
PROTOKOLL FOR STYREMØTE YHG DEN 03.03.2017 

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

Mathisen og Jan Stensland  

Forfall: Karl Rune Bye 

I tillegg deltok leder av jaktutvalget Ketil Sivertsen. 

Før selve styremøtet startet møtte Ragnhild Johansen for å drøfte eventuell beiting av sau. 

Det ble konkludert med at Ragnhild lager en plan for å sette opp gjerde for sauene, gjerdingen 

starter i 2017, Ragnhild søker om SMIL-midler med søknadsfrist 01.04.2014, Ragnhild lager 

utkast til avtale med YHG om beiting. Endelig avtale skal godkjennes av styret.      

Ragnhild er avhengig av en 10-årskontrakt med YHG for å kunne få midler til gjerder. I forslag 

til kontrakt skal Ragnhild sette opp et forslag til fremdriftsplan for gjerding – der de grunneierne 

som er mest plaget med sau –skal prioriteres. Ragnhild tegner opp et forslag til trase, som også 

skal inneholde merking av porter.  

Styret må ta stilling til om det skal betales leie for beite, og det må klargjøres hvor Ragnhild 

har fått tillatelse til beiting.                                                                                                              

Sak 01/2017 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 02/ 2017 Elgjakta – evaluering av elgjakt 2016 

Det ble i 2016 skutt i alt 29 dyr tilsvarende 4015 kilo: 

 

 Antall skutt Antall kg Snittvekt kg 

Kalver 11 701,5              63,77  

Ungdyr 7 991,5            141,64  

Ku 5 1028,0            205,60  

Okse 6 1294,5            215,75  

Sum 29 4015,5  
 

Styret drøftet måten elgjakta foregikk på i 2016 og følgende punkter ble fremhevet: 

- generelt foregikk elgjakta i 2016 på en god måte 

- 2016 var første året med gjestejegere og dette var meget vellykket, gjestejegerne har gitt veldig 

gode tilbakemeldinger. Grunneierlaget fikk en merinntekt fra disse jegerne på kr. 17.600. 

Gjestejegerne vil benytte seg av opsjonen slik at de kan jakte i vårt område de neste 3 år. Styret 



er fornøyd med det. Gjestejegerne ønsker å starte jakta noe tidligere, styreleder tar dette opp 

med jaktleder Sør, Asbjørn Kristiansen. 

- det er mye elg i vårt område og det ligger til rette for å skyte flere dyr. Driftsplanutvalget vil 

søke kommunen om å redusere arealgrensen ned mot 2.500 mål noe som betyr at det kan felles 

flere dyr i 2017. Styret støtter dette arbeidet. 

Styret støtter at det settes av et antall elg av kvoten som kan felles etter klager fra grunneiere. 

Gjelder både elg som gjør skade og nærgående/skremmende elg i sentrumsområdene.  

Det ble luftet om det kan være en ide å ha et folkemøte om elg i nærmiljøet på Skutvik. Før 

årsmøtet er en mulighet. 

Sak 03/2017 Evaluering av småviltjakt og fiske 2016 

For 2016 har vi følgende tall når det gjelder jakt:  

Sammendrag kortsalg via Mcash:  

   

Småviltjakt Antall kort Inntekt 

   

Grunneiere og ungdom   

Årskort 4 800 

Ukeskort 3 300 

Øvrige   

Årskort 15 5250 

Ukeskort 8 1200 

Dagskort 0 0 

Sum Mcash 30 7550 

 

Konrad og Ketil opplyste at de hadde solgt noen jaktkort som kommer i tillegg. 

For fiske har vi følgende tall:  

Fiske Antall kort Inntekt 

   

Døgnkort 4 220 

Ukeskort 1 110 

Årskort  1 325 

Årskort familie 0 0 

Grunneiere 0 0 

Sum Mcash 6 655 

   

Betalt direkte til bank   

   

Årskort familie 2 800 



Årskort  2 600 

Årskort grunneier 2 300 

Sum direkte til bank 6 1700 

 

Sum salg fiskekort er 12 kort til kr. 2.355. I tillegg er det solgt noen kort fra kortselgerne som 

enda ikke er oppgjort. 

Styret drøftet jakt og fiske 2016 og kommenterte følgende forhold: 

- innføring av appen Mcash for salg av jakt og fiskekort har vært en suksess. Målsettingen må 

være at alt kortsalg skjer elektronisk via app. 

- regelen om innlevering av fangstrapport mot tilbakebetaling av kr. 50 fjernes. På 

hjemmesiden bes jegerne levere inn fangstrapport på mail til post@yhg.no. 

- skuddpremie på rev og mår på kr. 500,- per dyr videreføres. 

- kart over hvor det er tillatt å jakte småvilt, Ketil sjekker dette nærmer ut. 

- samarbeid med jeger og fisk om en aktivitetsdag for barn og unge. Ragnar undersøker om 

dette lar seg gjøre og tar kontakt med Hamarøy Jeger og Fisk. 

Sak 04/2017 Deltakelse på årsmøtet i Nordland Utmarkslag 10. mars 2017 

Årsmøtet i Nordland Utmarkslag med seminar blir avholdt 10. mars 2017. 

Enstemmig vedtak: 

På årsmøtet i Nordland Utmarkslag 2017 deltar fra Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Kjersti 

Steinsvåg Hansen og Ragnar Jullum.  

Sak 05/2017 Regnskap 2016 – det som gjenstår 

Foreløpig regnskap 2016 ble gjennomgått. MB-Regnskap er engasjert til å føre regnskapet, jfr. 

styrevedtak 11/2015. 

Enstemmig vedtak: 

Orientering om regnskap 2016 tas til etterretning. 

Sak 06/2017 Oppdatering medlemsregister 

Saken ble drøftet. Konrad tar kontakt med Ragnar og sammen går de gjennom 

medlemsregisteret/fordelingsnøkkelen slik at denne blir oppdatert og kan brukes i regnskap 

2016. 
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Sak 07/2017 Eventuelt 

Kjersti tok opp Marin verneplan for Kalvågfjorden. Fristen for å komme med innspill er 4. 

april 2017. Kjersti er invitert av Fylkesmannen til et møte i referansegruppa på Oppeid 

26.april.  

  

 

  

 

 


