
Innkomne forslag til årsmøte for Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag

Fra Nils G Eilertsen

Forslag til endringer i vedtektene

§5. Medlemskap kan tegnes av alle grunneiere som har utmark egnet til jakt i det området som 
avgrenses av § 3.

Etter særskilt godkjenning av styret kan grunneiere med mindre areal også tegne medlemskap. 
Punktet strykes i sin helhet.

§6. Ordinært årsmøtet holdes innen 1. august hvert år, som regel 3. lørdag i juli

Årsmøte skal: 

• velge to personer som sammen med leder skal underskrive protokollen

• behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, samt budsjettforslag for neste år

• treffe avgjørelser om hvor stort beløp av det regnskapsmessige resultat av jakt, fiske 
og annen virksomhet som skal fordeles blant medlemmene eller avsettes til fonds

• behandle styrets forslag til regler for utnytting av området

• behandle innkomne saker

• velge leder for ett år om gangen

• velge det antall styremedlemmer med varamedlemmer som står på valg
Styremedlemmene velges for to år om gangen, men slik at to av medlemmene trer ut 
ved loddtrekning etter første året. Dette for å oppnå nødvendig kontinuitet

• velge revisor

• velge en valgkomite på tre personer

• fastsette jakt tider på forskjellige arter



Jaktregler

• Det selges døgnkort for kr 200 per døgn, maksimalt fem solgte kort per døgn

• Døgnkort tillates fra jaktstart til nyttår

• Sesongkort kr 300, for hytteeiere, søsken, barn, barnebarn og svigerbarn av 
grunneiere får også kjøpe sesongkort kr. 300,- og andre med tilknytning til bygda 
Strykes. Sesongkort er personlig og kan ikke lånes ut til andre

• Sesongkort gjelder fra jaktstart til nyttår

• Ved salg av døgnkort og sesongkort tas et depositum på kr. 100,- som tilbakebetales 
når fangstrapport leveres.

• Det er ikke tillatt å bruke hund under rypejakt. 

• Alle som jakter må sende fangstrapport til styret. 

• Årsmøtet i utmarkslaget vedtar jakttider hvert år. Flyttes til § 9?

• Medlemmer av utmarkslaget kan kjøpe et grunneierkort til kr 100 per år, som gir 
tilgang til jakt i hele jakttiden. 

• Det utstedes kun ett grunneierkort for hvert medlem, uavhengig av antall eiendommer 
medlemmet er tilmeldt med. 

• Grunneierkort skal kun brukes av en person per døgn. 

• Grunneier kan låne ut grunneierkortet, med meldeplikt (navn og fangstrapport) til 
styret.

• Ungdom fra 14 til 16 år og som ikke har bestått jegerprøven kan delta på 
opplæringsjakt gratis dersom tilsynspersonen har gyldig 
døgnkort/sesongkort/grunneierkort. Det forutsettes at opplæringsjakten skjer i henhold 
til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og at fangsten rapporteres på 
tilsynspersonens fangstrapport.

Overtredelser av jaktreglene medfører anmeldelse til politiet

Fra Odd Edvardsen

Forbud mot å drive snarefangst i vårt jaktområde, Akkarvik og Sør Rekvik Utmarkslag

Begrunnelse
Dette pga bl. a at snarefangst er en eldre jaktutøvelse som hadde stor betydning i tidligere tider- 



da dette kunne være en «nyttig binæring» for folk i de tre nordligste fylkene. I dag er ikke dette 
nødvendig.

I dag driver seriøse jegere småviltjakt for sportens og natur-opplevelsens skyld. Blir det noe 
fangst i tillegg, er det en positivt for en middag eller to. Matauk bør høre fortiden til.

Det er heler ikke tvil om at faststående redskaper som fangster 24 timer i døgnet er mer enn 
effektivt enn en person med gevær som blir dyktig sliten etter 5- 6 timer i ulent terreng

En saksbehandler i Naturforvaltningsavdelingen, Klima og Miljødepartementet (Espen Fjeldstad) 
opplyser på forespørsel følgende: Pga en betydelig nedgang i bestanden de siste 10-15 årene er 
begge rypeartene (li og fjellrype) i dag listet som nær truet og har vært på rødlista fra og med 
2015.

Et viktig poeng i denne sammenheng. Halvparten av Europa fjellryper lever i Norge. Norge har 
derfor et Europa-ansvar for arten.

Håper at flest mulig gir aksept for dette « miljøvennlige forslag»!

Styrets anbefaling
Forbud mot å drive snarefangst i vårt jaktområde, Akkarvik og Sør Rekvik Utmarkslag

Forslag fra styret
Ved utlån av grunneierkort skal grunneier opplyse overfor låntaker at vedkommende skal 
betale vedtatt jaktavgift til utmarkslaget før jakten kan starte.
Bestemmelsen skal legges inn i jaktreglene til utmarkslaget, underpunkt 12 i jaktreglene

Begrunnelse
Grunneierne kan låne ut grunneierkortet til jegere ved å melde ifra til styret i utmarkslaget jfr 
jaktreglene.
Jegere som låner jaktkort av grunneiere, betaler i dag ikke jaktavgift til grunneierlaget, dermed 
jakter de gratis dersom de ikke betaler grunneier for å låne grunneierkortet.
Gratis jakt gir ingen inntekter til utmarkslaget og undergraver styrets kontroll på hvem som 
jakter til hvilket tidsrom i vårt utmarksområde dersom grunneier ikke melder ifra om utlånet.
Manglende kontroll hvem som jakter bidrar til mistenkeliggjøring av personer som jakter lovlig.

Styrets anbefaling
Ved utlån av grunneierkort skal grunneier opplyse overfor låntaker at vedkommende skal 
betale vedtatt jaktavgift til utmarkslaget før jakten kan starte.
Bestemmelsen skal legges inn i jaktreglene til utmarkslaget, underpunkt 12 i jaktreglene



Jakttider for 2016-2017
Styret anbefaler at jakttiden for rype og hare blir i tidsrommet 15/9- 16 til 15/3-17.
Jakttid på grågås blir i tidsrommet 15/8-16 til 23/12-16

Fra styret
Prøveperioden med begrenset jakt for utenbygds jegere oppheves fra jaktsesongen 2016-2017

Begrunnelse
Det er gjennomført en prøveperiode med begrenset jakt over en treårsperiode, 2013-2016, 
prøveperioden går ut når jaktsesongen 2016-2017 starter. 
Fangstresultatene gir ingen radikale indikasjoner på mindre jaktutbytte utover at det er skutt 
færre fjellryper enn tidligere. Da må man også ta hensyn til at det har vært færre jegere som har 
jaktet i Utmarkslagets område.
Jaktpresset som var en av begrunnelsene for vedtaket i 2013 har ikke vært mindre, da den 
bestemmelsen er omgått ved at jegere har lånt grunneierkort i den perioden hvor utenbygds 
jegere ikke kunne jakte.
Prøveperioden har dermed ikke oppnådd ønsket effekt, redusert jakt og mindre jaktpress.

Styrets anbefaling
Prøveperioden med begrenset jakt for utenbygds jegere oppheves fra jaktsesongen 2016-2017

Fra Siw Haugnes

Utmarkslagets navn

Utmarkslagets navn skal være Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

Begrunnelse
Skjervøy kommune vedtok i 2002 å skrive Sør-Rekvika, det er det navnet Kartverket bruker.
Utmarkslag bør konsekvent benyttes med stor U. Det er vanlig i Norge at private virksomheter, 
lag og foreninger har stor forbokstav i alle navneledd.

Styrets anbefaling
Lagets navn skal være Sør-Rekvika Utmarkslag


