
 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 I AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG 

Tid: Lørdag 21.juli 2018 klokken 1300 

Sted: Uavklart, antakelig på Lillebrygga Pub, Akkarvik 

Innkomne saker: 

Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen utgangen av 21. juni 2018. 

Saker sendes grunneierlaget@akkarvik.no med kopi til acherfiord@gmail.com. 

Registrering: 

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 2018 - juni 2019) 

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 

 - Varastyremedlem(mer)  

 - Revisor 

 - Valgkomite på tre personer 



 

 

TILLITSVALGTE PR MAI 2018 

Styret for 2017/2018 har bestått av: 

Leder: Heidi Acherfiord, på valg som leder i 2018 som styremedlem i 2019 

 (valgt første gang i 2017). 

Styremedlem/kasserer: Siw Haugnes, på valg i 2018 (valgt første gang i 2016). 

Styremedlem: Per J Kristiansen, på valg i 2019 (valgt første gang i 2012). 

Styremedlem: Geir Johannessen, på valg i 2019 (valgt første gang i 2017). 

Varamedlem:  Tor Bertil Namskau, på valg i 2019 (valgt første gang i 2017). 

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

Valgkomite: 

Nils Georg Eilertsen:  på valg i 2018 (valgt første gang i 2015). 

Odd Edvardsen: på valg i 2018 (valgt første gang i 2017). 

Brigt Mikkelsen: på valg i 2018 (valgt første gang i 2017). 

Sakspapirer 

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli tilgjengelig på grunneierlagets hjemmeside, 

http://grunneierlaget.akkarvik.no i god tid før årsmøtet 21. juli 2018. 

 

STYRET 

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag 



Side 1 av 2 

ÅRSBERETNING FOR AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG 
2017-2018 

Perioden 22. juli 2017 – 20. juli 2018. 

Styret 

Styret har avholdt to styremøter i løpet av årsmøteperioden. Styret har også hatt kontakt på e-post og telefon. 

Styret har i det siste året jobbet med følgende saker: 

Gapahuk: Det har vist seg å å ikke foreligge noen form for skriftlige avtaler eller tillatelser verken fra grunneier 
eller fra Skjervøy kommunne. Odd Thomassen har påtatt seg å å sluttføre saken slik at den kan settes opp. 

Medlemslister: Skjervøy kommune har oversendt Utmarkslaget liste over hjemmelshavere innen lagets 
nedslagsfelt. Pågående arbeid med vasking av grunneierelisten opp mot medlemslisten vanskeliggjøres av at 
mange på kommunens oversikt er døde og skifteforretning ved arv og/eller salg er ikke utført. Det kan gjøre 
det problematisk å vite hvem som er talsmann for den enkelte eiendom. Man må være over middels 
interessert i slektsgranskning for å selge og holde oversikt over grunneierkort. 

Fjellrype: I vårt område er det kun små endringer fra siste rypetelling (høsten 2017). Det er fortsatt ingen stor 
bestand innenfor våre grenser. 

Nettløsning for kortkjøp: Styret fikk opprettet konto og egen side i løsningen «I Natur». Løsningen fungerer 
tilfredsstillende, forenkler kortsalget og presset på Per. Det er fortsatt noen hull i eller mangler ved løsningen. 
Disse vil vi forsøke å få tettet så raskt og bra som mulig. Årsavgiften er på 2000 og alle salg belastes med en 
provisjon på 12,5 %. Løsningen gir gode rapporter på salgs- og jaktdager, fangst og en del annet. 

Status på øvrige saker årsmøtet tok opp i 2017: 

• Årlig rypetelling: Styret praktiserer det inntil videre. 
Status: Gjennomført for 2017 og planlagt bestilling for 2018. 

Styret har i perioden bestått av følgende (toårsvalg, unntatt leder som velges for et år om gangen): 

Leder: Heidi Acherfiord, på valg som leder i 2018 som styremedlem i 2019 
 (valgt første gang i 2017). 
Styremedlem/kasserer: Siw Haugnes, på valg i 2018 (valgt første gang i 2016). 
Styremedlem: Per J Kristiansen, på valg i 2019 (valgt første gang i 2012). 
Styremedlem: Geir Johannessen, på valg i 2019 (valgt første gang i 2017). 
Varamedlem:  Tor Bertil Namskau, på valg i 2019 (valgt første gang i 2017). 
Revisor:  Tor J Nessør, på valg i 2018 (valgt første gang i 2016). 

Valgkomite i perioden (etårsvalg) 

Nils Georg Eilertsen:  på valg i 2018 (valgt første gang i 2015). 
Odd Edvardsen: på valg i 2018 (valgt første gang i 2017). 
Brigt Mikkelsen: på valg i 2018 (valgt første gang i 2017) 

Økonomi 

Utmarkslagets økonomi baserer seg på salg av jaktkort. Ureviderte tall for 2017-2018 viser et overskudd på 
NOK 26 712 og en beholdning 1. juli 2017 på NOK 148 838,22. 

Utmarkslagets økonomiske situasjon kan betegnes som meget god. 
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Bestand og jakt 

Siden 2015 har Nord-Troms Fuglehundklubb ved Christian Lembricht bistått Utmarkslaget med telling av 
rypebestanden. Formålet er å få en pekepinn over bestanden. I 2015 og 2016 ble det ble observert totalt åtte 
rypekull og noen enkeltstående ryper. Metoden for telling ble noe endret i 2017 slik at observasjonene ble 
bedret, med et resultat på totalt 20 kull med minst en voksen og en kylling i hver, i tillegg til flere enkeltstående 
voksne. Denne tellingen inneholder også koordinater for hver eneste observasjon. 

Jakt og jaktkort salg o.l. 

I perioden er det solgt jaktkort, grunneierkort, sesongkort og døgnkort til en samlet verdi av 35 100. Av dette 
tar Inatur en provisjon på 12,5 % av kort solgt via deres portal, dvs. totalt 3937,50. 

Registrert jaktutbytte 2003-2017 

Jaktår Lirype Fjellrype Hare Orrfugl Grågås Merknad 

2017-18 47  12 34 2   

2016-17 39 28 44    

2015-16 61 18 81  1 1 

2014-15 55 30 49    

2013-14 45 19 98    

2012-13 69 50 75    

2011-12 131 72 185    

2010-11 89 61 133    

2009-10 87 82 145    

2008-09 34 54 50    

2007-08 70 67 116   Jaktrapporter fra alle 

2006-07 38 10 51    

2005-06 28 20 30    

2004-05 30 5 35    

2003-04 39 8 53    

Jakttider 2017-2018 

Jaktperioden for 2017-2018 har som tidligere vært i tidsrommet 15.09.17 til 15.03.18, med avslutning av 
rypejakta 23. desember 2017. 

Nord-Troms Fuglehund klubb 

Utmarkslagets jaktterreng har også i mars 2018 vært utleid med formål om opplæring og avlegging av prøve 
for fuglehunder. Utleien har skjedd via Skjervøy Fuglehundklubb. Styret mener samarbeidet med 
Fuglehundklubben fungerer tilfredstillende. Fuglehundklubben er fortsatt godt fornøyd med treningen i vårt 
jaktterreng. 

Årsmøtet 2016 forslo å øke avgiften til kr 2 500 i forbindelse med leie av terreng til Nord Troms 
Fuglehundklubb i forbindelse med Arnøyprøven. Hundeklubben har betalt kr 1 500,- i leie for jaktterrenget i 
noen år. Dette er ikke fulgt opp av styret, siden klubben leverer rypetelling til Utmarkslaget. 
 

 
 

STYRET 



2017-18-regnskap

Sak 3 REGNSKAP
Regnskap for Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag 2017-2018

Perioden 20170701 – 20180630

INNTEKTER KREDIT DEBET
Salg grunneierkort og jaktkort  *1)
Utleie jaktterreng våren 2017
Renter 2017 394,00

UTGIFTER
Årsmøteutgifter (2017) 331,56
Markedsføring
Bankgebyr 12,00

TOTALT

Overskudd/underskudd

Beholdning pr. 01.07.2017
Over/underskudd for 2017-2018
Beholdning pr 30.06.2018

REGNSKAPET VIL BLI REVIDERT FØR ÅRSMØTET

Kasserer: Siw Haugnes Revisor: Tor Nessør

28 162,50
1 500,00

3 000,00

30 056,50 3 343,56

26 712,94

122 125,28
26 712,94

148 838,22

*1) Av dette er salgstallene fra Inatur: 
Bruttosalg 31 500 – Provisjon 3937,50 = Nettoomsetning 27562,50



utskrift pr 30.06.2018 side 1 av 2

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag Regnskap 2017-2018
2017-07-01 Inngående balanse i SpareBank1 Nord-Norge

Pluss/minus:
Bevegelse totalt 2017/18

Dato Fra/til hvem gjelder inn ut merknad Type
1 2017-07-20 Nord-Troms Fuglehundklubb Utleie i fm fuglehundprøven Utleie jaktterreng
2 2017-08-30 Odd Edvardsen Jaktavgift 2017-2018 100,00 Jegeravgift
3 2017-09-04 Per Jørgen Kristiansen Årsmøteutgifter rekvisita 118,50 Årsmøteutgifter
4 2017-09-05 Inatur Norge AS Jaktavgift 2017-2018 Jegeravgift
5 2017-09-14 Inatur Norge AS Salgside – årsabonnement Markedsføring
6 2017-09-21 Nils G Eilertsen Jaktavgift 2017-2018 400,00 Jegeravgift
7 2017-09-30 SpareBank1 Nord-Norge Nettgirogebyr 6,00 Bankgebyr
8 2017-10-03 Erna Wilhelmsen Jaktavgift 2017-2018 100,00 Jegeravgift
9 2017-10-05 Inatur Norge AS Jaktavgift 2017-2018 Jegeravgift

10 2017-10-17 Bladet Nordlys AS Jaktbilag 2017 Markedsføring
11 2017-10-31 SpareBank1 Nord-Norge Nettgirogebyr 3,00 Bankgebyr
12 2017-11-06 Inatur Norge AS Jaktavgift 2017-2018 Jegeravgift
13 2017-12-05 Inatur Norge AS Jaktavgift 2017-2018 700,00 Jegeravgift
14 2018-03-05 Inatur Norge AS Jaktavgift 2017-2018 525,00 Jegeravgift
15 2017-12-31 SpareBank1 Nord-Norge Renteinntekter 2017 394,00 Kapitalinntekt
16 2018-06-27 Odd Thomassen Årsmøteutgifter servering 213,06 Årsmøteutgifter
17 2018-06-30 SpareBank1 Nord-Norge Nettgirogebyr 3,00 Bankgebyr

122 125,28

30 056,50 3 343,56 26 712,94

1 500,00

12 250,00
2 000,00

8 487,50
1 000,00

5 600,00
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SAK 4 

BUDSJETTFORSLAG FOR NESTE ÅR (JULI 2018 – JUNI 2019) 

 

Styrets innstilling:  

Styret mener omløpsmidler og bevegelser er så små at et budsjett ikke har noen hensikt. Styret foreslår at det 

ikke vedtas noe budsjett for neste periode. 
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SAK 5 JAKTTIDER OG ANDRE REGLER FOR UTNYTTING AV OMRÅDET 

Styrets innstilling: 

Reglene som ble vedtatt på årsmøtet i 2017 beholdes uendret, med tillegg for grågåsjakt og for salgsportalen 
Inatur og enkelte språklige presiseringer og rettelser. Forslaget i sin helhet er nedenfor. 

Overordnet informasjon 

Årsmøtet i utmarkslaget vedtar jakttider hvert år. 

For sesongen 2018-2019 er jaktsesongen 
 - hare og lirype: fra og med 15. september 2018 til og med 15. mars 2019. 
 - fjellrype: fra og med 15. september til og med 23. desember 2018. 
 - orrfugl: fra og med 15. september til og med 23. desember 2018. 
 - grågås: fra 15. august til og med 23. desember 2018. 

Alle som jakter skal levere fangstrapport gjennom Inatur, eventuelt til utmarkslaget@akkarvik.no. 
Fangsrapporten skal inneholde navn på jeger, hvilke typer dyr/fugl som er tatt 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. 

Diverse jaktregler 

Maksimalt antall fjellrype per jeger er satt til fem i løpet av jaktsesongen. 

Jegere oppfordres til å ta maksimalt to orrfugl i løpet av jaktsesongen. 

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. 
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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 ikke tillatt med snarefangst av rype. 



SAK 6: INNKOMNE FORSLAG 

6.1 Jakt på rype: Forslag om prøvejakt med hund for grunneiere 

Forslagstiller: Gnr. 60 Bnr.13. ved Janne Marit Eriksen (og Dagfinn Eriksen) 

Bakgrunn og forslag: 

Det er ønskelig med en forandring ang.rypejakta. Forslag om prøvejakt med hund for grunneiere, og 

fullstendig rapportering .Da får man en mer korrekt oversikt over bestand! 

Jakt med hund er veldig humant, man vet at det kan komme opp fugl og er klar for det. 

Skulle det være tvil om skadeskyting, vil man søke opp og finne evt.skadeskutt fugl. Den muligheten er mye 

vanskeligere for støkkjægere.  

Det er også en myte at jægere med hund "rensker" terrenget. Her kan man sette kvoter på hvor mange man 

kan felle pr.dag,pr.kort eller pr.år!  

Hvis dette ikke er ønskelig/ blir nedstemt, er det iallfall ønskelig å kunne trene og bruke hund i telling av ryper 

for å kunne registrere størrelse på bestand fra år til år,så man kan sette kvoter etter dette. Det lages da ei fast 

rute som gjennomføres hvert år for å kunne se utviklingen av bestand. Her vil de som har tilgang til hund 

kunne delta, selvsagt også folk uten hund( treng ikke være grunneier).  

Dette i samarbeid med utmarkslaget! 

STYRETS INNSTILLING: 

Vi åpner ikke for ordinær jakt med hund på nåværende tidspunkt. 

Begrunnelse: Nåværende jaktform fungerer godt nok som den er. Skadeskyting er tilnærmet ikkeeksisterende 

 

6.2 Akkarvikelva (Storelva): Forslag om kultivering 

Forslagstiller: Gnr. 60 Bnr.13. ved Janne Marit Eriksen (og Dagfinn Eriksen) 

Bakgrunn og forslag: 

Det er også ønskelig om det kunne undersøkes med fiskeforvalter i Troms, om det er mulig for tiltak for å 

kultivere Storelva! Det et pr i dag ei flott elv, men mangler det vesentligste: fisk! 

STYRETS INNSTILLING: 

Forslaget avvises, dersom det er fysiske inngrep som menes. 

Begrunnelse: Dette må i så fall søkes om, noe annet regnes som miljøkriminalitet. Utmarkslaget kommer til å 

trenge ekstern bistand for å levere en god søknad som kan ha en viss sjanse for positivt svar noe som vil være 

kostbart. Storelva ble kartlagt i 2008 av Nordnorske Ferskvannsbiologer på oppdrag av Fylkesmannen i 

Troms, se her: http://grunneierlaget.akkarvik.no/Elverapport2008-06.pdf. I forbindelse med kartleggingen ble 

daværende leder i Utmarkslaget muntlig orientert om at sjansen til å få lov å gjøre inngrep i elven, er så å si lik 

null, fordi det ikke menneskelige inngrep som har endret elven. 


