Akkarvik og Sør-Rekvika utmarkslag
Protokoll fra årsmøtet lørdag 22. juli 2017
Sted:

Lillebrygga Pub, Hamna i Akkarvik

Tid:

Møtet åpnet kl 13:00

Tilstede:

Opptelling og avkrysning viste 12 medlemmer og 7 fullmakter, totalt 19 stemmer.

Møteleder: Styreleder Odd Thomassen i flg vedtektene § 6, 6. ledd.
Leder Odd Thomassen åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.
Før møtet: Lederen ønsket velkommen til Reinbeitedistrikt Arnøy-Kågen ved May Toril Siri som
orienterte om reindrifta på øya.
Hun orienterte om flere ting:
Arnøya er sommerbeitet for dyra. Vinterdriften foregår på Finnmarksvidda. Omtrent 2000 dyr
kommer over til Arnøya i slutten av april, begynnelsen av mai, dette inkluderer drektige hunner
og nyfødte dyr. Dyra kommer på land i Lillevika og Geitvika. Kalvene merkes ikke lenger på
høsten, men i månedsskiftet juni/juli, for å lette arbeidet for innsamlingen på høsten, ved Singla.
Merkingen foregår en ukes tid ved reingjerdet opp mot Trolltinden.
Under samlingen brukes både to- og firehjulinger, i tillegg til beina.
Ingeborg Mikkelsen spør om reingjerdet (med nettingen på) på Nessefjellet kan tas ned om
høsten, da det ikke alltid er dekt av snø og er skummelt når man kjører skuter. Det hadde også
vært kjekt med åpning i gjerdet slik at man kommer gjennom på sommerstid.
Svar: Nettingen kan tas ned, men det er fint om stolpene står.
Spørsmål: Kan man ha rein her hele året på Arnøya?
Svar: Nei, men det hender at noen ikke blir fanget inn, de rømmer/er ville. Det er fint om
Reinbeitedistriktet får beskjed om man ser noen etter at innsamlingen har vært. Utmarkslaget
skal få telefonnumre å ringe for å gi beskjed. Vaktlista sendes også over til Utmarkslaget.
Videre, øya er ideell for sommerdriftsbeite og har vært brukt til det siden 1600-tallet.
Spørsmål: Er det riktig at det er to familier som holder på her?
Svar: Det er tre familier, alle stammer fra Loggi. Det er 8 konsesjoner. Antallet på 2000 holdes
vedlike ved om høsten å slakte tilsvarende tilveksten på våren på forhån. Dyra telles offentlig
hvert andre eller tredje år. Reindriftsforvaltningen administrerer tellingen. Alle reinsdyra tas inn
i en innhegning og sprayes når den telles. I tillegg telles dyra på landgangsbåten om våren, før
de settes i land.
Videre: Kvaliteten på kjøttet er viktig og reinkjøtt fra Arnøya regnes som god. Hovedføden er
løv og gress. Derfor tas dyra av øya når beitet begynner å bli dårlig. Totalt leveres det cirka 300
gram per innbygger, per år i Norge, samlet fra all reindrift i hele landet.

Sak 1:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kopiert fra styrets innkalling:
1.

Godkjenning av innkallingen og saksliste - Godkjent

2.

Valg av
- sekretær,
- tellekorps:.
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- to til å underskrive protokollen sammen med leder.
3.

Styrets årsmelding og revidert regnskap, inkludert avgjørelser om hvor stort beløp av det
regnskapsmessige resultat av jakt, fiske og annen virksomhet som skal fordeles blant medlemmene eller
avsettes til fonds

4.

Budsjettforslag for neste år (juli 2017 – juni 2018)

5.

Behandling av styrets forslag til regler for utnytting av området og fastsette jakttider på forskjellige arter

6.

Innkomne saker

7.

Valg:
- Leder for ett år
- Øvrige styremedlemmer (3 totalt)
- Varastyremedlem(mer)
- Revisor
- Valgkomite på tre personer

Ingen kom med innsigelser eller merknader.
VEDTAK: Antall stemmeberettigede er 19, det inkluderer 7 godkjente fullmakter.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2:

Valg av sekretær og to til å underskrive
underskrive protokollen sammen med leder

Sekretær: Odd T foreslår Siw Haugnes.
Tellekorps: Ulla og Frode meldte seg.
To til å underskrive protokollen: Forslag Tom Konst og Odd Edvardsen.
VEDTAK: Alle valg var enstemmige. I flg § 6 i vedtektene ledes møte av lederen, dvs. Odd Thomassen.

Sak 3:

a: Behandling av styrets årsmelding

Årsmøtedokumentene var sendt ut 14. juli. Rettelser, tilføyelser og styrets innstilling til innkomne forslag ble
utarbeidet torsdag 20. juli og publisert på Utmarkslagets hjemmeside 21. juli. Styret har også med noen
utskrifter av siste versjon av dokumentene.
Rettelse: I styrets årsmelding kapittel «Styret har i perioden bestått av…» står det feil om nå Odd Thomassen
ble valgt første gang, det er 2014 og ikke 2015.
Diskusjon:
• Snarefangst av rype. Skjervøy kommune sier det skal søkes om og meldes inn ved snarefangst. Det
foreslås at forbudet mot snarefangst består. Andre poengterer at rypa er rødlistet og at snarefangst
beskatter bestanden unødig mye og at det er stamfuglene som tas på våren.
• Gapahuksaken Leder mener at har skapt merkelig mye støy og syns det er rart at den er kalt grillhytte
av noen. Andre reagerer på at det allerede er kjøpt inn en gapahuk uten at årsmøtet er konsultert.
Hvorfor er det ikke søkt støtte fra hverken kommunen eller fylkeskommunen. Lederen sier det er en
glipp. Forslag om at nåværende leder skal lede prosjektet, noe han ikke vil. Grunneiertillatelse i
Geitvikdalen er gitt, på Tor Thomassens eiendom. Grunneiere på Kirkenesodden har allerede gitt
skriftlig tillatelse. Nessebakkene diskuteres også som et alternativ. Ev søknad om støtte må være
kommunen/ fylkeskommunen i hende før 1. februar. Hvem er målgruppa for gapahuken? Bygdas folk
og tilreisende eller for Utmarkslagets medlemmer og jegere? Teknisk etat er positivt innstilt til en
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søknad om plassering. Før den settes opp må kommunen ha godkjent plassering.
Uformell avstemning: Enstemmig for Geitvikdalen.
• Rypetelling: Leder anbefaler at rypetelling fortsetter å utføres en gang per år. Det er kun lirype som er
telt hittil. Tellingen bør inkludere fjellrype også.
• Kontroll under jakten: Leder tok opp jegere i Sør-Rekvika som ble påtruffet uten å ha utløst jaktkort
fra Utmarkslaget. Flere påpeker at de aktuelle eiendommene ikke har vært med tidligere og at det
sikkert kommer i ordnede former fra nå.
• Prøveperioden med begrenset jakt: Den bør utvides for å få bedre grunnlag til evaluering.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt med de endringene som ble diskutert. (2015 til 2014).

Sak 3:

b: Regnskap og revisjonsberetning

Kasserer Siw Haugnes redegjorde for regnskapet. Hovedtall:
Regnskapsmessig underskudd: NOK 20 356,10.
Investering: Gapahuk til NOK 36 560.
Beholdning: NOK 122 125,28 pr 1/7-2017.
VEDTAK: Regnskapet ble enstemmig vedtatt. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

Sak 4:

Budsjettforslag for neste år (juli 2017 – juni 2018)

Styret mener omløpsmidler og bevegelser er så små at et budsjett ikke har noen hensikt. Styret foreslår at det
ikke vedtas noe budsjett for neste periode.
VEDTAK: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sak 5:

Behandling av styrets forslag til regler for utnytting av området og fastsette
jakttider på forskjellige arter

Styrets utsendte forslag med rettelser av 20. juli 2017:

Overordnet informasjon
Årsmøtet i utmarkslaget vedtar jakttider hvert år.
For sesongen 2017-2018 er jaktsesongen
- hare og lirype: fra og med 15. september 2017 til og med 15. mars 2018.
- fjellrype: fra og med 15. oktober til og med 23. desember 2017.
Alle som jakter skal levere fangstrapport til utmarkslaget@akkarvik.no og ev. til kortselger.
Fangsrapporten skal inneholde navn på jeger, hvilke typer dyr/fugl som er skutt eller fanget og
antall av hver type.
Overtredelser av jaktreglene medfører anmeldelse til politiet.

Jaktkort, utlån og salg
Medlemmer av Utmarkslaget kan kjøpe grunneierkort til kr 100 pr. år. Kortet gir tilgang til jakt hele
jaktsesongen. Dersom ikke medlemmet selv benytter grunneierkortet, kan ektefelle eller partner bruke
grunneierkortet på samme vilkår som medlemmet.
Det utstedes kun ett grunneierkort for hvert medlem, uavhengig av antall eiendommer medlemmet er
tilmeldt med.
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Grunneierkort skal kun brukes av en person per døgn.
Grunneier kan leie ut grunneierkortet. Styret skal da få en melding om navn på låntaker samt
fangstrapport senest en uke etter utlånet. Meldingen sendes utmarkslaget@akkarvik.no. Låntaker av
grunneierkort skal betale kr 200,- per lånedøgn før jakten starter.
Døgnkort tillates solgt fra jaktstart til nyttår.
Det selges døgnkort for kr 200 per døgn, maksimalt fem solgte kort pr. døgn. Døgnkort er personlig og
kan ikke lånes ut til andre.
Det selges sesongkort til hytteeiere for kr 300. Det selges sesongkort til nær familie av grunneiere,
som f.eks. søsken, barn, barnebarn og foreldre, for kr 300. Alle typer sesongkort er personlig og kan
ikke lånes ut til andre. Et sesongkort gjelder fra jaktstart til nyttår.
Ved salg av døgnkort og sesongkort tas et depositum på kr 100,- som tilbakebetales når fangstrapport
leveres.

Diverse jaktregler
Det er ikke tillatt å bruke hund under rypejakt.
Det er tillatt med bruk av hund under harejakt kun på området fra Kjellvåg rundt Kirkenes til
Lappeguden/Finnkjerka. Egne jaktkort for hare selges i hele perioden. Det er ikke tillatt å bruke hund
til annen småviltjakt i Utmarkslagets område.
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.
Det er ikke tillatt å jakte nærmere enn 200 meter fra hus og hytter.
Det er tillatt med snarefangst av lirype, men ikke av fjellrype.
Diskusjon:
• Leder leste opp brev til årsmøtet fra grunneier Pål Tore Fondevik:
For eiendommene 62/2, Solvang og 62/5 Skoglund gjelder følgende:
Jeg har meldt meg inn ii Utmarkslaget og har registrert at det foregår uhjemlet jakt i Sør Rekvika, det
bekreftes av kontroll autført v leder i Utmarkslaget. Jeg ønsker at jakten på mine eiendommer skal
komme inn i regulerte former. Hvis det jaktes på mine eiendommer krever jeg at jakt/døgnkort SKAL
kjøpes av Utmarkslaget, dette for å støtte opp om Utmarkslagets arbeid. Uhjemlet jakt på mine
eiendommer vil bli anmeldt
• Start på fjellrype 15. oktober: Forslag fra Nils GE og Brigt AM om at sesongen starter som for
lirype, men at det settes en begrensning på antall fem fjellryper per jeger i perioden 15. september til
23. desember.
• Grunneierkort: Leder foreslår at det ikke skal være tillatt å låne ut grunneierkortet. Brigt AM foreslår
at kun en person skal kunne bruke grunneierkortet per sesong (og ikke per døgn som styret har
foreslått). Brigt AM foreslår at også barn skal kunne bruke grunneierkortet på samme vilkår som
grunneier.
• Hytteeiere: Leder foreslår at enten økes prisen eller tilgangen fjernes eller antall brukere per hytte
begrenses. Det ble solgt fire kort forrige sesong.
• Depositum ble innført for å sikre at jaktrapporter ble levert. Nå er folk så vant til at det skal leveres, så
jaktrapprotene kommer inn. Punktet foreslås strøket.
• Rypejakt med hund står to ganger og strykes et av stedene.
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VEDTAK: Fjellrypesesongen: 15. september til 23. desember.
Antall fjellrype per jeger settes til maksimalt fem i løpet av sesongen.
Punktet om depositum fjernes.
Snarejakt av lirype tillates ikke.

Sak 6:

Innkomne saker

6.1 Åpning for orrfugljakt
Forslagstiller: Odd Edvardsen
Bakgrunn og forslag:
De siste fem år har orrfugl vært fredet i vårt jaktområde. Det ser ut til at denne fredning har båret frukter for
orrfuglbestanden har vist økende bestand. Fra Arnøyhamn og Lauksletta har orrfugl blitt observert jevnlig
over tid.
Når denne fredningsperiode nå er over – kan man jakte på orrfugl – men jeg vil oppfordre til varsomhet.
Jeg kunne tenke meg jakt i hele perioden fra 10.09 – 23/12 – men oppfordre jegerne til kun å skyte en eller
max. to stykker i hele jaktperioden. Dette vil kun være en oppfordring – men jeg tror at «seriøse jegere» vil
godta og akseptere en slik oppfordring som uten tvil vil gagne bestanden på sikt.
Det er verdt å legge merke til at jakttiden varer kun til 23.12 over hele landet. Det er altså ikke tillatt å skyte
orrfugl på vinterjakt.
STYRET støtter forslaget om å åpne for orrfuglfangst i perioden 15/9 – 23/12, med
begrensning på maks to per jeger i jaktperioden.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt

6.2 Utmeldte og jakt
Forslagstiller: Odd Edvardsen
Bakgrunn og forslag:
I den senere tid har flere meldt seg ut av grunneierlaget. Dette er «dårlig nytt» for de som fortsatt ønsker at
jakt skal foregå i lovlige former i vårt område. De fleste har relativ små teiger med utmark så det er derfor en
dyd av nødvendighet at flest mulig går sammen slik at det blir kontinuitet i jaktterrenget uten «for mange
huller» hvor det er forbudt å jakte. Det er med et grunneierlag som med ett politisk parti at man er sjelden er
enig i alt som blir vedtatt – selv om man er medlem. I et demokrati kan man kjempe for sine synspunkter og
evt. endringer på arenaer med fredelige midler som endringsforslag og tilkjennegi synspunkter med verbale
diskusjoner.
Imidlertid er det grunneier som råder over sin egen eiendom – og vedkommende har også den rettmessige
rett til å melde seg ut av fellesskapet uten nødvendigvis å angi hva årsaken bunner i.
Mitt inntrykk er at noen melder seg ut på grunn av at de ikke får det som de ønsker og det har jeg liten
forståelse for.
Jeg mener derfor at grunneiere som har meldt seg ut av grunneierlaget IKKE gis anledning til å kjøpe
jaktkort i vårt område. Det kan ikke være sånn at vi som jegere ikke kan gå på «utmeldte eiendommer» mens
«utmeldte grunneiere» kan gå på våre eiendommer med å kjøpe kort som dekker områder unntatt på egen
eiendom.
Jeg vil presisere at dette gjelder kun grunneier/grunneiere ikke andre slektninger av denne.
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STYRET støtter forslaget om at utmeldte grunneiere ikke kan kjøpe noen typer jaktkort i
Utmarkslagets område.
Diskusjon:
• Spørsmål om lovlighet, ingen vet noe om det.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

Sak 7:

Valg

Valgkomiteens forslag:
Leder: Heidi Acherfiord
Medlem: Siw Haugsnes
Medlem: Per Kristiansen
Medlem: Geir Johannessen
Varamedlem: Tor Bertil Namskau (2 år?)
Valgkomité: Nils Eilertsen
Valgkomité: Odd Edvardsen
Valgkomité: Bright Mikkelsen
Nils G Eilertsen la fram forslaget og gjennomførte avstemningen
VEDTAK: Heidi Acherfiord: Enstemmig valgt som leder, med akklamasjon
Alle øvrige valg var enstemmige.
Etter det ser styret slik ut:
Heidi Acherfiord

på valg som leder i 2018
på valg som styremedlem i 2019

Siw Haugnes

kasserer, på valg i 2018

Per Kristiansen

styremedlem, på valg i 2019

Geir Johannessen

styremedlem, på valg i 2019

Tor Bertil Namskau

varastyremedlem, på valg i 2019

Valgkomiteen slik ut (på valg hvert år):
Nils Eilertsen
Odd Edvardsen
Brigt Mikkelsen
Revisor:

Thor Nessør

på valg i 2019

MØTET BLE HEVET AV ODD THOMASSEN CA KL 15:20.

Siw Haugnes, referent (sign)
Tom Konst (sign)
Odd Edvardsen (sign)
Odd Thomassen, leder (sign)
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