
Årsberetning for Akkarvik og Sør- Rekvik Utmarkslag 2015-2016

Styret
Styret har avholdt to styremøter i løpet av jaktåret. Det er behandlet saker som blir tatt opp på 
årsmøtet. Styret har hatt god kontakt på e:post og telefon.
Styret har i perioden bestått av følgende:
Leder 2015-2016 Odd Thomassen, på valg i 2016
Styremedlem 2015-2017 Odd Thomassen
Styremedlem/kasserer 2009-2016 Odd Edvardsen, på valg i 2016
Styremedlem 2009-2016 Per Kristiansen, på valg i 2016
Styremedlem 2009-2016 Erna Wilhelmsen
Varamedlem 2015-2016 Levi Larsen
Revisor 2007-2016 Ottar Fris

Valgkomite
Heidi Acherfiord 2015-2016
Nils Georg Eilertsen 2015-2016
Max Mikkelsen 2015- 2016

Styret har i det siste året jobbet med følgende saker:
Salg av jaktkort 2015- 2016
Det har vært begrenset salg av jaktkort i perioden på grunn av årsmøtevedtak av 2012 om 
begrenset jakt for «utenbygds» jegere.
Det er solgt jaktkort i 2015-2016 for kr 4 800,-
Det er solgt 11 grunneierkort for kr 1100,- , total inntekt på salg av kort er kr 5 900,-

Registrering av jaktutbytte

Jaktår Lirype Fjellrype Hare Grågås
2015-16 61 18 81 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
2006-07 38 10 51
2005-06 28 20 30
2004-05 30 5 35
2003-04 39 8 53



Revidering av vedtektene for Akkarvik og Sør Rekvik Utmarkslag
På årsmøte i 2015 ble det bestemt at vedtektene skal revideres. 
Forslag til nye vedtekter skulle vært styre innen 1. april, det er kommet et forslag til revidering av 
vedtektene.
Ny reviderte vedtekter legges frem som egen sak på årsmøte i 2016.

Merking av tursti Nesset- Sotnes
Utmarkslaget ved leder har gjennomført merking av turstien fra Nesset til Sotnes.
På bakgrunn av noen tilbakemeldinger fra publikum, vil merkingen av stien bli oppjustert 
sommeren 2016. Endepunktet på stien er endret fra «loddpipa» til nedstigningen til Sotnes, dette 
på grunn av at publikum ikke fant registreringskortet. 

Rypetelling høsten 2015
Det er gjennomført to rypetellinger i Utmarkslagets område. 
Den første tellingen ble gjennomført fra hamnebakken og ca to km nordover i Akkarvik dalen. 
Tellingen ble noe redusert på grunn av meget varmt vær som bidro til at hundene ikke fungerte 
optimalt.
Den andre tellingen ble gjennomført opp Trolltindveien mot Bjørnstein- Lillevikdalen- 
Geitvikdalen og tilbake langs Trolltindveien. Den andre tellingen ble meget vellykket
Rypetellingen viste at det er et normalt rypeår i jaktsesongen 2015-16.
Innslag fra rypetellingen ble lagt ut på Utmarkslagets hjemmeside.

Akkarvik veien
Styret i Utmarkslaget har med tilfredshet sett at Skjervøy kommune har satt av midler og vil 
vedlikeholde Akkarvik veien fra fiskebruket til Nesset og i Akkarvik dalen.
Selv om Utmarkslaget ikke skal jobbe med slike saker, har styret valgt å ta opp saken med 
Skjervøy kommune. Det tror vi har vært ett av bidragene til at kommunen har bevilget de 
nødvendige midlene til oppjustering av veien.

Nord -Troms Fuglehund klubb
Fuglehund klubben har også i 2016 fått leie Utmarksområdets jaktterreng til den årlige 
hundefuglprøven som gjennomføres over hele Arnøya. Arrangementet har stor deltagelse og 
klubben er godt fornøyd med jaktterrenget i vårt område. 
Hundeklubben betaler kr 1 500,- i leie for jaktterrenget, prisen har vært den samme over en lang 
tidsperiode.

Økonomi
Lagets økonomi baserer seg på salg av jaktkort, prøveperioden med redusert jakt for utenbygds 
jegere har redusert inntektene til Utmarkslaget. 
Små utgifter og god kostnadskontroll bidrar til overskudd i jaktåret 2015-16.
Overskuddet for perioden er kr 5 143,-
Utmarkslagets beholdning er på kr 142 481,38 som betyr at Utmarkslaget har god økonomi.



Jakttider 2015- 2016
Jaktperioden for 2015-2016 har vært i tidsrommet 15.09.15 til 15.03.16

Prøveperiode med begrenset jakttid for utenbygds jegere
Jaktperioden for utenbygds jegere har vært i tidsrommet 01.11 til 31.12.15
Prøveperioden er i ovennevnte tidsrom gjennomført over en treårsperiode og gikk ut ved 
jaktperiodens slutt.
Prøveperioden er ikke evaluert, men det synes som at utenbygds jegere som ønsker å jakte i 
opprinnelig jaktperiode har omgått begrensningen ved å låne/leie grunneierkort. 
Dermed er ikke antall jegere blitt begrenset i ønsker omfang, dette gjelder spesielt i begynnelsen 
av jaktsesongen.
Utenbygds jegere som låner grunneierkort har ikke betalt døgnkort, dermed har det vært meget 
vanskelig for styret å ha god kontroll på hvem som jakter til enhver tid. Det begrunnes med at 
ikke alle eier av grunneierkort, melder fra til styret hvem som har lånt grunneierkortet.
Jaktreglene beskriver at grunneier som låner ut grunneierkortet skal melde fra til styret hvem som 
har lånt kortet og i hvilken tidsperiode.

Odd Thomassen
Leder

  


