
PROTOKOLL FOR STYREMØTE I YHG DEN 28.03.2019 

Til stede: Ragnar Jullum, Kolbjørn Ellingsen, Konrad Hilling, Karl Rune Bye og Jan Stensland 

Forfall: Kjersti S. Hansen og Are Strand 

Sak 01/2019 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 02/2019 Elgjakt – evaluering av elgjakt 2018 

Utførelsen av elgjakta for 2018 ble gjennomgått. Det ble i 2018 skutt 34 dyr tilsvarende 4.573 

kg. Elgjakta har forløpt godt i 2018 bortsett fra en uheldig episode, dette forhold søkes rettet 

opp i 2019.  

På årsmøtet 2018 ble ulike modeller for forvaltning av elgjakta drøftet og det ble vedtatt at 

forvaltning av elgjakta med ulike modeller skal tas opp på nytt i årsmøtet 2019. Gjeldende 

kontrakter for elgjakta løper ut dette året og vi må ha nye kontrakter for 2020. 

Ulike forvaltningsmodeller ble drøftet og det ble enighet om følgende: 

Elgjakta fortsetter etter samme modell som i dag: Jaktlag sør, jaktlag midt, jaktlag nord og 

eksternjegerne. Dersom det blir problemer med å rekruttere jegere kan YHG øke med ett jaktlag 

til. 

Sak 03/2019 Småviltjakt – evaluering av småviltjakt 2018 

Det ble i 2018 solgt jaktkort for kr. 8.847,- mot kr. 6.800,- i 2017. Alle jaktkort ble solgt via 

Vipps. 2018 er det første året på lenge hvor inntektene fra småviltjakta er større enn 

utbetalingene til skuddpremie. Det er jo positivt. Det er ikke mange grunneierlag som har så 

høy skuddpremie som i YHG og vi bør kanskje vurdere å redusere skuddpremien på rev og 

mår.  

Bedre forvaltning av småviltbestanden ble drøftet og referat fra møte om småviltsamarbeide i 

Nord-Salten 17.03.19 ble gjennomgått. Det er ikke gjennomført noen taksering av 

småviltbestanden i YHG’s omåde. For å ha en fornuftig forvaltning av småviltbestanden bør vi 

ha en god kunnskap om bestanden og det har vi ikke i dag.  

Hvorvidt YHG skal delta i småviltsamarbeidet i Nord-Salten bør vi ha under vurdering og vi 

nevner dette på kommende årsmøte. 

Sak 04/2019 Fiske – evaluering av fiske 2018 

Det ble i 2018 solgt fiskekort for kr. 12.932,- en økning på kr. 2.388,- sammenlignet med 2017. 

Mesteparten av kortsalget er solgt via Vipps. Det er nå 3 kortselgere: Ness Camping, Butikken 

på Skutvik og Thomas Nordmark. 



Vipps er et enkelt og lettvint system for kortsalg, men dersom vi skal ha tilbakemelding på 

fangsten må vi anskaffe et annet opplegg. 

Ytre Hamarøy Grunnlag SA har gitt 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. Ifølge tilbakemelding fra 

sjøørretforeningen går alt som planlagt når det gjelder fremdriften av prosjektet. Fiskeutvalget 

i YHG er den naturlige samarbeidspart med Hamarøy Sjøørretforening. 

Sak 05/2019 Regnskap 2018 

Regnskapet for 2018 viser følgende: 

- inntektene for 2018 er på kr. 210.538,-, en økning på kr. 15.448,- sammenlignet med 2017 

- driftskostnadene er økt med kr. 15.034 i forhold til 2017 noe som skyldes økt leie til 

grunneierne og økte styrehonorarer 

- utbetaling til grunneierne er på kr. 186.689, en økning på kr. 11.538 sammenlignet med 

fjoråret. 

Styret sier seg fornøyd med regnskapet for 2018. 

Regnskapet blir nå ført av MB-regnskap og merverdiavgift er betalt og selvangivelse vil bli 

levert noe senere.  

YHG betaler mva ved salg av jakt og fiske mens Staten selv er fritatt for mva. Dette er sterkt 

diskriminerende i forhold til private grunneiere. Norskog har nå klaget dette forholdet inn for 

ESA. 

Enstemmig vedtak: 

Styret godkjenner regnskapet for 2018 for Ytre Hamarøy Grunneierlag SA. Utbetalinger til 

grunneierne skjer så snart regnskapet for 2018 er ferdig revidert. 

Sak 06/2019 Deltakelse på årsmøte i Nordland Utmarkslag SA 

Årsmøte i Nordland Utmarkslag med fagseminar skal avholdes fredag 5. april på Sortland. 

Enstemmig vedtak 

På årsmøtet i Nordland Utmarkslag 2019 deltar fra Ytre Hamarøy Grunneierlag Ragnar Jullum. 

 

 


