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Protokoll styremøte 9. mars 2022 
 
Tid:  Onsdag 9. mars 2022, kl. 1800 - 2030 
Sted:  Teams-møte 
Tilstede:  Odd Dalmo, Bente Sigvaldsdatter Fankki, Geir-Arne Mathisen,  

Bjarne Liljebakk og Kai Mathisen  
 
Saksliste 
 

1. Orienteringer 
2. Oppsummering elgjakta 2021 
3. Uttransport av elg 
4. Lavterskel fiskekonkurranse  
5. Årsmelding og regnskap 2021 
6. Innkomne saker til årsmøtet 
7. Styrets forslag til årsmøtet 

 
 
Sak 1 – Orienteringer 
Det ble gitt orientering om følgende: 

- Inn- og utgående post siden forrige møte 
- Påmelding utmarksseminar og årsmøte Nordland Utmarkslag 
- Bestandsplan for elgforvaltning 2022-2024 
- Dagsturhytter (Midtre Hålogaland Friluftsråd) 

  
Sak 2 – Oppsummering elgjakta 2021 
Det ble gitt en kort orientering om elgjakta både med hensyn til fellinger og statistikk. Det ble 
felt 14 elg av de to jaktlagene i grunneierlaget. 
 
Sak 3 – Uttransport av elg 
Jaktlaget til Bergvik/Strand har henvendt seg til grunneierlaget angående uttransport av felt 
elg over jaktfeltet til Snubba/Lenvik på platået mellom Lenvik og Strandvannet. Det er ingen 
intensjon om misbruk, kun henting av felt elg når avstanden blir stor og langt unna. Det er 
også naturlig at jaktlaget til Snubba/Lenvik ved behov henter ut elg over Bergvik/Strand. 
 
Både Østervik, Snubba/Lenvik og Bergvik/Strand inngår i ett elgvald som kun har en felles 
fellingstillatelse. I motorferdselloven er det også en generell tillatelse for uttransport av felt 
elg uten at det kreves dispensasjon for dette. 
 
Styret diskuterte henvendelsen og ser ingen grunn til at uttransport av elg ved behov ikke skal 
kunne skje over jaktfeltet til Snubba/Lenvik. Snubba/Lenvik har også ved flere anledninger 
benyttet jaktfeltet til Bergvik/Strand for uttransport av elg. Av sikkerhetsmessige grunner er 
det viktig at jaktlaget til Snubba/Lenvik er informert når det skjer, samt at uttransporten skjer 
så skånsomt som mulig i forhold til naturskade. 
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Sak 4 – Lavterskel fiskekonkurranse 
Styret diskuterte om det skulle arrangeres en lavterskel fiskekonkurranse i år også, det vil si 
den fjerde i rekken. Deltagelsen har bedret seg hvert år og det er god tro at det kan bli flere 
som deltar etter hvert som aktiviteten blir bedre kjent. 
 
Styret er enig om at vi også i år gjennomfører en lavterskel fiskekonkurranse etter samme 
konsept som i fjor over de to siste ukene i månedsskifte juli/august med avslutning på 
Snubbadagen. Detaljer om opplegget diskuteres på styremøte nærmere sommeren. 
 
Sak 5 – Årsmelding og regnskap 2021 
Forslag til årsmelding ble gjennomgått og ble godkjent. Ellers gikk kasserer gjennom 
regnskapet som også er revisorgodkjent. 
 
Både årsmelding og regnskap vedlegges saksdokumentene som sendes til grunneierne. 
 
Sak 6 – Innkomne saker til årsmøtet 
Innen fristen 27. februar er det kommet inn forslag fra en grunneier som omhandler flere deler 
av grunneierlagets virksomhet. Styret diskuterte forslagene og synspunkter til disse. Det 
innkomne forslaget vedlegges saksdokumentene som sendes til grunneierne. 
 
Sak 7 – Styrets forslag til årsmøtet 
Årsmøtet gjennomføres som planlagt med de faste postene. 
 
Som tema for har det vært dialog med Statnett om å få de til å komme for å gi informasjon og 
svare på spørsmål rundt fornyelsen av kraftledninga gjennom området. Har fått positivt svar 
fra seniorrådgiver Håvard Bergheim ved Statnett. 
 
Det orienteres ellers om disse sakene på årsmøtet: 

• Kort oppsummering av fisket 2021 
• Kort oppsummering av elgjakta 2021 
• Kort oppsummering av småviltjakta 2021/2022 
• Lavterskel fiskekonkurranse 
• Bestandsplan 2022-2024 
• Uttransport av elg 

 
 
 
 
Odd Dalmo  Bente Sigvaldsdatter Fankki  Geir-Arne Mathisen 
 
Bjarne H Liljebakk  Kai Mathisen 
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