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Protokoll styremøte 21. september 2019 
 
Tid:  Lørdag 21. september 2019, kl. 1200 - 1430 
Sted:  Snubba/Solli 
Tilstede:  Odd Harald Dalmo, Bente Østli Eilertsen, Eldar Langseth, Geir-Arne Mathisen 

og Kai Mathisen  
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2019 
3. Kontrollører for veiing av elgkjøtt 
4. Tildeling jaktplass Østervik jaktlag 
5. Oppsummering fiskesesongen 2019 
6. Jakttider småvilt 
7. Ungdomscamp og fiske 
8. Forberedelse årsmøtet 2020 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Ny kontaktperson/sekretær i Nordland Utmarkslag (Tove Mostli Berg)  
- Tildeling årets elgjakt 
- Eiendomsoverdragelse 26/22 
- Status bemanning jaktlagene 
- Lag- og foreningsportal for Narvikregionen 
- Jakttillatelse jerv og gaupe 
- Bjørn i området? Bjørneskit er funnet ved Holmvatn  
- Fiskekonkurransen i sommer 

  
Sak 2 – Fastsetting av kilopris for elgkjøtt 2019 
Følgende ble vedtatt: 
 

Prisstigningen det siste året er på 1,6 % (SSB’s konsumprisindeks) og kiloprisen for 
elgkjøtt i 2019 fastsettes derfor til kr 67,05. 

 
Sak 3 – Kontrollører for veiing av elgkjøtt 
Følgende ble vedtatt: 
 

Per Helge Fedreheim velges som kontrollør for veiing av elgkjøtt de neste 3 årene. 
Som reservekontrollør velges Odd Harald. 

 



 

Indre Evenes Grunneierlag 
http://ieg.hitos.no 

Sak 4 – Tildeling jaktplass Østervik jaktlag 
Det har vært noen frafall i jaktlaget, men det har kommet inn to nye søknader og styret gjør 
følgende vedtak: 
 

Trond Fagerjord tildeles jaktplass i Østervik jaktlag for elgjakta 2019. 
Sølve Pettersen tildeles jaktplass i Østervik jaktlag for elgjakta 2019. 

 
Sak 5 – Oppsummering fiskesesongen 2019 
Det ble informert om inntrykk fra årets fiskesesong. 

• Kortsalg ikke klart. Nettsalg øker med 10-15% mens salg hos lokale selgere reduseres. 
• Fiskekonkurransen i sommer var positivt mottatt, men litt lav deltagelse. Bør vurdere å 

la konkurransen gå over lengre tid neste gang. 
• Noen pukkellaks tatt i elvemunningen. 
• Bente fisket med garn noen dager i høst. Ca. 10-15 kg pr. dag med snittvekt litt i 

underkant av 300 gram. 
• Må jobbes med å få på plass ny kontrollør til neste år. Geir-Arne sonderer litt. 

 
Sak 6 – Jakttider småvilt 
Salg av småviltjaktkort er i dag lagt opp etter jakttiden for rype og skogsfugl (10.9-15.3) selv 
om småvilt omfatter mye annet lovlig jaktbar småvilt slik som, rev, and, kråke osv. Styret 
diskuterte åpning av salg på nettet som mer harmoniserer med de lovlige jakttidene for de 
ulike småviltartene. Ble enig om at vi til neste år justerer salgstidene på inatur.no slik at de 
samsvarer med lovlige jakttider. Det er uansett jegeren selv som er ansvarlig for at jakta skjer 
i lovlige perioder for den arten det jaktes på. Info om dette legges også ut på nettsidene til 
grunneierlaget. Leder følger opp. 
 
Sak 7 – Ungdomscamp og fiske 
Midtre Hålogaland Friluftsråd bruker å ha årlig ungdomscamp i høstferien (begynnelsen av 
oktober) der ungdommen skal lære litt om friluftsliv. I den forbindelse har Geir og Bente fått 
en henvendelse om det er mulig at ungdommene kan fiske på Snubbavannet noen timer en av 
dagene i høstferien.  
 
Styret diskuterte dette og er positiv til at ungdom blir kjent med fiske og fiske i vårt vassdrag. 
Det er også et ønske fra grunneierlaget å få opp fiske i vassdraget og da er ungdom en fin 
inngang for å rekruttere flere fiskere til vassdraget. Det bør imidlertid foregå under gode 
rammer som settes opp i forkant av aktiviteten. Det vil ikke være aktuelt i år, men styret 
fremmer dette som sak på årsmøtet siden fisket vil skje etter ordinær fiskesesong. 
 
Sak 8 – Forberedelse årsmøtet 2020 
Årsmøte holdes lørdag 4. april 2020 kl. 1200 på Snubba grendehus. Bente reserverer.  
Enkel servering; snitter etc. fra Steinar Michaelsen i Bogen. Bente følger opp. 
Leder følger opp og lager forslag til årsmelding som diskuteres på neste styremøte. 
Kasserer forbereder regnskapet og får dette revidert før årsmøtet.  
Leder sender ut melding om årsmøtet over nyttår og ber der om innspill på saker.  
Som tema på årsmøtet kan være den kommende arealplanen, men diskuteres på neste 
styremøte. Alle tenker på andre aktuelle tema til neste styremøte. 
 
 
 
Odd Dalmo    Bente Østli Eilertsen    Eldar Langseth    Geir-Arne Mathisen    Kai Mathisen 
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