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Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Møte Indre Evenes Storvald 

 
 
Sak 2 – Tildeling av elgjaktplasser 
Torgeir Olsen har trukket seg fra elgjakta i Østervik jaktlag, og det har kommet en søknad fra 
Oscar Dario Opdal. 
 
Følgende ble vedtatt: 

• Oscar Dario Opdal tildeles jaktplass i Østervik jaktlag for jaktåret 2021.  
• Jaktplass forplikter aksept av jaktavtale, samt deltagelse i minimum en uke av jakta. 

 
Sak 3 – Fastsetting av kilopris elgkjøtt  
Følgende ble vedtatt: 

Prisstigningen de siste 12 månedene er på 3,4 % (SSB’s konsumprisindeks) og 
kiloprisen for elgkjøtt i 2021 fastsettes derfor til kr 70,50. 

 
Det er ting som tyder på at kiloprisen kanskje er i høyeste laget og styret ble enig om å se på 
dette og legge frem en sak for årsmøte 2022.  
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Sak 4 – Status årets fiskesesong  
Fiskesesongen ble avsluttet 15.9. En oversikt viser at stadig mer av salget forgår over 
inatur.no og utviklingen de senere årene ses av diagrammet nedenfor. I vassdraget er det en 
jevn økning og i elvemunningen hvor alt salget foregår på nett/mobil er antall kortsalg ganske 
stabil rundt 80-90 kort pr. år. Totalt i vassdraget er det solgt 333 fiskekort på nett/mobil. 
Oversikten fra lokale kortselgere er enda ikke klar.  
 

 
 
 
Sak 5 – Vindkraftutbygging i nærområdet 
Styret har fått tak i et kart som viser at det planlegges/vurderes en massiv utbygging av 
vindmøller i Ofoten-området. Det inkluderer også området til grunneierlaget på Veggfjellet og 
Hornet. Det er usikkert hvor langt planene er kommet, men styret ønsker å vurdere hvordan 
dette kan påvirke jakt og fiske. 
 
Styret er enig om at man setter vindmøller på agendaen og begynner å søke etter informasjon 
om hvordan dette kan påvirke jakt og fiske, og saken settes opp på senere møter. 
 
 
Sak 6 – Oppfølging årsmøte: Regler for elgjakt 
På årsmøtet fikk prioritet «i-andre» i jaktreglenes punkt 6 et tillegg og ble slik: 
 
     i)   Andre, som prioriteres slik: 

Ved flere søkere med prioritet «i)-andre» skal disse prioriteres i samme rekkefølge 
som det overordnede rekkefølge a) - i) uansett hvilken eiendom jaktretten knyttet til. 
Prioriteringen skal praktiseres slik at en grunneier med jaktrett som benytter seg av en 
annen grunneiers jaktrett har prioritet a), barn av en grunneier med jaktrett som 
benytter seg av en annen grunneiers jaktrett har prioritet b), foreldre av en grunneier 
med jaktrett som benytter seg av en annen grunneiers jaktrett har prioritet c) osv. 

 
Styret gjorde følgende vedtak: 
 

Årsmøtets vedtak rundt jaktreglenes punkt 6 gjøres gjeldende fom. elgjakta 2022 
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Sak 7 – Oppfølging årsmøte: Regler for tilbakeføring av utbytte 
På årsmøtet ble regler for tilbakeføring av utbytte vedtatt. 
 
Styret diskuterte hvordan dette best kan følges opp og konkluderte med at det følges opp i 
egen styresak hvert år (februar/mars). På den måten vil styret få en sporbarhet over hva som 
blir gjort. Kasserer forbereder saken. 
 
 
Sak 8 – Forberedelse årsmøte 2022 
Årsmøte holdes lørdag 9. april 2022 kl. 1200 på Snubba grendehus.  
Enkel servering med snitter etc. slik som tidligere. 
Leder følger opp og lager forslag til årsmelding som diskuteres på styremøte over nyttår. 
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 det passe med en bredere gjennomgang av ny bestandsplan som på 
dette tidspunktet begynner å ta form. 
 
 
Sak 9 – Ungdom og fiske 
Friluftsrådet har spurt Moski Reiseliv om de kan arrangere en camp med en overnatting på 
holme for 9-13 åringer i forbindelse med høstferie i oktober. Styret er da forespurt om det kan 
åpnes for at ungdommen kan få fiske med stang selv om det er etter avslutningen av 
fiskesesongen. 
 
Styret diskuterte dette og er positiv til at ungdom blir kjent med fiske i vårt vassdrag. Det er 
ellers et generelt ønske fra grunneierlaget å få opp fiske og da er ungdom en fin inngang for å 
rekruttere flere fiskere til vassdraget. Styret har helst sett at denne type aktivitet skjer før 15.9, 
men innstiller på å gi klarsignal denne gangen. Styret vil imidlertid ta opp dette på generelt 
grunnlag på neste årsmøte for å få en prinsipiell policy for slikt. 
 
 
 
 
 
 
Bjarne Liljebakk         Geir-Arne Mathisen        Bente Sigvaldsdatter Fankki        
 
 
 
Odd-Harald Dalmo  Kai Mathisen 
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