir gjort. 

• Anleggsveier som etableres forutsetter vi blir satt i god stand før området forlates. 
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Sak 6 – Bestandsplanarbeid elgjakt 
Det skal etableres ny bestandsplan etter årets jakt og styret har fått fullmakt av årsmøtet for å 
få på plass en ny plan.  
 
Følgende ble vedtatt for det videre arbeidet med betsandsplan: 
 

Geir Elvebakk Moski og Kai Mathisen gis mandat for videre arbeid med 
bestandsplaner innenfor Evenes kommune, men også sondere muligheten for 
utvidelser i nærliggende områder. 

 
 
Sak 7 – Rådgivende gruppe for småviltjakt 
På årsmøtet ble det vedtatt at det skal nedsettes ei rådgivende gruppe som skal gi styret 
anbefalinger rundt kvoter, fredning eller andre tiltak som kan synes relevant. Styret fikk 
fullmakt til å iverksette tiltak for inneværende jaktsesong ut fra rådene som gis.  
 
Følgende ble vedtatt: 

Det settes ned ei rådgivende gruppe som skal gi styret anbefalinger rundt aktuelle 
tiltak for å regulere småviltjakta. Den rådgivende gruppa består av Per Helge 
Fedreheim og Geir Elvebakk Moski som er to av grunneierlagets mest kunnskapsrike 
grunneiere på området. 

 
For å kunne iverksette tiltak må styret få eventuelle anbefalinger før 20. august, og dersom det 
anbefales fredning må dette gjøres vesentlig tidligere om det skal kunne bli vurdert som 
aktuelt tiltak inneværende år. 
 
 
Sak 8 – Høring av planprogram - kommuneplanens arealdel 2019-2030 
Formannskapet i Evenes kommune har vedtatt å sende forslag til planprogram for 
kommuneplanens arealdel 2019-2030 på høring. Høringsfristen er 13.06.2018. 
 
Styret diskuterte saken og vil gi tilbakemelding om følgende: 

• Lite har endret seg siden grunneierlaget ga tilbakemelding på eksisterende plan i 
2006/2007, og det henvises til disse tilbakemeldingene. 

• Østervikvassdraget er ikke nevnt som vernet vassdrag i planprogrammet og dette bør 
korrigeres. Det vises til eksisterende plan (M.7 Vassdrag) der det står følgende: «Det 
er tre verna vassdrag i Evenes: Kvitforsvassdraget, Laksåa og Østervikvassdraget.» 

 
Ellers bør vi vurdere å invitere kommunen til neste årsmøte for å snakke om arealplanen.  
 
 
Sak 9 – Tiltak for økt interesse for fiske 
Mulige tiltak som kan settes i gang for å få opp interessen for fikse ble tatt opp. Det er noe 
som styret bør diskutere og vil sette det på sakslista på senere møter. 
 
 
 
Eldar Langseth Bente Østli Eilertsen  Geir-Arne Mathisen 
 
Torvald Johansen  Kai Mathisen 
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