
Protokoll fra årsmøte i 
Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Tid: Lørdag 26. juli 2014 kl 13:00-14:50
Sted: Lillebrygga Pub i Akkarvik

Dagsorden i henhold til innkallingen:

 Konstituering inkl.
Godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet)
Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder. 

 Styrets årsmelding

 Regnskap og revisjonsberetning

 Avsetning eller fordeling

 Jakttider 2014-2015

 Innkomne saker

 Valg

Sak 1 Konstituering
Antall stemmeberettigede: 19, inklusive 7 fullmakter.

 Godkjenning av innkalling og saksliste:
Vedtak: Godkjent med merknad om at tre grunneiere ikke har fått innkalling, sannsynligvis 
pga ny mailadresse og/eller eierskifte.

 Valg av sekretær.
Leder foreslo Siw Haugnes.
Vedtak: Enstemmig valgt.

 Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med leder.
Odd Thomassen og Stein Andreassen meldte seg.
Vedtak: Enstemmig valgt.

Sak 2 Styrets årsmelding

Styrets leder leste opp årsmeldingen som ble delt ut på årsmøtet.Det kom spørsmål om når 
grågåsjakta er. Svarsøk fra Lovdata sier 21.8 – 23.12. Leder kommenterte på at gåsefellingen 
kanskje bør med i fangststatistikken.



Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 3 Regnskap og revisjonsberetning og avsetning eller 
fordeling

Regnskapet ble lest opp. Det kom ingen spørsmål. Overskuddet foreslås overført til bank.

Vedtak: Regnskapet og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent, inkl. avsetning.

Sak 4 Jakttider 2014-2015

Styret foreslår fra 15.9.2014 - 15.3.2015.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 5 Innkomne saker/forslag

Referentens merknad: Selve forslagene står i kursiv, og er direkte kopi fra utdelte sakspapirer 
på årsmøtet.

5.1 Odd Edvardsen om minkfeller

Mink og røyskattbestanden bør reduseres. Feller kjøpes inn av styret og deles ut til interesserte:

Forslag til viltfremmede tiltak:

På grunn av at villmink og røyskatt er i stadig fremgang vil jeg foreslå at grunneierlaget går til 
innkjøp av inntil 15 minkfeller. Fellene har en kostpris på ca.750 kr. stk. Fellene deles ut til de som 
ønsker det - og tar seg bryet med å røkte disse. Jeg har en slik felle og har tatt mange røyskatter i 
årenes løp. Fellene passer til både naust og fjøs og andre uthus og kan også brukes uten dørs.

mvh. Odd Edvardsen

Styrets innstilling: Den enkelte grunneier kjøper selv feller og leverer faktura til Utmarkslaget, 
ellers som i forslaget.

Debatt: Egentlig enighet, men noen spørsmål.

Vedtak: Mot en stemme.



5.2 Henrik Richardsen om støtte til Lillebrygga Pub.

Det bevilges penger til hjelp for drift av Pubben. Beløp opp mot !0 tusen. Begrunnelsen er at huset i
dag er brukshuset for alle her i bygda. Siden skolen ble solgt har vi bare dette huset igjen. En 
annen sak som jeg tror alle kan være enige om er at  den dagen det ikke lengere er lys nede i 
hamna så er ikke Akkarvik den samme. Pengene overføres til Akkarvik Fiskeriservice A/S som en 
engangs foreteelse.

Styrets innstilling: Forslaget avvises, men støtte kan gis etter søknad fra eierne av puben.

Vedtak: Enstemmig for styrets innstilling.

5.3 Henrik Richardsen om tilbakeføring av jakttider etc til 2012 nivå

Jakttider, jaktkort og beskatning tilbakeføres til 2012 nivå. Begrunnelsen er grei, vi må også unne 
andre den gleden å få gå på småviltjakt. Vi kontrollerer jo uttaket allikevel. Stein har sakt seg villig
til å selge jaktkort dersom det igjen blir tillatt. Det er forståelig at noen helst ville ha hele 
jaktområde for seg selv, men det må være grenser for hva den enkelte grunneier måtte ønske i et 
fellesskap.

Styrets innstilling: Avvises, med henvisning til fjorårets vedtak om treårs prøveperiode.

Debatt:

Endring av fjorårets vedtak undergraver styrets arbeid.
Nåværende begrensninger frarøver allmennheten, og ikke eierne, jaktmuligheter.

Vi har ingen rypetaksering som gir oss egentlig informasjon om bestanden.
Blir det flere eller færre ryper av de ulike forslagene?

Er baglimit en mulghet, dvs. max antall rypefellinger pr dag eller sesong?
Manglende mulighet til kontroll kan gjøre at formelle begrensninger er nær virkningsløse.  

Påstander om ulovlig jakt (hund, antall jegere o.l.)
Små predatorer (mink og røyskatt, måke/ravn) tar sannsynligvis mer enn vi vet og bør 

reduseres.

Vedtak: 9 for Richardsen, 12 for styrets innstilling.

5.4 Odd Thomassen: Grunneierkortet skal ikke kunne lånes ut til andre

Forvaltning og bruk av grunneierkort
Grunneierkortet skal ikke lånes ut til andre jegere som ønsker å jakte på utmarklagets område

Argumentasjon
- Grunneiere låner kan i dag låne ut sitt jaktkort innenfor grunneiers jakttider, dermed kan de jakte 
i tidsrommet som ikke er åpnet for utenforstående jegere 15/9-1/11. Ny praksis vil hindre dette
- Grunneierkortet lånes ut i dag ved telefonisk kontakt mellom grunneier og jeger, dermed kan man 
risikere at jegere ikke har jaktkortet med seg når de jakter. Det er vvanskelig å kontrollere om de 
snakker sant
- Det blir enklere å kontrollere jegerne som jakter
- Man får bort "uthulingen" av prøveordningen som ble vedtatt på årsmøte 2013



Styrets innstilling: Støtter forslaget, med presisering av at nærmeste familie regnes som 
grunneiere.

Debatt: 

Hindrer nær familie
Melding om utlån kreves i flg jaktreglene

Far og sønn, når konta er eier, kan ikke jakte samtidig
Presisering av "nærmeste" familie må utredes av styret

 Innskjerping av meldeplikt ved utlån kan løse problemet forslagsstiller ønsker å løse
Mangler et punkt om krav til å (vise frem) ha med grunneierkortet på jaktavgift

Utenforstående jegere er påtruffet i jan/feb, hvor har de tillatelse fra?
Andre grunneierlag på ARNØYA har ikke regler om utlån av grunneierkort

De lagene har ikke begrensning i salg
Vedtak: 8 støtter Odd Thomassens forslag og det falt.

5.5 Odd Thomassen: Prisen på jaktkort økes

Priser på jaktkort
Prisene på jaktkort er i dag 100,.pr. døgn, som er et meget lavt beløp

Argumentasjon
- Prisene på jaktkort har ikke vært regulert de senere årene
- Dagens kortpris er meget lavt sett i forhold til  andre steder som vi bør sammenligne oss med

Styrets innstilling: Støtter forslaget og foresår samme økning for grunneierne.

Debatt:

Grunneiere betaler egentlig bare for å sikre jegertelling

Vedtak: Odd Thomassens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6 Valg

Styret forslår:

• Odd Thomassen som leder i et år (ny)

• Odd Edvardsen som kasserer - gjenvalg - 2 år

 Per Kristiansen som styremedlem - gjenvalg - 2 år

Stein Andreassen foreslår

 Siw Haugnes (ny) som leder

Årsmøtet ønsker skriftlig avstemnig vedr leder. Heidi Acherfiord og Jørn Kåre Fjelldal utgjør 
tellekorps.



Vedtak:
14 stemmer for Odd Thomassen
  7 stemmer for Siw Haugnes

Thomassen er valgt til nyleder.

Odd Edvardsen og Per Kristiansen ble enstemmig gjenvalgt.

Ottar Friis ble enstemmig valgt som revisor.

Tidl. leder hevet årsmøtet.

Siw Haugnes (referent)
Odd Thomassen (sign) - Stein Andreassen (sign)

Jørn Kåre Fjelldal (leder)

Referantens merknad: Etter avstemningen ser styret og revisor slik ut:

 Leder: Odd Thomassen - valgt i 2014 - på valg i 2015
 Kasserer: Odd Edvardsen - valgt første gang i 2005 - gjenvalgt i 2014 - på valg i 

2016
 Styremedlem: Per Kristiansen - valgt første gang i 2012 - gjenvalgt i 2014 - på 

valg i 2016
 Styremedlem: Knut Henrik Pedersen - valgt første gang i 2009 - på valg i 2015
 Revisor: Ottar Friis - valgt første gang i 2007 - på valg i 2015.
Erna Wilhelmsen ble valgt som vara i 2012 og ble verken innstilt eller valgt i år 
(2014). Dermed har ikke laget en vara.
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