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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Garnbøtekurset utsettes til etter ferien 
- Fiskekort gitt ifm Snubbarennet ble uteglemt. Kan benyttes ifm annet arr. 
- Det er observert bjørn i området. 

  
Sak 2 – Justering av jaktregler for grunneierlaget 
Jaktreglene må oppdateres som følge av nasjonal endring av jakttiden, årsmøtevedtak i år om 
fordeling av kvote, samt årsmøtevedtak i 2011 om inntak av opplæringsjegere. Følgende 
endringer gjøres i jaktreglene: 
 
Tillegg pkt. 3: Jaktlagene kan selv fordele tildelt kvote mellom periode 1 (første jaktuke) og 2 
(resten av jakta) med fordeling 60% i periode 1 og 40% i periode 2. Det avrundes til hele dyr 
og fordeling mellom periode 1 og 2 skal fastsettes i jaktreglene til det enkeltes jaktlag. 
 
Tillegg pkt. 7: Styret kan i tillegg ta inn en opplæringsjeger i jaktlagene. 
 
Ny tekst pkt. 15: Rapport og sett-elg registreringer fra jaktlagene skal leveres senest 5 dager 
etter at jakta er avsluttet. 
 
Sak 3 – Jaktlagsregler Snubba/Lenvik jaktlag 
Snubba/Lenvik jaktlag har endret jaktlagsreglene som følge av årsmøtets vedtak om fordeling 
av dyr mellom perioder av jakta. Styret godkjenner regelendringen som er i tråd med 
årsmøtevedtaket. 
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Sak 4 – Bestandsplan for elgforvaltning 2019-2021 
Leder orienterte om bestandsplanarbeidet og planen som er sendt inn til kommunen for 
godkjenning. 
 
Sak 5 – Tildeling av elgjaktplasser 
Det er kommet to nye søkere til elgjaktplass; ett til hvert av jaktlagene. Begge søknadene er 
kommet etter søknadsfristen og får derfor prioritet etter de øvrige jegerne. 
 
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, Kurt Akselsen og Kristian 
Køhl. 

• Østervik jaktlag: 
o Jan Håvar Nymo, Torstein Johansen, Paul Pincus, Vidar Øyen, Mats Nymo og 

Jon-Arne Fargerjord tildeles ordinær jaktplass. 
 
Sak 6 – Oppdatering fiskebrosjyre 
Leder la frem forslag til ny fiskebrosjyre for opphenging på oppslagstavlene. Denne ble 
godkjent av styret. 
 
Sak 7 – Båt i Snubbavannet og Holmvatn 
På årsmøtet ble det slengt ut en tanke om at grunneierlaget gikk til anskaffelse av to båter for 
bruk i Snubbavannet og Holmvatn. Styret diskuterte dette, men konkluderte med at ikke er 
hensiktsmessig at grunneierlaget eier båter for utlån.  
 
En bedre ordning ville vært at grunneierne som ønsker det leier ut båt til fiskere. Det kunne da 
blitt en slags utlånspool med felles pris, f.eks. 100 kr. pr døgn, som kortselgerne kunne 
henvise til dersom det er noen som vil leie båt. Grunneierlaget kan da også låne båt for sine 
kontrollører som ikke har båt i Holmvatnet. 
 
Det sendes ut en e-post til grunneierne for å høre om det er noen som ønsker å være med på 
en slik ordning. 
 
Sak 8 – Annet 
 
Garn og ruser 
Det har vært forespørsel om å få komme til vassdraget for å fiske småfisk med garn/ruser til 
bruk som rakfisk. Dette er fullt lovlig så lenge man kjøper båtfiskekort og bruker garn på 
22mm som grunneierlaget/grunneiere har. Det sjekkes opp med Sigbjørn om hvor 
grunneierlagets garn og ruser befinner seg. 
 
I dagens regler står det at garnfiske kan starte 1. juli. Det har aldri vært praktisert slik i 
vassdraget og styret ønsker å fremme sak på årsmøtet om at garnfiske følger fisketidene for 
øvrig fiske. 
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Fiskekonkurranse 
Fiskekonkurransen skjer i uken før Snubbadagen (3/8) og info om dette bør ut på oppslag og i 
EvenesNytt. Forslag til plakat lages så snart som mulig. Det bør også sjekkes om det er mulig 
å få sponsing av 2-3 premier (fiske og/eller friluftsting). 
 
 
 
Odd Dalmo Bente Østli Eilertsen  Eldar Langseth Kai Mathisen 
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