
YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA 

Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA 

Innkalling til ordinært årsmøte. 

Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag  innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget, 

lørdag den 11. juni 2016 kl. 15.00. Årsmøtet avholdes på Skutvik Gjestegård. 

Sakliste: 

Sak 1/2016 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 2/2016 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 

Sak 3/2016 Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap 2015 

Sak 4/2016 

Sak 5/2016 

Sak 6/2016 

Godkjennelse av budsjett 2016 

Godkjennelse av arbeidsplan for 2016/2017 

Fastsette priser og regler på jakt og fiske innenfor lagets område herunder 

endret forvaltning av elgjakta 

Sak 7/2015 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalgsmedlemmer 

Sak 6/2015 Valg til styret og ulike utvalg 

Sak 7/2015 Valg av styreleder for ett år 

Sak 8/2015 Innkomne saker fra medlemmene 

  

Under møtet vil det bli enkel servering. For sak 6/2016 endret forvaltning av elgjakta legges 

ved et eget notat fra jaktutvalget. Styret har gått inn for alternativ 2 hvor prisen for retten til å 

jakte for et eksternt jaktlag er foreslått til kr. 15.000,-. 

Vi vil henstille til alle grunneiere som har mailadresse å sende den til YHG, post@yhg.no. Da 

vil innkallinger sendes den enkelte på mail og YHG sparer porto. 

Hamarøy, den 29. mai 2016 

Med hilsen 

Ragnar Jullum  

Leder 

 



Ytre Hamarøy Grunneierlag SA 

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 

 

Ytre Hamarøy Grunneierlag SA har i 2015 hatt følgende tillitsvalgte: 

Styret: Jaktutvalget: Fiskeutvalget: 
Leder Ragnar Jullum Leder Ketil Sivertsen Leder Bernt-Halvar Hansen 
Sekretær/kasserer Kjersti S. Hansen Medlem Johan W. Johansen Medlem Bente M. Ness 
Styremedlem Konrad Hilling 
Styremedlem Karl Rune Bye 

Medlem Bernt-Halvard Hansen 
Medlem Karl Rune Bye 

 

Styremedlem Are Strand Driftsplan elg Konrad Hilling  
Styremedlem Roald Hansen   
Varamedlem Jan Stensland   
   
Valgkomite: Revisorer:  
Leder Jan Stensland Bård Marthinussen  
Medlem Solveig Andreassen Hilda Egerdal  
Medlem Jan Egerdal   

  

Styrets beretning 

2015 har vært et aktivt år for Ytre Hamarøy Grunneierlag SA. Siden sist avholdte årsmøte har det vært 

avholdt 5 styremøter og behandlet 33 saker. I tillegg har styret kommunisert en god del via mail og 

telefon. Jaktutvalget og styret har arbeidet mye med forslag til endret forvaltning av elgjakta i vårt 

område. Saker i styret som har vært til behandling har bl.a. vært:  

 Marin verneplan Kaldvåg/Innhavet 

 Beiteproblematikk 

 Forvaltning av elgjakta 

 Merverdiavgift på omsetning på rett til jakt og fiske – uttalelse til Nordland Utmarkslag 

 Regnskapsførsel 

 Salg av fiskekort og jaktkort – bruk av betalingsapp for mobil 

 Ajourføring medlemsregister 

 Nye priser elgjakt, fiske og småviltjakt 

På siste årsmøte ble det vedtatt å omdanne Ytre Hamarøy Grunneierlag fra BA til et samvirkeforetak 

og 7. oktober 2015 ble virksomheten formelt registrert som SA i Brønnøysundregistrene.  

Det er etablert en egen hjemmeside for Grunneierlaget: http://www.yhg.no/ . Der legger vi ut nyheter 

fra grunneierlaget, styreprotokollene og årsmøteprotokollene. Medlemmene kan da følge med hva 

som skjer i grunneierlaget gjennom året.  

Inntektene fra fiske viser en økning sammenlignet med 2014, fra kr. 1.050 til kr. 6.550 i 2015.  Det ble 

laget oppdaterte plakater om fiske som ble plassert rundt på strategiske steder. Dette har kanskje 

medvirket til økt salg av fiskekort. For 2016 satser vi på å bruke betalingsapper for mobil ved betaling 

av fiskekort. Det vil gjøre det meget enklere å kjøpe fiskekort. 

http://www.yhg.no/


Inntekter fra småviltjakt er redusert fra kr. 6.700 til kr. 4.450. Samtidig ble det betalt skuddpremie for 

rev og mår med kr. 5.000. Også for småviltjakt satser vi på å selge jaktkort ved bruk av betalingsapper 

for mobil. 

Vår største inntektskilde er fra elgjakta. I 2015 ble det skutt 30 elg som ga en samlet inntekt på kr. 

187.479. Dette er en økning på kr. 23.719 sammenlignet med 2014.  

Nedenfor et diagram som viser skutt elg i årene 2013 – 2015  i YHGs område. 

 

 Ytre Hamarøy Grunneierlag er med i Vestre Hamarøy bestandsplan og denne planen skal revideres i 

2016 og gjelde fram til 2019. Bestandsplanens totale jaktareal er på 199 100 dekar og er tildelt 70 dyr. 

Elgtettheten er meget stor på lagets område og det kunne være ønskelig med noen flere dyr til felling. 

Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr. 150.431,75 og sum egenkapital er på kr. 386.336,68. 

Styret anbefaler at det deles ut til grunneierne kr. 350.000,- i 2016.  

Ytre Hamarøy Grunneierlag SA er medlem av Nordland Utmarkslag SA og styrets leder deltok på 

årsmøtet i april 2016. Statlig eiendom er fritatt for merverdiavgift ved salg av jakt og fiske mens private 

grunneierlag er omfattet av avgiftsplikt. Dette er en grov forskjellsbehandling og etter initiativ fra YHG 

ble det vedtatt en uttalelse på Nordland Utmarkslags årsmøte om at denne forskjellsbehandlingen må 

opphøre. Uttalelsen er sendt Finansdepartementet, Bondelaget, Norskog og andre organisasjoner 

samt til enkelte stortingsrepresentanter.  

 

 

 

Hamarøy, den 31.12.2015/28.05.2016 

Ragnar Jullum 
 

Kjersti Hansen Karl Rune Bye Konrad Hilling 

Are Strand Roald Hansen   
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Hamarøy, den 31.12.2015/28.05.2016 

Ragnar Jullum 
 

Kjersti Hansen Karl Rune Bye Konrad Hilling 

Are Strand Roald Hansen   

 

Resultatregnskap

Regnskap Regnskap Budsjett

2015 2014 2015

Driftsinntekter

Inntekter fra fiske 6 550,00       1 050,00           1 500,00           

Inntekter fra småviltjakt 4 450,00       6 700,00           7 000,00           

Inntekter fra elgjakt 187 479,50   163 760,00      135 000,00      

Sum driftsinntekter 198 479,50   171 510,00      143 500,00      

Driftskostnader

Fellesavgift og driftsplanavgift 14 700,00     13 550,00        14 000,00         

Skuddpremie rev/mår 5 000,00       0,00

Styrehonorar inklusive arb.avgift 15 239,00     15 000,00         

Deltakelse årsmøte Nordland Utmarkslag 1 200,00       2 000,00           

Kontingent Nordland Utmarkslag 1 200,00       1 200,00           

Andre kostnader, porto etc. 11 209,75     26 636,27        14 000,00         

Sum driftskostnader 48 548,75     40 186,27        46 200,00         

Driftsresultat 149 930,75   131 323,73      97 300,00         

Renteinntekter 501,00           6 203,00           3 500,00           

Årets resultat 150 431,75   137 526,73      100 800,00      

Balanse

 Eiendeler

Kasse 1 177,00       1 177,00           

Bank 4509 1002179 140 588,68   173 126,38      

Bank 4509 2690656 242 488,50   54 612,00        

Bank 4509 3016657 11 017,50     8 970,50           

Andre eiendeler, båter og lavvo 4,00               4,00                   

Sum eiendeler 395 275,68   237 889,88      

Gjeld og egenkapital

Andelskapital 12 400,00     12 400,00        

Annen egenkapital 223 504,93   85 478,20        

Årets resultat 150 431,75   137 526,73      

Sum egenkapital 386 336,68   235 404,93      

Kortsiktig gjeld 8 939,00 2 484,95           

Sum gjeld og egenkapital 395 275,68   237 889,88      

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

REGNSKAP 2015



Notat fra Jaktutvalget 

Utlysning av elgjakt på Ytre Hamarøy grunneierlags (YHG) arealer 

Jaktutvalget sendte 6. februar et notat til YGH’s styre med 3 alternativer til videre drøftinger om den 
videre utlysning og tildeling av elgjakt på grunneirelagets arealer. På grunn av økende mengde med 
elg som skal felles, oppleves det som utfordrende å kunne klare med kjøttmengden for 3 jaktlag. 
Jaktutvalget kom dermed med disse forslagene til styret for å kunne gjøre dette mer håndterlig.   

1. Utlysning av 4 jaktlag, bare grunneiere 
2. Utlysning av 3 jaktlag, med leveringsplikt til Salten Kjøtt og vilt, kun grunneiere (for å 

redusere kjøttmengden for lagene) 
3. Utlysning av 3 jaktlag for grunneiere, og et jaktlag for eksterne. 

 
Styret har gjennom sine drøftinger kommet med anbefaling på følgende alternativer som skal opp til 
beslutning på årsmøtet.  
 

1. Utlysning av 4 jaktlag, bare grunneiere 
Styret ønsker å gi flere grunneiere anledning til å søke på elgjakt, og vil gjennom sin innkalling 
til årsmøtet oppfordre til at de medlemmer som ikke jakter om å vise sin interesse slik at et 4. 
jaktlag av bestående av grunneiere kan opprettes. Styret ønsker primært å være sikker på at 
alle medlemmer har fått tilbud og mulighet til å drive elgjakt på lagets arealer. Gjennom 
innkallingen til årsmøtet bes medlemmer som ønsker å starte elgjakt om å ta kontakt med 
leder av jaktutvalget, Ketil Sivertsen (tlf. 412 49 495), slik at han kan koordinere dette. 
 

2. Utlysning av 3 jaktlag for grunneiere, og et jaktlag for eksterne. 
Hvis det ikke er interesse, eller mulighet, for å få på opprettet et 4. jaktlag bestående av 
grunneiere, så skal jakt utlyses for eksterne jaktlag. Utlysning til eksterne krever 
administrasjon, oppfølging og veiledning av nye jegere, og styret får myndighet til å engasjere 
en person for dette arbeidet. 

 
Grenser på jaktfelt er tenkt uendret, det vil fremdeles være 3 jaktfelt (Nord, Midt og Syd). Jaktfelt Syd 
er det jaktfelt som over mange år har hatt den største elgtetthet og ved innføring av et 4. jaktlag, så 
skal dette jaktfeltet disponeres av jaktlag Syd og et nytt lag. Delingen vil være på dato, jaktlag Syd får 
jakte fra 25. sept. til ca. 10-15. oktober og det nye laget får disponere dette jaktfelt ut jakta. Tildeling 
av dyr skjer etter samme tildelingsmodell som tidligere, totalt antall dyr for avskyting blir da delt på 
4.  
Hvis det blir tildelt jakt til eksterne så blir retten tildelt for ett år om gangen med opsjon på nye år, 
inntil 3 år. Jaktutvalget anbefaler at styret setter en fast pris for retten til å jakte for eksternt lag, men 
at kjøttprisen vil være lik for lag av grunneiere og eksterne. 
 
16.5,2016 
Jaktutvalget YHG 
 
Ketil Sivertsen 

 


