
Årsberetning for Akkarvik og Søre Rekvik grunneierlag
2007-2008

Styret
Det har i tiden siden siste årsmøte ikke vært avholdt styremøter, men styret har holdt kontakt på 
telefon og epost gjennom perioden.

Styret har i perioden bestått av følgende:

Verv Periode Navn
Styremedlem/leder 2007-2009 Arild Burud
Styremedlem 2007-2009 Levi Larsen
Styremedlem 2007-2008 Henrik Richardsen
Styremedlem 2006-2008 Sigmund Mathiassen
Styremedlem/kasserer 2006-2008 Odd Edvardsen
Varamedlem 2007-2008 Annie Pedersen

Styret har i det siste året jobbet med følgende saker:

Kultivering av Akkarvikelva
Nordnorske Ferskvannsbiologer gjennomførte undersøkelser i Akkarvikelva i midten av august 
2007. Rapporten kom ut juli 2008 og konklusjonen var: "Akkarvikelva har ingen bestander av 
sjøvandrende laksefisk. Elva har uegnet og dårlige gyte- og oppvekstområder omtrent på hele  
den 2.5 km lange elvestrekningen." Hele rapporten kan hentes fra våre internettsider.

Jaktregler
I årsmøtet 2007 ble det ved en feiltagelse ikke vedtatt jakttider for høsten 2007. Styret vedtok 
jakttid (15.9-23.12) straks etter årsmøtet og fikk denne kunngjort i bladet Nordlys sitt jaktbilag 
31. august. Et av våre medlemmer hadde imidlertid allerede bestilt flybilletter for å starte jakt 
10.9. Medlemmet sendte søknad til styret om å få dispensasjon til å jakte fra 10.9 og etter en 
diskusjon i styret ble søknaden avvist. Styret tar imidlertid selvkritikk på at ikke vedtaket om 
jakttid ble sendt ut til medlemmene tidligere.

Jakthytte i Akkarvikdalen
Nils Eilertsen har hatt kontakt med kommunen angående utskilling av tomt til jakthytte ved 
Trolldalsvatn. 

Vindmåling på Nessefjellet
Lars Eirik Høgbakk, prosjektingeniør småkraft i Nord Troms Kraftlag AS, kunne i juni 2008 
fortelle at vindkraftutbygging på Nessefjellet er foreløpig lagt på is. Kraftlaget har fått rapporten 
fra vindmålingene og de viser at middelvind er i svakeste laget for vindkraftutbygging. I tillegg 
har de et problem med at ledningsnettet på Arnøya er for svakt, så om det skal produseres 
vindkraft så må de også oppgradere høyspentnettet. I tillegg er det ennå ikke kommet noen 
subsidieordning fra staten for slik vindkraftutbygging, noe som politikerne skal ha lovet en 
stund...
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Så konklusjonen er i øyeblikket at vindkraftutbygging ikke er aktuelt på Arnøya i de første par 
årene. Men det kan bli aktuelt senere, det avhenger av :

 Teknologi for vindkraftproduksjon (kan bli bedre for lavere vind)
 Kraftprisene (høyere pris = mer lønnsomt med vindkraft)
 Subsidier fra staten
 Utbygging av høyspentnettet på Arnøya

Kort sagt får vi bare vente og se hva de bestemmer seg for, men det blir altså ikke noe de 
nærmeste årene.

Nye medlemmer
Vi ønsker velkommen til 5 nye medlemmer/eiendommer i grunneierlaget. Med disse dekker vi 
nå mesteparten av det området vedtektene beskriver. Totalt er det nå 38 medlemmer med 51 
eiendommer. Det er bare i Sør-Rekvik at vi fortsatt har ett større hull i kartet.

Informasjon på internett
Jaktregler, kart, vedtekter, medlemsskriv og årsmøtepapirer er lagt ut på internett under adressen 
http://grunneierlaget.akkarvik.no/. 

Salg av jaktkort 2007
Stein Andreassen har i høst solgt jaktkort for tilsammen 8200 kroner. Av disse jaktkortene er 
over 90% kommet tilbake med jaktrapport. Fangsten fra kortsalget fordeler seg slik:
106 Harer, 60 liryper og 67 fjellryper.

Jaktutbytte de siste år
Basert på fangstskjema returnert til grunneierlaget, er resultatet som følger (11.7.2008):

År (jaktstart) Liryper Fjellryper Gås Hare Annet
2003 39 8 0 53 0
2004 30 5 0 35 0
2005 28 20 0 39 0
2006 38 10 0 51 0
2007 70 67 0 116 0

Endringer i styret
Henrik Richardsen har i januar 2008 meddelt styret at han ønsker å trekke seg fra styret. Styret 
har i telefonmøte akseptert dette og Annie Pedersen rykket midlertidig opp fra varamedlem til 
styremedlem.

Nord-Troms Fuglehundklubb
har også i 2008 fått leie området vårt til fuglehundprøver. Dette fant sted 5.-6. april og er et 
arrangement som dekker så og si hele Arnøy. Se også  http://www.nordtromsfuglehundklubb.no/

Økonomi og medlemmer
Revidert regnskap viser et overskudd på 13.467,25 kr. 
Pr. 11. juli 2008 har 24 medlemmer betalt kontingenten for 2008. 
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