
 

PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 26.04.2018 

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

Forfall: Karl Rune Bye 

I tillegg deltok leder av jaktutvalget Ketil Sivertsen. 

Sak 06/2018 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 07/ 2018 Elgjakt – evaluering av elgjakt 2017 

Utførelsen av elgjakta 2017 ble gjennomgått. Det ble i 2017 skutt 32 dyr tilsvarende 4.399 kg. 

Elgjakta har forløpt godt bortsett fra en uheldig episode med en grunneier. Det ble «satt av 3 

elger» på Skutvik som var plagsomme for folk. Kommunen har redusert minstearealet til 2500 

dekar og dette kan medføre at YHG for lov til å ta ut flere dyr enn tidligere. Spørsmålet blir 

hvordan den økte tildelingen av elg skal disponeres: 1) sette av elg for å ta ut i tettbygde strøk 

2)prioritere bønder som har plagsomme elg som tar for fra rundballer 3) fordele den økte 

tildeling på de eksisterende jaktlag 4) selge jakta til de som byr en bedre pris for jakta 5) andre 

løsninger. 

Saken ble grundig drøftet. 

Enstemmig vedtak 

Forvaltning av elgjakta tas opp som egen sak på årsmøtet 2018. 

Sak 08/2018 Småviltjakt – evaluering av småviltjakt 2017 

Småviltjakta 2017 ble gjennomgått. Inntektene fra småviltjakta var på samme nivå som 2016. 

Det er interessant å se at stadig flere damer deltar på småviltjakta. Skuddpremier på rev og 

mår ble bestemt skulle være uendret. Hamarøy kommune vurderer å fjerne sin skuddpremie 

på predatorer. Dette går YHG imot og forslag til brev til kommunens naturutvalg ble godkjent. 

Vi ber om at kommunens skuddpremier opprettholdes. En ting vi bør vurdere er å få en bedre 

oversikt av bestanden av fugl. Prisen på jaktkort har vært uendret siden oppstart av YHG. 

Sammenlignet med andre grunneierlag er det billig å drive småviltjakt i YHGs område og 

jaktutvalget bes vurdere en økning av prisen på småviltjakt. 

Enstemmig vedtak: 

«Jaktutvalget vurderer en økning av prisen på jaktkort og kommer med forslag til styret.» 



Sak 09/2018 Fiske – evaluering av fiske 2017 

Det ble i 2017 regnskapsført salg av fiskekort for kr.10.544,-, det er lenge siden det har vært 

solgt så mye fiskekort. Det synes som om folk er fornøyd med fiske i vannene på Sørbygda og 

det ser ut som at salg av fiske viser en positiv trend. 

Sak 10/2018 Regnskap 2017 

Regnskap 2017 ble gjennomgått og styret var fornøyd med årets resultat. Utbetaling til 

grunneierne ble på kr. 175.151,-. Styreleder orienterte om brev fra Skatt midt og svaret som 

var sendt fra styreleder. 

Sak 11/2018 Fordelingsnøkkel medlemmene i Ytre Hamarøy Grunneierlag 

Oversikt over ikke avklarte grunneiere som ikke hadde fått utbetalt leie for 2017 ble 

gjennomgått. Konrad Hilling orienterte om at den fordelingsnøkkelen som er brukt er skyld 

hensyntatt. Dette betyr at denne er korrekt og kan brukes. 

Sak 12/2018 Eventuelt 

Neste styremøte avholdes torsdag 31. mai 2018 kl. 18.00 

Årsmøte i YHG avholdes lørdag den 16. juni kl. 15.00 

 

 

 


