INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 I AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG
Tid:
Sted:

Lørdag 22.juli 2017 klokken 1300
Lillebrygga Pub, Akkarvik

Innkomne saker
Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen utgangen av 22. juni 2017.
Saker sendes grunneierlaget@akkarvik.no med kopi til odthomassen@live.no.
Før årsmøtet åpnes er det registrering av oppmøte og fullmakter.
DAGSORDEN
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 2017 – juni 2018)

5.

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

6.

Innkomne saker

7.

Valg:
- Leder for ett år
- Øvrige styremedlemmer (3 totalt)
- Varastyremedlem(mer)
- Revisor
- Valgkomite på tre personer

TILLITSVALGTE PR JUNI 2017
Styret for 2016/2017 har bestått av:
Leder:
Odd Thomassen, på valg i 2017 (valgt første gang i 2015).
Styremedlem/kasserer: Siw Haugnes, på valg i 2018 (valgt første gang i 2016).
Styremedlem:
Per J Kristiansen, på valg i 2017 (valgt første gang i 2012).
Styremedlem:
Erna Wilhelmsen, på valg i 2017 (valgt første gang i 2015.
Varamedlem:
Levi Johannes Larsen, valgt i 2015, fratrådt som utmeldt.
Revisor:
Tor J Nessør, på valg i 2018 (valgt første gang i 2016).
Valgkomite:
Heidi Acherfiord:
Nils Georg Eilertsen:
Maks Mikkelsen:

på valg i 2017 (valgt første gang i 2015).
på valg i 2017 (valgt første gang i 2015).
på valg i 2017 (valgt første gang i 2015), fratrådt som utmeldt.

Sakspapirer
Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli tilgjengelig på grunneierlagets hjemmeside,
http://grunneierlaget.akkarvik.no i god tid før årsmøtet 22. juli 2017.

STYRET
Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

SAK 3 ÅRSMELDING
FOR AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG 2016-2017
Perioden 17. juli 2016 – 21. juli 2017.

Styret
Styret har avholdt to styremøter i løpet av jaktåret. I tillegg har styret har hatt kontakt på e-post og telefon.
Styret har i det siste året jobbet med følgende saker:
Snarefangs av ryper: På årsmøtet ble det enstemmig vedtatt forbud mot snarefangst av ryper. Saken har
resultert i en del støy, særlig på høsten 2016 og en utmelding. I etterkant av årsmøtevedtaket har flere av
styrets medlemmer endret standpunkt fordi det ikke var informert om hvor mange som utøver snarefangst i
Utmarkslagets område. På styremøtet i september 2016 fikk styrets medlemmer god teoretisk informasjon om
hvordan snarefangst utøves. Snarefangst er en tradisjonell fangstmetode som bør opprettholdes, den
«fangster» ikke «mengder» av ryper som forslaget til årsmøte hevdet. Det bekreftes av fangstrapportene fra
Øystein Edvardsen de siste årene. På bakgrunn av nye opplysninger og styremedlemmenes endringer av syn
på snarefangst av rype, vil det på årsmøte 2017 bli fremmet et forslag om opphevelse av vedtaket, se forslag
til jaktregler for 2017-2018.
Gapahuk: Styret fikk fullmakt til å utrede prosjekteringen av gapahuken, herunder kontakt med grunneier(e).
Tilbud ble innhentet og Målselv Salg og Service AS ble valgt som leverandør. Gapahuk er innkjøpt og
planlegges satt opp i Geitvikdalen.
Fjellrype: Fjellrypebestanden har de siste årene gått betraktelig ned i Norge, dermed er fjellrypa kommet på
rødlista. Fangstresultatene etter 2012 viser en betraktelig nedgang på skutte fjellryper i Utmarkslagets område.
Som et resultat av dette fremmer styret forslag om begrensninger i jakttiden på fjellrype, se sak om jaktregler
for 2017-2018.
Rypetelling: Det ble gjennomført rypetelling søndag 21/8-16. Rypetellingen ble gjennomført av Odd
Thomassen og Christian Lembrecht og ble gjennomført i samme omåde som i 2015, område sør for
Trolltindveien- Geitvikdalen- reingjerdet opp mot Rundhaugen og retur langs Trolltindveien til startpunkt. Det
ble registrert 7 rypekull med varierende størrelse, det største kullet var på 10-12 kyllinger, flere av kullene var
4-6 kyllinger. Registeringen lå noe under tellingen for 2015 noe som gir en indikasjon på at jaktutbytte blir
noe lavere enn i 2015.
Kortkontroll under jakten: Det ble gjennomført to jaktkontroller under rypejakten, en i perioden 15-17/9 og
en i perioden 14-15/10. Den ene kontrollene ble gjennomført i Sør Rekvik 15/9, her ble det avdekket at fire
jegerne som jaktet der, ikke hadde kjøpt jaktkort. Det forklarte de med at de jaktet på privat grunn og dermed
var det ikke nødvendig å kjøpe jaktkort i Utmarkslagets område. En av jegerne hadde jaktet i området i 30 år
og hadde aldri kjøpt jaktkort for området. Den andre kontrollen som ble gjennomført i Geitvikdalen 14-15/10
avdekket bare fryd og gammen med våpenkort, statskort og jaktkort fra Utmarkslaget.
Kontrollene ble utført av Odd Thomassen
Status på saker årsmøtet tok opp i 2016:
•

Styret vil ta kontakt med leder for reindriftsutøverne på Arnøya angående løsehunder og døde
rypekyllinger.
Status: Beklageligvis er dette ikke gjort. Utmarkslagets leder har gjort et forsøk å få kontakt på

•

•

telefon til leder i reinbeitedistriktet pr telefon. Han svarte ikke på telefonen og saken ble ikke tatt opp i
ettertid.
Prøveperioden med harejakt med hund, som er over 1 år, i tiden 15.9.2016 til 15.3.2017.
Status: Det er solgt kun et jaktkort i området hvor det var åpnet for jakt med harehund. Det gir ikke
nok grunnlag til å evaluere denne jakten. Styret anbefaler at prøveperioden for harejakt med hund
fortsetter i Utmarkslagets område, og at det ikke skal jaktes med hund på rype. Styret vil informere
bedre om denne typen jakt.
Evaluering av prøveperioden med begrensninger av jakt for utenbygds jegere.
Se eget kapittel.

Styret har i perioden bestått av følgende:
Leder:
Styremedlem/kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Odd Thomassen, på valg i 2017 (valgt første gang i 2015).
Siw Haugnes, på valg i 2018 (valgt første gang i 2016).
Per J Kristiansen, på valg i 2017 (valgt første gang i 2012).
Erna Wilhelmsen, på valg i 2017 (valgt første gang i 2015.
Levi Johannes Larsen, valgt i 2015, fratrådt som utmeldt.

Revisor:

Tor J Nessør, på valg i 2018 (valgt første gang i 2016).

Valgkomite i perioden
Heidi Acherfiord:
Nils Georg Eilertsen:
Maks Mikkelsen:

på valg i 2017 (valgt første gang i 2015).
på valg i 2017 (valgt første gang i 2015).
på valg i 2017 (valgt første gang i 2015), utmeldt i perioden.

Økonomi
Utmarkslagets økonomi baserer seg på salg av jaktkort. I perioden har salget vært over all forventning,
nærmere bestemt 17 800 kroner.
På grunn av investeringen i en gapahuk til totalt 36 560,00 har laget for første gang på mange år et
driftsunderskudd. Det er på totalt 20 356,10 kroner.
Utmarkslagets beholdning er på kr 122 125,28, slik at selv om styret kjøp av en gapahuk til fri avbenyttelse, er
lagets økonomi fortsatt meget solid.

Jakt og jaktkort salg o.l.
I perioden er det solgt jaktkort, grunneierkort, sesongkort og døgnkort til en samlet verdi av 17 800 kroner.
Utmarkslaget har aldri tidligere hatt så høy inntekt av salget.
Registrert jaktutbytte 2003-2017
Jaktår

Lirype

Fjellrype

Hare

2016-17

39

28

44

2015-16

61

18

81

2014-15

55

30

49

2013-14

45

19

98

2012-13

69

50

75

2011-12

131

72

185

Grågås
1

Merknad

Jaktår

Lirype

Fjellrype

Hare

2010-11

89

61

133

2009-10

87

82

145

2008-09

34

54

50

2007-08

70

67

116

2006-07

38

10

51

2005-06

28

20

30

2004-05

30

5

35

2003-04

39

8

53

Grågås

Merknad

Første år med fullskala
innkreving av jaktrapporter.

Jakttider 2016-2017
Jaktperioden for 2016-2017 har vært i tidsrommet 15.09.16 til 15.03.17.
Prøveperiode med begrenset jakttid for utenbygds jegere
Årsmøtet i 2016 vedtok å utvide prøveperioden med begrenset fangsttid for utenbygds jegere til 2017.
Samtidig ønsket årsmøtet at restbestanden av småvilt må registreres med påfølgende evaluering av styret.
Evalueringen skal være ferdig innen 1. mai 2017.
Hovedessensen i prøveperioden: Prøveperioden har hatt stor innvirkning på jaktpresset, det underbygges
med meget stor etterspørsel etter jaktkort. Utlån av grunneierkort har medvirket til at begrenset jakt er blitt
uthullet, som et resultat av dette har det vært flere utenbygds jegere på jakt i Utmarkslagets område i perioden
hvor begrenset jakt var innført. Når utenbygds jegere jaktet på grunneierkort samtidig som en del av
grunneierne og hytteeierne jaktet, fikk man større jaktpress enn det som var intensjonen med innføringen av
begrenset jakt for utenbygds jegere. Innføring av begrenset jakt er et godt virkemiddel for å minske jaktpresset
og forvalte rypebestanden på en fornuftig måte.
Utmarkslagets inntekter på salg av jaktkort har økt så mye i perioden at det virker som om utenbygds jegere
som låner grunneierkort i perioden har betalt døgnkort dette året. Dermed har vi også bedre kontroll på hvem
som benytter seg av jaktmulighetene til en hver tid.

Hilsen styret

SAK 5 REGLER FOR UTNYTTING AV OMRÅDET MM
Styrets forslag til årsmøte 22.7.2017.

Overordnet informasjon
Årsmøtet i utmarkslaget vedtar jakttider hvert år.
For sesongen 2017-2018 er jaktsesongen
- hare og lirype: fra og med 15. september 2017 til og med 15. mars 2018.
- fjellrype: fra og med 15. oktober til og med 23. desember 2017.
Alle som jakter skal levere fangstrapport til utmarkslaget@akkarvik.no og ev. til kortselger. Fangsrapporten
skal inneholde navn på jeger, hvilke typer dyr/fugl som er skutt eller fanget og antall av hver type.
Overtredelser av jaktreglene medfører anmeldelse til politiet.

Jaktkort, utlån og salg
Medlemmer av Utmarkslaget kan kjøpe grunneierkort til kr 100 pr. år. Kortet gir tilgang til jakt hele
jaktsesongen. Dersom ikke medlemmet selv benytter grunneierkortet, kan ektefelle eller partner bruke
grunneierkortet på samme vilkår som medlemmet.
Det utstedes kun ett grunneierkort for hvert medlem, uavhengig av antall eiendommer medlemmet er tilmeldt
med.
Grunneierkort skal kun brukes av en person per døgn.
Grunneier kan leie ut grunneierkortet. Styret skal da få en melding om navn på låntaker samt fangstrapport
senest en uke etter utlånet. Meldingen sendes utmarkslaget@akkarvik.no. Låntaker av grunneierkort skal
betale kr 200,- per lånedøgn før jakten starter.
Døgnkort tillates solgt fra jaktstart til nyttår.
Det selges døgnkort for kr 200 per døgn, maksimalt fem solgte kort pr. døgn. Døgnkort er personlig og kan
ikke lånes ut til andre.
Det selges sesongkort til hytteeiere for kr 300. Det selges sesongkort til nær familie av grunneiere, som f.eks.
søsken, barn, barnebarn og foreldre, for kr 300. Alle typer sesongkort er personlig og kan ikke lånes ut til
andre. Et sesongkort gjelder fra jaktstart til nyttår.
Ved salg av døgnkort og sesongkort tas et depositum på kr 100,- som tilbakebetales når fangstrapport leveres.

Diverse jaktregler
Det er ikke tillatt å bruke hund under rypejakt.
Det er tillatt med bruk av hund under harejakt kun på området fra Kjellvåg rundt Kirkenes til
Lappeguden/Finnkjerka. Egne jaktkort for hare selges i hele perioden. Det er ikke tillatt å bruke hund til annen
småviltjakt i Utmarkslagets område.
Ungdom fra 14 til 16 år og som ikke har bestått jegerprøven kan delta på opplæringsjakt gratis dersom
tilsynspersonen har gyldig døgnkort/sesongkort/grunneierkort. Det forutsettes at opplæringsjakten skjer i
henhold til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og at fangsten rapporteres på tilsynspersonens
fangstrapport.
Det er ikke tillatt å jakte nærmere enn 200 meter fra hus og hytter.

Det er tillatt med snarefangst av lirype, men ikke av fjellrype.

SAK 6: INNKOMNE FORSLAG
6.1 Åpning for orrfugljakt
Forslagstiller: Odd Edvardsen
Bakgrunn og forslag:
De siste fem år har orrfugl vært fredet i vårt jaktområde. Det ser ut til at denne fredning har båret frukter for
orrfuglbestanden har vist økende bestand. Fra Arnøyhamn og Lauksletta har orrfugl blitt observert jevnlig
over tid.
Når denne fredningsperiode nå er over – kan man jakte på orrfugl – men jeg vil oppfordre til varsomhet.
Jeg kunne tenke meg jakt i hele perioden fra 10.09 – 23/12 – men oppfordre jegerne til kun å skyte en eller
max. to stykker i hele jakterioden. Dette vil kun være en oppfordring – men jeg tror at «seriøse jegere» vil
godta og akseptere en slik oppfordring som uten tvil vil gagne bestanden på sikt.
Det er verdt å legge merke til at jakttiden varer kun til 23.12 over hele landet. Det er altså ikke tillatt å skyte
orrfugl på vinterjakt.

STYRET støtter forslaget om å åpne for orrfuglfangst i perioden 15/9 – 23/12, med
begrensning på maks to per jeger i jaktperioden.

6.2 Utmeldte og jakt
Forslagstiller: Odd Edvardsen
Bakgrunn og forslag:
I den senere tid har flere meldt seg ut av grunneierlaget. Dette er «dårlig nytt» for de som fortsatt ønsker at
jakt skal foregå i lovlige former i vårt område. De fleste har relativ små teiger med utmark så det er derfor en
dyd av nødvendighet at flest mulig går sammen slik at det blir kontinuitet i jaktterrenget uten «for mange
huller» hvor det er forbudt å jakte. Det er med et grunneierlag som med ett politisk parti at man er sjelden er
enig i alt som blir vedtatt – selv om man er medlem. I et demokrati kan man kjempe for sine synspunkter og
evt. endringer på arenaer med fredelige midler som endringsforslag og tilkjennegi synspunkter med verbale
diskusjoner.
Imidlertid er det grunneier som råder over sin egen eiendom – og vedkommende har også den rettmessige rett
til å melde seg ut av fellesskapet uten nødvendigvis å angi hva årsaken bunner i.
Mitt inntrykk er at noen melder seg ut på grunn av at de ikke får det som de ønsker og det har jeg liten
forståelse for.
Jeg mener derfor at grunneiere som har meldt seg ut av grunneierlaget IKKE gis anledning til å kjøpe jaktkort
i vårt område. Det kan ikke være sånn at vi som jaktere ikke kan gå på «utmeldte eiendommer» mens
«utmeldte g•unneiere» kan gå på våre eiendommer med å kjøpe kort som dekker områder unntatt på egen
eiendom.
Jeg vil presisere at dette gjelder kun grunneier/grunneiere ikke andre slektninger av denne.

STYRET støtter forslaget om at utmeldte grunneiere ikke kan kjøpe noen typer jaktkort i
Utmarkslagets område.

SAK 7 VALG

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2017-18

Leder: Heidi Acherfiord
Medlem: Siw Haugsnes
Medlem: Per Kristiansen
Medlem: Geir Johannessen
Varamedlem: Tor Bertil Namskau

Valgkomité: Nils Eilertsen
Valgkomité: Odd Edvardsen
Valgkomité: Bright Mikkelsen

Nils Eilertsen

Heidi Acherfiord

Sign

Sign

