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ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 21. JULI 2018 – 19. JULI 2019 

Styret 

Styret har hatt to styremøter i løpet av årsmøteperioden, i tillegg til jevnlig kontakt på e-post og telefon. 

Styret har siste året hatt følgende saker på arbeidslista: 

Gapahuk: Det har ikke skjedd noe i saken, annet enn at grunneier der gapahuken ligger, har bedt om at den 
fjernes. Se for øvrig et av de innkomne forslagene. 

Medlemslister: Å sammenligne matrikkeloversikten Skjervøy kommune sendte oss i 2017 har tatt tid, men er 
nå fullført. Noen eiere står som avdød og noen har skiftet eier etter 2017. Medlemslista er sammenlignet med 
de som har kjøpt grunneierkort i Inatur, alle de er innmeldt. Styret planlegger å oppsøke eller skrive til 
utmarkseiere som ikke er innmeldt, for å verve dem til laget. 

Rypetelling: Årsmøtet i 2018 etterlyste informasjon om hvordan de andre grunneierlagene på Arnøya 
forholder seg til telling, og om dette gjøres hver høst. Styret har ikke hatt kontakt med styrene i de andre 
utmarkslagene på Arnøya, men derimot snakket med Christian Lembricht, som bl.a. teller for oss, og han 
bekrefter at telling foregår på samme måte på hele øya. Tolkning av disse tellingene er derimot opp til det 
enkelte styre/årsmøte, og ikke noe han legger føringer for. 

Internettsidene: Siw Haugnes har holdt i oppdatering og vedlikehold av hjemmesidene 
(utmarkslaget.akkarvik.no) og kortsalget via Inatur. Det er et relativt kronglete regelverk å forholde seg til og 
lett å gjøre feil ved oppdateringer, noe som også har skjedd. Forslag til formulering av riktig informasjon på 
nettsidene tas imot med takk. Forslag kan sendes siw@haugnes.org. 

Status på øvrige saker årsmøtet tok opp i 2018: 

• Kultivering av Storelva: Nils Eilertsen og Dagfinn Eriksen tilbød seg å bruke vinteren 2018/19 til 
undersøkelser ang regler og kostnader. Blant annet må det undersøkes ang betongrør under veien 
over Storelva. Resultatet av dette legges så fram for årsmøtet 2019. Styret har ikke fulgt opp saken. 

Styret har i perioden bestått av følgende: 

Leder: Heidi Acherfiord, på valg som leder og som styremedlem i 2019 
 (valgt første gang i 2017). 
Styremedlem/kasserer: Siw Haugnes, på valg i 2020 (valgt første gang i 2016). 
Styremedlem: Per J Kristiansen, på valg i 2020 (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 2019 (valgt første gang i 2016). 

Valgkomite har bestått av: 

Nils Georg Eilertsen:  på valg i 2019 (valgt første gang i 2015). 
Odd Edvardsen: på valg i 2019 (valgt første gang i 2017). 
Brigt Mikkelsen: på valg i 2019 (valgt første gang i 2017). 

Økonomi 

Utmarkslagets økonomi baserer seg på salg av jaktkort. Reviderte tall for 2018-20189 viser et overskudd på 
NOK 26 712 og en beholdning 1. juli 2019 på NOK 148 838,22. 

Utmarkslagets økonomiske situasjon betegnes som meget god. 
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Bestand og jakt 

Siden 2015 har Nord-Troms Fuglehundklubb bistått Utmarkslaget med telling av rypebestanden. Formålet er å 
få en pekepinn over bestanden. I 2018 ble det utført en forenklet telling over et vesentlig mindre område enn 
det som ble undersøkt i 2017. Det ble telt fem hanner, fire hunner og tre kull med til sammen 13 kyllinger. 
Tellingen ble utført av Magnhild Reiersen i august 2018. Reiersen bemerker at kyllingene varierer i størrelse 
fra noe små til store. 

Jakt og jaktkort salg o.l. 

I årsmøteperioden er det solgt jaktkort, grunneierkort, sesongkort og døgnkort til en samlet verdi av 28 500. 
Dette er en nedgang på nesten syv tusen sammenlignet med sesongen 2017-2018. Inatur tar en provisjon på 
12,5 % av kort solgt via deres portal, det vil si at vår andel av salget var 24 937,5. En har kjøpt kort utenfor 
portalen og rapportert direkte til leder. 

Registrert jaktutbytte 2003-2019 

Jaktår Lirype Fjellrype Hare Orrfugl Grågås Merknad 

2018-19 92 27 60 2 1 
Og en kråke! Minst en jegere 
har ikke rapportert fangsten. 

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 20178-20189 

Jaktperioden for 2018-20189 har som tidligere vært i tidsrommet 15. september til 15.mars året etter, med 
avslutning av fjellrypejakta 23. desember 2018. 

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. Både Fuglehundklubben og styret mener 
samarbeidet fungerer tilfredstillende. 

Fuglehundklubben betaler leie ved gjenytelse, dvs. de foretar bestandstellingen for Utmarkslaget 
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