
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG 

 

Tid: Lørdag 17. juli 2021 klokken 1300 

Sted: Lillebrygga Pub, Akkarvik (med mindre Covid-19 sier noe annet) 

Innkomne saker: 

Saker som skal behandles på årsmøte må være sendt slik at styret har mottatt det innen utgangen 

av 17. juni 2021. 

Saker sendes grunneierlaget@akkarvik.no. 

Registrering: 

Før årsmøtet åpnes er det registrering av oppmøte og fullmakter. 

Vi minner om at ingen kan møte med mere enn en fullmakt (vedtektene § 6, 2. avsnitt). 

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 2021 - juni 2022) 

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 
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TILLITSVALGTE PR MAI 2021 

Styret for 2020/2021 har bestått av: 

Leder: Tor Bertil Namskau, på valg som leder i 2021 og som styremedlem i 2021 

 (valgt første gang i 2017, da som varamedlem) 

Styremedlem: Siw Haugnes, på valg i 2022 (valgt første gang i 2016) 

Styremedlem: Dagfinn Eriksen, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 

Styremedlem: Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2021 (valgt første gang i 2019) 

Varamedlem:  Odd Thomassen, på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

Varamedlem:  Frode Konst, på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

 

Revisor:  Tor J Nessør, på valg i 2021 (valgt første gang i 2016). 

 

Valgkomiteen ser slik ut (på valg hvert år): 

Brigt Mikkelsen: på valg i 2021 (valgt første gang i 2017). 

Tor Nessør: på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

Ingeborg Mikkelsen på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

 

 

Sakspapirer 

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

http://grunneierlaget.akkarvik.no og sendes de vi har e-postadressen til før årsmøtet 17. juli 2021. 

 

STYRET 

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag 
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ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 19. JULI 2020 - 16. JULI 2021 

Styret 

Styret har hatt fem referatførte styremøter i løpet av årsmøteperioden, hovedsakelig på Teams. I tillegg har vi 

hatt jevnlig kontakt via andre kanaler. 

Oppgaver har vært fordelt mellom styremedlemmene, slik at alle har fått bidratt. Samarbeidet har fungert 

veldig godt i perioden. 

De nye logoene Jan Roald utarbeidet, ble tatt i bruk rett i forkant av forrige årsmøte, både på nettsidene og i 

dokumentmalene vi bruker. 

Styret har siste året hatt følgende saker på arbeidslista: 

Jakttilsyn: Styret fikk opprettet jakttilsyn kort etter årsmøtet i 2020. Jakttilsynet har egne vester og synes godt 

i terrenget. I tillegg er det slått opp plakater og kart med jaktregler osv. flere steder. Ordningen er tatt godt imot 

så langt. 

Fellesmøte med de andre lagene: Vi ønsker å få tilrettelagt samarbeide slik at vi ordner ting på en 

noenlunde lik måte. Det gjelder bl.a.  

 - Jaktregler, jakttider, og samarbeid om jakttilsyn, særlig der vi har tilstøtende områder. 

 - Endringer som oppstår i løpet av året, f.eks. jakttider, kvote og lignende 

 - Felles hundetrening 

 - Telling av bestanden blir bedre om det gjøres likt over hele øya. 

Lederen deltok på utmarkslagenes fellesmøte i juli. Oppsummeringen er at det meste er ganske likt, med 

noen ulikheter på jaktstart og kvoter. Samkjøring av regler og betingelser gjennomføres i størst mulig grad. 

Gapahuk og benkesett: Det er et slags arbeidsutvalg som holder i saken. Dagfinn Eriksen har jobbet mye 

med forarbeidene. Eriksen har også stått bak søknaden til Troms og Finnmark fylkeskommune om støtte til 

rullestolrampe på Kirknesodden. Til svar har vi fått løfte om støtte: 

«… Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag tildeles inntil kroner 35 000 til tiltaket. Platting med 
rullestolrampe for gapahuk m.m. …» 

Midlene deles ut etterskuddsvis, og forutsetter at plattingen gjøres ferdig innen 14. november 2021. Vi har 

planlagt at gapahuken settes opp i løpet av september/oktober 2021. Etter det kan vi begynne å planlegge 

neste plassering og oppsetting av gapahuk nummer to. 

Etter årsmøtet 2021 inviteres alle til en befaring av arbeidet på Kirknesodden. 

Lyktestolper: Vi er i kontakt med firmaet som skal nedmontere lyktestolper, ønsket er å overta dem til bruk i 

Utmarkslagets område. 

Medlemslister: Disse ble ajourført så godt vi kunne etter årsmøtet i 2020 og oppdatert med nye 

matrikkelopplysninger i mai 2021. Styret har foreløpig ikke kontaktet sameiene for å avklare hvem som 

representerer eiendommen i avstemninger o.l. Alle med e-post blir vanligvis varslet om møter med mere. 

Internettsidene: De offisielle websidene ble mobilvennlige i juli 2020. Kortsalget skjer fortsatt via Inatur og ble 

i hovedsak stanset i oktober 2020. Det er fortsatt et ganske kronglete regelverk som skal gjenspeiles i 

kortsalget og annet. Forslag til formulering av riktig informasjon kan sendes leder@akkarvik.no. 

Sidene oppdateres med styre, jaktområde, jaktregler, jaktkvoter med mere etter årsmøtet i 2021. 
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Status på øvrige saker årsmøtet tok opp i juli 2020: 

• Rypetelling ble ikke gjennomført for 2020/21. 

• Styret har ikke funnet en metode for at grunneiere kan melde eiendom ved kjøp i Inatur. 

• Arbeidet med å sette opp gapahuker på hhv Kirknesodden, mot Geitvika og nord i Akkarvikdalen er i 

påbegynt. Kun en er innkjøpt, neste kjøpes inn når første er ferdig osv. slik årsmøtet 2020 vedtok. 

Styret og andre tillitsvalgte har for perioden 2021/2021 bestått av følgende: 

Leder: Tor Bertil Namskau, på valg som leder i 2021 og som styremedlem i 2021 

 (valgt første gang i 2017, da som varamedlem) 

Styremedlemmer: Siw Haugnes, på valg i 2022 (valgt første gang i 2016) 

 Dagfinn Eriksen, på valg i 2022 (valgt første gang i 2020) 

 Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2021 (valgt første gang i 2019) 

Varamedlemmer:  Odd Thomassen, på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

 Frode Konst, på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

Revisor:  Tor J Nessør, på valg i 2021 (valgt første gang i 2016). 

Valgkomite har bestått av: 

Brigt Mikkelsen: på valg i 2021 (valgt første gang i 2017). 

Tor Nessør: på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

Ingeborg Mikkelsen på valg i 2021 (valgt første gang i 2020) 

Økonomi 

Økonomien baseres i hovedsak på salg av jaktkort. Ureviderte tall for 2020-2021 viser et underskudd på 

NOK 2726 og en beholdning 1. juli 2021 på NOK 183 378,40. Fjorårets sluttbeholdning var 1. juli 2020 på 

NOK 186 104,60. Utmarkslagets økonomi er meget god. 

I tillegg til løfte om støtte fra fylkeskommunen, har vi også søkt SpareBank1 Nord-Norge på nytt om tilskudd. 

Medlemsutvikling 

To eiendommer, 60/31 og 60/22, er innmeldt, mens ingen har meldt seg ut i løpet av årsmøteperioden juli 

2020 til juni 2021. 

Jakt og jaktkort salg o.l. 

I årsmøteperioden er det solgt jaktkort, grunneierkort, sesongkort og døgnkort for 18 800. Med tanke på at 

kortsalget ble stanset høsten 2020 er det et godt resultat. I tillegg hadde vi treningsjakt for ungdom på 

området i regi av Troms NJFF 6. til 8 november 2020. 

Igjen opplevde vi at det kan virke som om forholdene for ryper kunne vært mye bedre. All rypejakt ble stanset i 

oktober 2020, slik også de andre utmarkslag på Arnøya gjorde. Kun salg til medlemmer ble opprettholdt. 

Bestandstelling 

I perioden ble det ikke gjennomført bestandstelling. Det avgående styret anbefaler at det nye styret sørger for 

at det blir laget en plan for hvordan, hvor og når en bestandstelling skal gjennomføres. Se også samarbeid 

med andre utmarkslag på Arnøya. 
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Registrert jaktutbytte 2003-2021 

Alle jegere har rapportert utbyttet siste sesong. 

Jaktår Fjellrype Lirype Gås Orrfugl Hare Mink Kråke Ravn Røyskatt 

2020-21 35 31   25 1 5  2 

2019-20 24 53 0 0 14 4 16 1  

2018-19 27 92 1 2 60  1   

2017-18 12 47   2 34     

2016-17 28 39   44     

2015-16 18 61 1  81     

2014-15 30 55   49     

2013-14 19 45   98     

2012-13 50 69   75     

2011-12 72 131   185     

2010-11 61 89   133     

2009-10 82 87   145     

2008-09 54 34   50     

2007-08 67 70   116     

2006-07 10 38   51     

2005-06 20 28   30     

2004-05 5 30   35     

2003-04 8 39   53     

 

Jakttider 2020-2021 

Jaktperioden for 2020-2021 hadde vi håpet skulle vare hele perioden årsmøtet vedtok, det vil si tidsrommet 

15. september 2020 til 15.mars 2021, med avslutning av fjellrypejakta 23. desember 2020 som vanlig før om 

åra. Som nevnt ble kortsalget stengt i oktober 2020. 

Tilrettelegging 

For å gjøre det enklere å bruke Utmarkslagets områder til tur og rekreasjon har laget satt ut ennå flere bord 

med benker. Arbeidet med å ta inn og sette ut, samt innkjøp, gjøres mest av Dagfinn Eriksen og Bjørn Tore 

Nøkleby. All ære til dem for jobben de gjør. Se også avsnittet om gapahuken og benkene. 

Sluttord 

Styret har siste året bestått av en fin gjeng som har samarbeidet godt og hvor hver og en har bidratt på 

områdene de har mest å bidra med. 

Håpet er å få innmeldt de eiendommene som nå er utenfor, slik at uenigheter om jaktregler og annet kan 

løses i samarbeid for hele området. 

 

 
 

STYRET 



Sak 3 REGNSKAP 2020-2021

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

REGNSKAP

Perioden 20200701 – 20210630 DEBET KREDIT

INNTEKTER

Salg

Renter fra 2020 532

UTGIFTER

Markedsføring/salgsside

Bankgebyr 126

TOTALT

Overskudd/underskudd

REGNSKAPET VIL BLI REVIDERT FØR ÅRSMØTET
Inkluderer logo

Minkfeller, oppsynsvester, informasjonsplakater o.l.

Sittebord, gapahuker

STYRET

18 800

2 015

Møteutgifter/administrasjon  1 4 507

Utmarksforvaltning  2 4 145

Tilrettelegging  3 11 265

22 058 19 332

-2 726

 1

 2

 3



Emne: Re: Utmarkslaget regnskap for 2020 �l 2021

Fra: Thor Nessør <tor.nessor@gmail.com>

Dato: 16.07.2021, 10:54

Til: Siw Haugnes <siw@haugnes.org>

Regnskapet for 2020/21 er godkjent.

Mvh

Thor Nessør

tor. 15. jul. 2021 kl. 19:57 skrev Siw Haugnes <siw@haugnes.org>:

Jeg skriver ut de0e også og tar med alle bilag.

Hilsen Siw, kasserer

--

Adr: Frøyasvei 16C - N-1412 Sofiemyr - Norway

Re: Utmarkslaget regnskap for 2020 til 2021  

1 av 1 16.07.2021, 11:18



Sak 4 BUDSJETTFORSLAG 2021-2022

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

BUDSJETT

Perioden 20210701 – 20220630 DEBET KREDIT

INNTEKTER

Salg
Renter fra 2021 600
Støtte til tilrettelegging

UTGIFTER

Markedsføring/salgsside
Bankgebyr 150

TOTALT

Overskudd/underskudd 350

Bevertning på årsmøtet, utskrifter o.l.
Minkfeller, premiering, informasjonsplakater o.l.

Rullestolrampe, gapahuk o.l.

STYRET

21 000

10 000

2 100

Møteutgifter/administrasjon  1 3 000
Utmarksforvaltning  2 8 000
Tilrettelegging  3 18 000

31 250 31 600

 1

 2

 3



 

Regler om utnyttelse av Utmarkslagets området i sesongen 2021-2022 Side 1 

STYRETS FORSLAG TIL REGLER FOR UTNYTTING AV OMRÅDET OG 

FASTSETTELSE AV JAKTTIDER PÅ FORSKJELLIGE ARTER 

Overordnet informasjon 

Alle som jakter og fangster skal ha utløst jaktkort for området og levere fangstrapport gjennom Inatur, eller 

direkte til utmarkslaget@akkarvik.no. Fangstrapporten skal inneholde navn på jeger, hvilke typer dyr og fugl 

som er tatt og antall av hver type. 

Overtredelser av jaktreglene medfører anmeldelse til politiet. 

Kortsalg skjer kun gjennom Inatur-portalen, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet. 

Under jakten skal jegeren ALLTID ha med jaktkortet, enten skrevet ut eller liggende til visning på telefonen, 

slik den kommer ved kjøp gjennom Inatur. 

På forespørsel fra jakttilsynet eller øvrig myndighet skal jaktkortet kunne vises fram. 

Maksimalt tre personer kan gå sammen på jakt. Under opplæringsjakt teller ikke eleven. 

Fangst av skadedyr premies med NOK 50 for kråke og for ravn og 300 for mink. Forutsetningen er at alle 

føttene er innlevert innen 1. april 2022. 

Jakttider: 

Dyreart Start Slutt Merknad 

Hare 10.9.2021 15.3.2022 NB: I periodene 10.-20 september og 1. 
januar til jaktslutt er jakt forbeholdt 

grunneier med inntil en gjest. Rype (begge arter) 10.9.2021 15.3.2022 

Orrfugl Fredes Fredes Inntil videre fredes orrfugl på hele Arnøya 

Grågås 15.8.2021 23.12.2021  

    

Kråke 15.7.2021 31.3.2022  

Ravn 10.8.2021 28.2.2022  

Mink - - Ingen begrensning 

Røyskatt 21.8.2021 15.3.2022  

 
NB: Utenbygds jegere har begrenset tilgang til jakt før 20. september og etter nyttår. Unntak er for skadedyr 

som alle kan jakte innenfor tidsrammen i tabellen over. 

Begrensninger i fangstkvote (bag limit): 

Rype: Maksimalt 20 ryper per sesong og 2 liryper og 3 fjellrype per dag per jeger. 

Tillatte fangsmetoder: 

Hagle, rifle og snare er tillatte fangstredskaper. 

Harejakt med hund tillates kun for grunneiere og innenfor gjeldende lover og forskrifter og med de 

begrensinger Utmarkslaget ellers har satt for jakt. 
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Fuglejakt med hund tillates kun med godkjent hund og maksimalt en hund per eier. For øvrig gjelder 

Utmarklagets vanlig regler, som fangstkvote osv. 

Snarefangst er tillatt KUN for grunneiere og under følgende forutsetninger: 

• Snarefangst er kun tillatt i perioden 1.11.2021 - 31.12.2021, jf. FOR-2017-01-25-106 § 5. 

• Snarene røktes minimum annenhver dag de er aktivert. 

• Søknad om tillatelse til snarefangst skal sendes Utmarkslaget senest ti dager før fangsten starter. 

• Skriftlig melding skal sendes til kommunen senest ti dager før fangsten tar til. 

• Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, fangst område og fangst periode. 

• Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i kommunen skal brukeren på fastsatt skjema 

rapportere fangstresultatet. 

• Rapport skal leveres Utmarkslaget via Inatur eller e-post til leder@akkarvik.no senest 10 dager etter 

endt fangst. 

Jaktkort, utlån og salg: 

Alle typer kort er personlig og kan ikke lånes ut til andre. 

Medlemmer av Utmarkslaget kan kjøpe et medlemskort til kr 300 pr. år, uavhengig av antall eiendommer de 

eier. Kortet gir tilgang til jakt hele jaktsesongen, med de begrensninger som er for jakttider på de enkelte arter. 

Medlemskortet kan hverken leies eller lånes ut. 

Døgnkort tillates solgt fra jaktstart til nyttår. Det selges døgnkort for kr 200 per døgn, med maksimalt tre solgte 

kort pr. døgn. 

Gjestekort for periodene 10. til 20. september og 1. januar til jaktslutt selges som døgnkort, med maksimalt et 

solgt kort pr. døgn. 

Det selges sesongkort til hytteeiere for kr 500 med begrensing på et solgt sesongkort per hytte.  

Det selges sesongkort til maksimalt to nære familiemedlemmer av medlemmer i Utmarkslaget, som søsken, 

barn, barnebarn og foreldre, for kr 500. 

Et sesongkort gjelder fra jaktstart til nyttår. 

Diverse jaktregler 

Ungdom fra 14 til 16 år og som ikke har bestått jegerprøven kan delta på opplæringsjakt gratis dersom 

tilsynspersonen har gyldig medlemskort, sesongkort eller døgnkort. 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. 

Referanser: 

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - LOV-1981-05-29-38 

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og 

med 31. mars 2022 - FOR-2017-01-25-106 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - FOR-2002-03-22-313 



 

Sak 6: Inkomne saker til årsmøte 2021 

 

 

Forslag 1 fra Forslag 1 fra Forslag 1 fra Forslag 1 fra Janne Marit og Dagfinn EriksenJanne Marit og Dagfinn EriksenJanne Marit og Dagfinn EriksenJanne Marit og Dagfinn Eriksen    

Forslag om jakt med hund for grunneiere i Akkarvik og Sør-Rekvika sitt område! 

Begrunnelse: 

Styrets diskusjon: Styret tiltrer forslaget. 

Styrets Styrets Styrets Styrets innstilling til årsmøteinnstilling til årsmøteinnstilling til årsmøteinnstilling til årsmøte:  

Forslaget ble behandlet som en del av sak 5 styrets forslag til jaktregeler for 2021-2022. 

 

 

Forslag 2 fra Janne Marit og Dagfinn EriksenForslag 2 fra Janne Marit og Dagfinn EriksenForslag 2 fra Janne Marit og Dagfinn EriksenForslag 2 fra Janne Marit og Dagfinn Eriksen    

Ønsker at småviltjakten starter 10.9.slik det gjør ellers i landet.. 

Begrunnelse: Ingen 

Styrets diskusjon: 1: Hva sier forskriftene? 2: Hvilken dato har de andre lagene på øya. 

Styrets innstilling til årsmøteStyrets innstilling til årsmøteStyrets innstilling til årsmøteStyrets innstilling til årsmøte:  

Forslaget ble behandlet som en del av sak 5 styrets forslag til jaktregeler for 2021-2022. 

 

 

Forslag 3 fra Janne Marit og Dagfinn EriksenForslag 3 fra Janne Marit og Dagfinn EriksenForslag 3 fra Janne Marit og Dagfinn EriksenForslag 3 fra Janne Marit og Dagfinn Eriksen    

Trening med hund og rypetelling i terrenget til Utmarkslaget f.o.m.20.08.  

Begrunnelse: Dette vil komme laget til gode,da det også kan være viktig i forhold til å kunne sette kvoter for 

jaktåret. 

Styrets diskusjon: Avventer og ser an diskusjonen i fellesmøtet med de andre lagene. 

Styrets innstilling til årsmøteStyrets innstilling til årsmøteStyrets innstilling til årsmøteStyrets innstilling til årsmøte:  

Forslaget blir innarbeidet i en handlingsplan for styret 2021-2021, og ble delvis behandlet som en 

del av sak 5 styrets forslag til jaktregeler for 2021-2022. 

 

 



 

Sak 7: Valg for perioden 17. juli 2021 til 15. juli 2022 

 

 

Leder: Tor Bertil Namskau, fungert som leder fra 11. februar 2020. Valgt inn i styret første 

gang i 2017. Valgt i 2020 som leder. PÅ VALG SOM LEDER OG 

STYREMEDLEM I 2021. 

Forslag fra valgkomitèen: Gjenvalg på Tor Bertil Namskau 

 

Kasserer: Siw Haugnes, (valgt første gang i 2016) - IKKE PÅ VALG I 2021.  

Styremedlem: Dagfinn Eriksen, (valgt første gang i 2020) - IKKE PÅ VALG I 2021.  

 

Styremedlem: Bjørn Tore Nøkleby, (valgt første gang i 2019) - PÅ VALG I 2021 

Forslag fra valgkomitèen: Gjenvalg på Bjørn Tore Nøkleby 

 

Varamedlem: Odd Thomassen, (valgt første gang i 2020). PÅ VALG I 2021.  

Forslag fra valgkomitèen: Gjenvalg på Odd Thomassen 

Varamedlem:  Frode Konst, (valgt første gang i 2020). PÅ VALG I 2021. 

Forslag fra valgkomitèen: Gjenvalg på Frode Konst 

 

Revisor:  Tor J Nessør, (valgt første gang i 2016). PÅ VALG I 2021.  

Forslag fra valgkomitèen: Gjenvalg på Tor J Nessør 

 

Valgkomitemedlemmer (på valg hvert år): 

Brigt Mikkelsen (valgt første gang i 2017)  

Forslag fra styret: Gjenvalg på Brigt Mikkelsen 

Tor J Nessør (valgt første gang i 2020)  

Forslag fra styret: Gjenvalg på Tor J Nessør 

Ingeborg Mikkelsen (valgt første gang i 2020)  

Forslag fra styret: Gjenvalg på Brigt Mikkelsen 

 


