
 

PROTOKOLL FOR STYREMØTE I YHG DEN 13.12.2018 

Til stede: Ragnar Jullum, Kjersti S. Hansen, Kolbjørn Ellingsen, Konrad Hilling, Are Strand og Jan 

Stensland 

Forfall: Karl Rune Bye 

Under sak 22/2018 deltok leder av Hamarøy Sjøørretforening Magnus Larsen Tønseth. 

Sak 21/2018 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 22/2018 Kultiveringsprosjekt sjøørret – forespørsel fra Hamarøy Sjøørretforening 

Mail fra Hamarøy Sjøørretforening ble lagt fram. Leder av foreningen Magnus Tønseth 

orienterte om foreningen og om deres planer, herunder et kultiveringsprosjekt i de viktigste 

gytebekkene for sjøørreten i ytre del av Hamarøy. Saken ble drøftet og styret var positiv til 

kultiveringsprosjektet. Det vil være naturlig at Sjøørretforeningen samarbeider om dette 

prosjektet med Fiskeutvalget i Grunneierlaget. 

Enstemmig vedtak: 

Ytre Hamarøy Grunnlag SA (YHG) gir Hamarøy Sjøørretforening tillatelse til å gjennomføre 

et kultiveringsprosjekt i de viktigste gytebekkene for sjøørret i området til YHG. Det inngås en 

egen avtale mellom YHG og Hamarøy Sjøørretforening 

Sak 23/2018 Forvaltning av småvilt - samarbeid om bedre forvaltning 

Referat fra småviltseminar på Skihytta 30.10.2018 var sendt ut. Styret drøftet forvaltningen 

av småvilt i YHGs område. Saker som ble nevnt var bl.a. jakt på predatorer, samarbeid med 

Knut Hamsun videregående skole, friluftslinja, samarbeid med andre grunneierlag i området 

om utdanning av taksører, samarbeid med Hamarøy Jeger og Fisk, bygging av kråkefeller. 

Det var enighet om at Ytre Hamarøy Grunneierlag bør være representert på det planlagte 

møtet på nyåret mellom ulike grunneierlag i området. På dette møtet vil en prøve å lage plan 

for det videre arbeid når det gjelder forvaltning av småvilt. YHG bør fortrinnsvis være 

representert av jaktutvalget. Etter dette møtet tar YHG endelig stilling til om deltakelse i et 

samarbeid om bedre forvaltning av småvilt. 

Sak 24/2018 Utbetalinger til grunneierne - orientering 

Styreleder orienterte om at alle grunneierne har fått sin betaling for årene 2017 og 2018.  


