SKOGSFJORDVATN GRUNNEIERLAG
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 12. APRIL 2008
Grendehuset kl 15.00
Forskningsprosjekt om lauvmakk - viser til punkt under sak 6 på sakslista.
Før det ordinære årsmøtet begynte fikk møtedeltakerne orientering av forskere fra
Universitetet i Tromsø om et prosjekt som er tenkt satt i gang til våren. Forskerne er kjent
med at det har vært omfattende lauvmarkangrep ved Skogsfjordvatn de siste par årene. Det
vil bli satt ut måleutstyr (små bokser), innsektsfeller og hengt opp noen fuglekasser.
For mer info: www.birchmoth.com
Til stede: Synnøve Bjørkli, Kåre Nergård, Levi Andreassen, Astrid Andresen, Torleif
Andreassen, May-Ann Leithe, Jon Egil Sørensen, Laina Dalsbø, Sven Olav Svendsen,
Jan Lavold, Atle Kling, Alf Lorentsen, Pål Lium.
Jon Egil og Pål møtte med fullmakt fra henholdsvis Tormod Solli og Mari-Ann Myrvang.
11 eiendommer er representert.
Sak 1 Konstituering av årsmøtet.
Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer.
Undreskrive protokoll: Jon Egil og Astrid
Møteleder: Alf
Referent: Sven Olav
Sak 2 Regnskap,budsjett og årsmelding.
Gjennomgang av regnskapet ved Jan.
Det var ingen kommentar til regnskapet. Revisor hadde ingen kommentar utover ros
for god bokføring. Regnskapet ble godkjent.
Gjennomgang av budsjettet for 2008 ved Jan.
Økning av utgifter til vakthold pga beregnet større kjøreutgifter i forh.t. 2007.
Utgifter til oppsetting av gapahuk er tatt inn i årsbudsjettet.
Sak 3 Evaluering av regler for garnfiske for hytteeiere. Jfr. årsmøtesak i fjor.
Styrets forslag til endringer ble gjennomgått av Laina. Basert på ny forskrift fra
Fylkesmannen. Forslag til reduksjon av avgift fra kr 50 til kr 25 pr garn.. Forslag om å
innføre sesongkort som innebærer at man kjøper nummererte blåser..
I tillegg må alle ha statskort og fiskekort.
Vedtak – nye regler.
1 blåse pr garn
2 blåser pr hytteeier
Sesongkort 150 kr
Kontroll av garn ved kjøp av kort
Ingen begrensning på antall sesongkort
Ingen begrensning på totalt antall garn pr døgn

Sak 4 Terreng for hundeprøver. Utleie og pris.
Har vært mange forespørsler, men ofte kun et par dager / timer før ønsket tidspunkt.
Bør ha bedre rutine for dette.
Diskusjon rundt forslag om å endre pris fra 80 kr til 50 kr. Også forslag om å sette tak
på antall hundeprøver pr år til 3 helger.
Vedtak. Ny pris settes til 50 pr dag pr startende hund.
Tak på antall helger settes til 3. En helg er 2 dager.
Sak 5 Ny 3–årig bestandsplan for elgjakt.
Alf gjennomgikk erfaring med dagens plan og resultatet av denne i forh. til uttak.
Ønske om økt uttak av dyr pga overbeiting, og fare for liten gjenvekst av beite for elg.
Spørsmål rundt felles bestandsplan med Vannøya.
Problemstilling rundt avskyting hos lag som ikke får tatt ut sin kvote, kan jakte i
andres områder hvor kvoten er tatt.
Valg av 2 medlemmer til bestandsplanstyret og 2 medlemmer til årsmøtet.
Gjenvalg av Alf og Kåre til bestandsplanstyret. Alf fortsetter som jaktfeltansvarlig.
Representanter til årsmøtet ble Jan og Jon Egil.
Sak 6. Generelt om forvaltningen av utmarka.
Salg av kort. Mari-Ann frasier seg ansvaret for å selge kort for sesongen 2008.
Diskusjon rundt alternative salgskanaler. Jan viste til et eksempel fra www.inatur.no
hvor de tar 10 % av salget og 950 kr i årsavgift for å formidle kortsalg på nettet.
Det nye styret får fullmakt til å utrede og beslutte om grunneierlaget skal gå for en slik
løsning. De øvrige kortselgerne – Andresen Vaapenforretning og Prima Hansnes –
fortsetter å selge kort for laget.
Måsebegrensing. Bakgrunnen er spredning av parasitter som fører til mark i fisken.
Forespørsel til Fylkesmannen er sendt, og den er videresendt til kom. til uttalelse.
Spørsmål ble reist om ordninger med skuddpremie for mink, kråke.
Rypebestand. Signaler om en svak stigning i bestanden.
Trafikksikkerhetsplan. Behov for bedre merking og utskifting av smale bruer. Nedsatt
fartsgrense gjennom bygda. Styret gir tilbakemelding til plangruppa.
Sak 7 Ny forskrift om fiske i vassdrag.
Styret har søkt Fylkesmannen om lokal avvik i ny forskrift. Ønske om å øke
maskevidden fra 21 til 24 mm. Søknaden ble avslått.
Det ble delt ut kopi av ny forskrift. Eks. på endring. Laks kan fiskes i vassdraget fra
1. juli til 31. august. Garn skal ikke settes i lenke.
Sak 8 Valg
Valgkomite: Kolbjørn, Mari-Ann, Gunnar.Alf leste opp valgkomiteens innstilling.
Kåre foreslo Jon Egil som kandidat til styret. Alf ble valgt som leder.
Skriftlig avstemming på tre rep. til styret.
Astrid, Sven Olav og Jon Egil ble valgt. Laina Dalsbø var ikke på valg i år.
Varamenn: 1 Atle Kling 2 Kolbjørn Lavold 3 May-Ann Leithe
Valgkomite: Jan Lavold, May-Ann Leithe, Atle Kling
Revisorer: Eva T. Olsen, Torleif Andreassen
Referent: Sven Olav Svendsen
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