
 
 

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag 
Protokoll fra årsmøtet lørdag 18. juli 2020 

 

Sted: Ungdomshuset i Årvik 

Tid: Møtet åpnet kl 13:00 

Møteleder: Fungerende leder Tor Bertil Namskau, jamfør vedtektene § 6, 6. ledd. 

Tilstede: Opptelling og avkrysning viste 11 medlemmer og 5 fullmakter, totalt 16 stemmer. 

Lederen åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Kopiert fra styrets innkalling: 

1. Godkjenning av innkallingen og saksliste 

2. Valg av 
 - sekretær,  
 - tellekorps og  
 - to til å underskrive protokollen sammen med leder 

3. Styrets årsmelding og revidert regnskap, inkludert avgjørelser om hvor stort beløp av det 
regnskapsmessige resultat av jakt, fiske og annen virksomhet som skal fordeles blant medlemmene eller 
avsettes til fonds 

4. Budsjettforslag for neste år (juli 2020 - juni 2021) 

5. Behandling av styrets forslag til regler for utnytting av området og fastsette jakttider på forskjellige arter 

6. Innkomne saker 

7. Valg: 
 - Leder 
 - Styremedlemmer 
 - Varastyremedlemmer 
 - Revisor 
 - Valgkomite på tre personer 

VEDTAK: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. 

Sak 2: Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder 

Sekretær:  Ingeborg foreslo Siw Haugnes  

Tellekorps:  Odd Thomassen og Arild Burud ble foreslått. 

To til å underskrive protokollen: Erna og Ingeborg meldte seg 

VEDTAK: Alle valg var enstemmige. I følge § 6 i vedtektene ledes møtet av lederen, dvs. Bertil Namskau. 
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Sak 3: a: Behandling av styrets årsmelding 

Årsmøtedokumentene var sendt ut 14. juli. Rettelser, tilføyelser og styrets innstilling til innkomne forslag ble 
utarbeidet torsdag 16. juli og publisert på Utmarkslagets hjemmeside og Akkarvik Før og Nå på Facebook 
17. juli. Styret har også med noen utskrifter av siste versjon av dokumentene. 

Møteleder Namskau leste opp beretningen. 

Diskusjon: 

• De utmeldte eiendommene, hvem og hvor er der? Namskau og Haugnes redegjorde for det. 
• Rypetelling: Dagfinn Eriksen orienterte bedre om rypetellingen. Totalt bør tellingen ledes og styres av 

en fra Utmarkslaget, både dato, tid på døgnet og løype må være ganske likt hvert år. Kan være at 
rypetellingen kan bli bedre med en betalt tjeneste. 

• Kan Inatur settes opp slik at grunneiere og hytteeiere må krysse av for eiendom ved kjøp? Siw svarte 
at det kanskje mulig, men at det vil være veldig tidkrevende. Kjøpere av sesongkort blir uansett 
kontaktet for å undersøke hvilke eiendom det handles for. det har ført til noen opphevde salg og 
utløsning av dagskort isteden. 

VEDTAK: Beretningen, versjon 16. juli, ble enstemmig godkjent. 

Sak 3: b: Regnskap og revisjonsberetning 

Kasserer Siw Haugnes redegjorde for regnskapet. Hovedtall: 

• Regnskapsmessig overskudd: NOK 14 351,88. 
• Inntekt fra kortsalg: NOK 19 500. 
• Beholdning: NOK 186 104,60 pr 1/7-2020. 

Regnskapet er revidert av Tor Nessør. 

VEDTAK: Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning. 

Sak 4: Budsjettforslag for neste år (juli 2020 – juni 2021) 

Styrets forslag til budsjett ble oversendt med årsmøtedokumentene 14. juli. Kasserer Siw Haugnes la fram 
hovedtall fra budsjettforslaget: 

Inntekt fra kortsalg: NOK 25 000 bl.a. pga forslag om noe høyere priser og antakelse om full sesong. 

Renter: NOK 1000, antakelse basert på antatt renteutvikling og beholdningen i mesteparten av 2020. 

Administrasjon: NOK 2000 for bevertning til årsmøtet og logo. 

Utmarksforvaltning: NOK 11 000 til feller, oppsynsvester, plakater med mere. 

Tilrettelegging: NOK 88 000 til innkjøpte sittebord og å få på plass gapahuken og innkjøp av to til 

Diskusjon: 

• Gapahuker blir fort dyrt og har ført til utmeldelser. 
• Har gapahuker noe med jakt å gjøre? Ja, jegere har nytte av dem. 
• Arbeidsutvalg for å få oppført gapahukene må på plass. 
• Søknad om støtte kan sendes kommunen eller fylkeskommunen. 
• Bruk av utmarka og ikke bare jakt må ivaretas av Utmarkslaget. 
• Plassering er tenkt Kirknesodden (allerede innkjøpt), Akkarvikdalen (godkjent fra både samer og 

grunneier) og mot Geitvika. 
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• Ragnvald Vaseli foreslår å nedlegge laget. (Forslaget ble avvist som for sent innkommet og tatt opp 
under feil punkt i møtet.) 

• Odd Thomassen og Siw Haugnes foreslår at en og en gapahuk settes opp og kjøpes inn om gangen og 
at budsjettet dermed endres. 

• Arild Burud gir ros og innspill om hvor man kan søke om midler til tilrettelegging med mere. 
• Frode foreslår å vedta budsjettet, men med presisering om at en gapahuk settes opp før en annen 

kjøpes inn. 
• Arbeidsutvalg for å jobbe med gapahukene bør settes ned av styret. 

VEDTAK: Budsjettet ble vedtatt uendret med forbehold om en gapahuk settes opp og ferdigstilles om 
gangen. Styret setter ned et arbeidsutvalg. Begge punkt ble enstemmig vedtatt. 

Sak 5: Behandling av styrets forslag til regler for utnytting av området og 

fastsette jakttider på forskjellige arter 

Styrets sendte ut forslaget 14. juli 2020. 

Presisering: Snarefangsttiden endres til det forskriften faktisk sier, dvs. til å følge vanlig jakttid. 

Diskusjon: 

• Hva gjør man når man støter på folk på jakt? 
• Alle grunneiere har rett til å stoppe jegere og be om ID og jaktkort. 
• Anmeldelse til politiet ved ulovlig jakt, dvs. manglende jegerkort og/eller manglende jaktkort. 
• Bertil orienterte at det vil bli satt opp skilt om jaktregler, område og tilsyn og at vester er bestilt. 
• Odd E påpeker at fuglejakt med hund vil, med styrets forslag, pågå i et lenger tidsrom enn hva de 

andre lagene på Arnøya tillater. 
• Snarefangst foreslås å følge forskriften, dvs. at det avsluttes 15. mars 2021. 
• Sesongkort medlemmer og familiemedlemmer, skal det bort eller være med? Styret påpeker at hittil 

har den type salg blitt fulgt opp og dermed begrenset ved omgjøring til salg av dagskort. 
• Benkeforslag fra Ragnvald Vaseli: All jakt forbys 

VEDTAK: Forslaget fra styret ble vedtatt med følgende endringer og oppfordringer: 

• Harejakt med harehund fortsetter som en prøveordning i samme område som tidligere og evalueres 
når jakten er over. Vedtatt med 9 stemmer for, fem mot og to blanke. 

• Grunneierjakt med hund: Jakt for grunneier med egen eid hund i tidsrommet 15. september til 30. 
oktober 2020. Vedtak: Forslaget falt med ni mot og 8 for. 

• Tidsrom for jakt på fugl med hund: Til nyttår eller 15. mars? Vedtatt samme grense som i 
forskriften, mot to stemmer. Det forutsettes at hunden har renhetsbevis. 

• Snarefangst: Avstemning: Innstillingen ble vedtatt med 9 mot 5 stemmer, med endring av sluttdato. 
Sluttdato skal følge forskriften, dvs. snarefangst kan pågå til 15. mars 2021. 

• Kapittelet Jaktkort, utlån og salg:  
o «og metoder» tilføyes i første avsnitt etter «jakttider». 
o Øvrige deler av kapittelet ble vedtatt uten endringer 

• Forslag om forbud mot jakt: Falt med tre stemmer for. 
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Sak 6: Innkomne saker 

Forslag 1: Fra Odd Edvardsen 

I flg. tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det på 60 - 70 og 80 tallet felt ca. 600.000 ryper på landsbasis. På 
nittitallet var dette tallet redusert til i underkant av 500.000 og på 2000 tallet (2000 - 2010) til i underkant av 
300.000. I 2018 - til 2019 ble det felt 180.000 totalt sett. Dette bør man ta hensyn til.... selv om Nord-Norge 
ligger bedre an enn resten av landet. 

Derfor bør man redusere antall solgte jaktkort fra 5 til 3 pr. Døgn.... med en dags-kvote på 2 ryper pr. Dag. 
Vi har pr. i dag god økonomi i laget - og ingen store vedtatte investeringer - så vi er ikke avhengig av å 
opprettholde et kortsalg som ligger i grenseland. 

Styrets innstilling til årsmøte: Saken avvises som behandlet som en del av sak 5. 

Diskusjon: Styret endrer innstilling til «Saken ble behandlet som en del av sak 5» 

VEDTAK: Styrets endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag 2: Fra Odd Edvardsen 

«Det selges sesongkort til nær familie av medlemmer i Utmarkslaget, som f.eks. Partner, søsken, barn, 
barnebarn og foreldre for kr. 300».  

Dette er et utrulig dumt forslag som aldri skulle vært vedtatt. Dette minner mer om en familiegjenforening 
blant asylsøkere enn i et seriøst grunneierlag. Det er ingen hold i nåværende lovverk som gir slik rabatt «til 
slekt og venner». Kr. 200 pr. Døgn for å drive jakt er småpenger i den store sammenheng når man kommer 
langveis fra for å drive jakt. 

For ordens skyld vil jeg nevne jeg er medlem i Årviksand & Langfjord grunneierlag. Der har et årskort for 
grunneier over flere år vært på kr. 300.-. 

Så derfor bør dette upresise - vid-trekkende forslag fjernes fra vårt jaktreglement. 

Styrets innstilling til årsmøte: Saken avvises som behandlet som en del av sak 5. 

Diskusjon: Styret endrer innstilling til «Saken ble behandlet som en del av sak 5» 

VEDTAK: Styrets endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag 3: Fra Odd Edvardsen 

«Det tillates harejakt med hund fra og med 15.09 til 15.03 i området Kjellvåg til Lappeguden» 

Jeg regner med at man også kan drive jakt på hare uten hund i samme område og da vil jeg tro at dukker det 
opp ei rype vil fristelsen for felling være tilstede. Dette gir vinterjakt frem til 15.03 - noe som tidligere har 
vært forbeholdt kun grunneiere. 

Så derfor bør dette «prøveprosjekt» utgå. Det får holde at man jakter hare fra 15.09 og ut året og da over hele 
vårt område. 

Styrets diskusjon: Styret forutsetter at jegere har kontroll, slik de skal i henhold til jaktregelverket. Har de 
ikke det kan jegeren risikere å miste jaktretten. 

Styrets innstilling til årsmøte: Saken avvises som behandlet som en del av sak 5. 

Diskusjon: 

• Styret endrer innstilling til «Saken ble behandlet som en del av sak 5» 

VEDTAK: Styrets endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 




