
 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I AKKARVIK OG SØR-REKVIKA UTMARKSLAG 

Tid: Lørdag 18. juli 2020 klokken 1300 

Sted: Ungdomshuset i Årvik NB: FLYTTET PGA AVSTANDSREGLER 

MERK at kun medlemmer og de med fullmakt kan møte pga. avstandsreglene. 

Registrering: 

Før årsmøtet åpnes er det registrering av oppmøte og fullmakter. 

DAGSORDEN 

1. Godkjenning av innkallingen og saksliste 

2. Valg av 

 - sekretær,  

 - tellekorps og  

 - 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 2020 - juni 2021) 

5. Behandling av styrets forslag til regler for utnytting av området og fastsette jakttider på 

forskjellige arter 

6. Innkomne saker 

7. Valg: 

 - Leder 

 - Styremedlemmer 

 - Varastyremedlemmer 

 - Revisor 

 - Valgkomite på tre personer 



 

 

TILLITSVALGTE PR JUNI 2020 

Styret for 2019/2020 har bestått av: 

Leder: Heidi Acherfiord, trakk seg 11. februar 2020. (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: Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2021 (valgt første gang i 2019) 

Varamedlem: Geir Johannessen, på valg i 2020 (valgt første gang som  

 styremedlem i 2017, vara i 2019). 

Varamedlem:  Tor Bertil Namskau, på valg i 2020 (valgt første gang i 2017). 

Revisor:  Tor J Nessør, på valg i 2020 (valgt første gang i 2016). 

 

Valgkomite: 

Nils Georg Eilertsen:  på valg i 2020 (valgt første gang i 2015, har trukket seg). 

Odd Edvardsen: på valg i 2020 (valgt første gang i 2017). 

Brigt Mikkelsen: på valg i 2020 (valgt første gang i 2017). 

Sakspapirer 

Årsberetning, regnskap og innkomne saker vil bli tilgjengelig på grunneierlagets hjemmeside, 

http://grunneierlaget.akkarvik.no før årsmøtet 18. juli 2019. 

 

STYRET 

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag 
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ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 20. JULI 2019 – 17. JULI 2020 

Styret 

Styret har hatt tre styremøter i løpet av årsmøteperioden, i tillegg til jevnlig kontakt på andre måter. 

Beklageligvis trakk den årsmøtevalgte leder Acherfiord seg i februar. 

Styret har siste året hatt følgende saker på arbeidslista: 

Gapahuk: Det har ikke skjedd noe i saken. Gapahuk(er): Det har ikke skjedd noe praktisk siden forrige 

årsmøte, men planene vil det informeres nærmere om på årsmøtet i 2020. Det blir nedsatt et arbeidsutvalg. 

Medlemslister: Disse ble ajourført etter årsmøtet i 2019. Ut- og innmeldinger etter det er oppdatert, men ikke 

med eventuelle eiendomsoverdragelser etter juli 2019. Styret har ikke kontaktet sameiene for å avklare hvem 

som representerer eiendommen i avstemninger o.l. Alle med adresse (e-post eller fysisk) blir vanligvis varslet 

om møter med mere. 

Internettsidene: Siw Haugnes har holdt i opppdatering og vedlikehold av hjemmesidene 

(utmarkslaget.akkarvik.no) og kortsalget via iNatur. Som i fjor er 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 i mot med takk. Forslag kan sendes siw@haugnes.org. 

Sidene oppdateres med jaktområde, jaktregler, jaktkvoter med mere etter årsmøtet i 2020. 

Status på øvrige saker årsmøtet tok opp i 2019-2020: 

• Kultivering av Storelva: Ingen endring siden rapporten fra 2008, se 

http://utmarkslaget.akkarvik.no/Elverapport2008-06.pdf. Dvs at vi vil ikke få tillatelse til å gjøre tiltak i 

elva, siden ingen enddringer er resultat av menskelige inngrep. Til informasjon: Fisken går oppover 

gjennom rørene. 

• Alle oppfordres til å anmelde tjuvfiske til Statens naturoppsyn ved Jon Ove Scheie, tlf 90 77 11 83. 

• Minkfeller: Fire feller er kjøpt inn. Det har hittil blitt tatt fire mink og tre røyskatt. Det er ingen plyndrede 

ærfuglreder i områdene minkfellene er satt ut. 

Nedslagsfelt: Acherfiord meldte ut eiendommen gr.nr. 60 - br.nr.2. Dette fører til bekymring for jaktpresset på 

de resterende eiendommene. Mesteparten av Utmarkslagetstid siden stifltelsen i 2000 har vært uten 

eiendommen Akkarfjor og det har fungert utmerket. Styret antar at det kommende styret også vil ta hensyn til 

at jaktområdet er mindre og vurdere kvoter og kortsalg ut i fra Utmarkslagets faktiske forvaltningsområde og 

bestanden der. 

Styret har i perioden bestått av følgende: 

Leder: Heidi Acherfiord, trakk seg 11. februar 2020. (valgt første gang i 2017). 

 Tor Bertil Namskau tok på seg lederjobben i mangle av nestleder, på valg i 2020. 

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: Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2021 (valgt første gang i 2019) 

Varamedlem: Geir Johannessen, på valg i 2020 (valgt første gang som  

 styremedlem i 2017, vara i 2019). 

Varamedlem:  Tor Bertil Namskau, på valg i 2020 (valgt første gang i 2017), se ledervervet. 

Revisor:  Tor J Nessør, på valg i 2020 (valgt første gang i 2016). 
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Valgkomite har bestått av: 

Nils Georg Eilertsen:  på valg i 2020 (valgt første gang i 2015). 

Odd Edvardsen: på valg i 2020 (valgt første gang i 2017). 

Brigt Mikkelsen: på valg i 2020 (valgt første gang i 2017). 

Økonomi 

Utmarkslagets økonomi baserer seg på salg av jaktkort. Ureviderte tall for 2019-2020 viser et overskudd på 

NOK 14 351,88 og en beholdning 1. juli 2020 på NOK 186 104,60. Utmarkslagets økonomiske situasjon 

betegnes som meget god. 

Medlemsutvikling 

I løpet av årsmøteperioden har to medlemmer meldt seg ut, slik at eiendommene med grunnummer r60 og 

bruksnumrene  

• 2 Akkarfjord 

• 28 Dalen 

• 35 Akkarfjorddalen 

• 37 Østli 

• 48 Lyngstad 

ikke lenger er med i jaktområdet til Utmarkslaget. Det betyr at deler av Nesset igjen er utenfor lagets område, 

samt store deler av Akkarvikdalen. På bruksnummer 2 på Nesset har det aldri vært jaktet noe særlig og 

området var heller ikke en del av Utmarkslagets område før ca 2012. 

Bestand og jakt 

Forholdene for ryper ble utover høsten 2019 beskrevet som relativt kritisk. Alle andre utmarkslag på Arnøya, 

samt en det andre i fylket, stoppet jakta i løpet av september/oktober 2019. Akkarvik og Sør-Rekvika 

Utmarkslag stoppet alt salg til ikkemedlemmer 22. september 2019. 

Jakt og jaktkort salg o.l. 

I årsmøteperioden er det solgt jaktkort, grunneierkort, sesongkort og døgnkort til en samlet verdi av 20 200. 

Grunnet stopp i kortsalget gikk inntektene naturligvis ned. Inatur tar en provisjon på 12,5 % av kort solgt via 

deres portal, det vil si at vår andel av salget var 14 675. I tillegg hadde vi treningsjakt for ungdom på området i 

regi av Troms NJFF 9. og 10 november 2018. De melder: 

«Vi fikk vært i Akkarvika og brukte dette terrenget lørdag og søndag . Det var en del ryper 

og hare i terrenget, men litt vanskelige forhold gjorde at det ikke ble felt så mange. Lørdag 

ble det skutt 1 hare. Søndag ble det skutt 1 Hare og 2 Li- Ryper.» 

Bestandstelling 

Siden 2015 har Nord-Troms Fuglehundklubb bistått Utmarkslaget med telling av rypebestanden. Formålet er å 

få en pekepinn over bestanden. For 2019 ble rypetellingen ble utført 17. august 2019 klokka 11:15 - 14:25. 

Forholdene beskrives som vanskelige og temperaturen 16 °C. Tre personer og tre hunder deltok. Fire 

observasjoner med totalt 12 fugler, 3 hun, 6 han, to kyllinger og en ukjent. Dagfinn Eriksen var med på 

rypetellingen og leverte følgende rapport til styret: 

«Da eg var med på rypetellingen i lag med de som pleier å telle,ble tellingen foregått 

delvis på utmeldt eiendom,og midt på dagen i varmt vær. Dette anså eg som lite 

hensiktsmessig ; feil tid,delvis feil område og over kort tid. Det ble observert 10-12 ryper 

(Heidi fått oversikten). 
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Ingen kritikk av de som utførte jobben,men burde vært oppdatert iallfall om hvilke områder 

som er aktuell for utmarkslaget å få utført tellingen på.» 

Styret ser for seg at senere tellinger foregår på en mer planlagt og systematisk måte. 

Registrert jaktutbytte 2003-2020 

Jaktår Ravn Lirype Hare Fjellrype Orrfugl Kråke Mink Gås Merknad 

2019-20 1 53 14 24 0 16 4 0 
En jegere mangler 

å rapportere. 

2018-19  92 60 27 2 1  1 
En jeger rapportere 

ikke. 

2017-18  47  34 12 2     

2016-17  39 44 28      

2015-16  61 81 18    1 1 

2014-15  55 49 30      

2013-14  45 98 19      

2012-13  69 75 50      

2011-12  131 185 72      

2010-11  89 133 61      

2009-10  87 145 82      

2008-09  34 50 54      

2007-08  70 116 67     
Jaktrapporter fra 

alle 

2006-07  38 51 10      

2005-06  28 30 20      

2004-05  30 35 5      

2003-04  39 53 8      

Jakttider 2019-2020 

Jaktperioden for 2018-2020 var i utgangspunktet vedtatt å være i tidsrommet 15. september til 15.mars året 

etter, med avslutning av fjellrypejakta 23. desember 2019. Som nevnt ble kortsalget stengt 22.9.2019 

Annet 

Tilrettelegging 

For å gjøre det enklere å bruke utmarkas områder til tur og rekreasjon er det satt ut noen bord med benker. 

Nord-Troms Fuglehund klubb 

De var i Akkarvik på vårparten slik de har pleid de senere årene. 

 
 

STYRET 
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Sak 4 BUDSJETTFORSLAG 2020-2021

Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

Perioden 20200701 – 20210630 DEBET KREDIT

INNTEKTER

Salg

Renter fra 2020

UTGIFTER

Markedsføring/salgsside

Bankgebyr 50

TOTALT

Overskudd/underskudd

Inkluderer logo

Minkfeller, oppsynsvester, informasjonsplakater o.l.

Sittebord, gapahuker

STYRET

25 000

1 000

2 000

Møteutgifter/administrasjon  1 6 000

Utmarksforvaltning  2 11 000

Tilrettelegging  3 88 000

107 050 26 000

-81 050

 1

 2

 3
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STYRETS FORSLAG TIL REGLER FOR UTNYTTING AV OMRÅDET OG 

FASTSETTE JAKTTIDER PÅ FORSKJELLIGE ARTER 

Overordnet informasjon 

Alle som jakter og fangster skal ha utløst jaktkort for området og levere fangstrapport gjennom Inatur, eller 

direkte til utmarkslaget@akkarvik.no. Fangstrapporten skal inneholde navn på jeger, hvilke typer dyr og fugl 

som er tatt og antall av hver type. 

Overtredelser av jaktreglene medfører anmeldelse til politiet. 

Under jakten skal jegeren alltid ha med jaktkortet. 

Kortsalg skjer kun gjennom Inatur-portalen, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet. 

Jakttider: 

Dyreart Start Slutt Merknad 

Hare 15.9.2020 15.3.2021  

Rype (begge arter) 15.9.2020 15.3.2021  

Orrfugl 15.9.2020 23.12.2020  

Grågås 15.8.2020 23.12.2020  

    

Kråke 15.7.2020 31.3.2021  

Ravn 10.8.2020 28.2.2021  

Mink - - Ingen begrensning 

Røyskatt 21.8.2020 15.3.2021  

 
NB: Etter nyttår og fram til 15. mars. 2021 kan kun medlemmer av Utmarkslaget jakte på hare og rype. 

Utenbygds jegere kan ikke jakte etter nyttår, med unntak for skadedyr som alle kan jakte innenfor tidsrammen 

i tabellen over. 

Begrensninger i fangstkvote (bag limit): 

Rype: Maksimalt 20 ryper per sesong og 3 liryper og 2 fjellrype per dag per jeger. 

Orrfugl: Maksimalt to per jeger i løpet av jaktsesongen. 

Tillatte fangsmetoder: 

Hagle og rifle. 

Harejakt med hund: Prøveordningen tas bort og harejakt med hund tillates dermed ikke. 

Fuglejakt med hund: Kun for grunneiere og kun en hund per eier og ellers vanlig regler, som bag limit osv. 

Snarefangst er tillatt KUN for grunneiere og under følgende forutsetninger: 

• Snarefangst er kun tillatt i perioden 1.11.2020 - 31.12.2020, jf. FOR-2017-01-25-106 § 5. - Snarene 

røktes minimum annenhver dag de er aktivert. 

• Søknad om tillatelse til snarefangst skal sendes Utmarkslaget senest ti dager før fangsten starter. 
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• Skriftlig melding skal sendes til kommunen senest ti dager før fangsten tar til. 

• Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, fangst område og fangst periode. 

• Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i kommunen skal brukeren på fastsatt skjema 

rapportere fangst-resultatet. 

• Rapport skal leveres Utmarkslaget via Inatur senest 10 dager etter endt fangst. 

Jaktkort, utlån og salg: 

Medlemmer av Utmarkslaget kan kjøpe et medlemskort til kr 300 pr. år, uavhengig av antall eiendommer de 

eier. Kortet gir tilgang til jakt hele jaktsesongen, med de begrensninger som er for jakttider på de enkelte arter.  

Medlemskortet kan hverken leies eller lånes ut. 

Døgnkort tillates solgt fra jaktstart til nyttår. Det selges døgnkort for kr 200 per døgn, med maksimalt tre solgte 

kort pr. døgn. Døgnkort er personlig og kan ikke lånes ut til andre. 

Det selges sesongkort til hytteeiere for kr 500 med begrensing på et solgt sesongkort per hytte. 

Det selges sesongkort til maksimalt to nære familiemedlemmer1 av medlemmer i Utmarkslaget, som søsken, 

barn, barnebarn og foreldre, for kr 500. 

Alle typer sesongkort er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Et sesongkort gjelder fra jaktstart til nyttår. 

Diverse jaktregler 

Ungdom fra 14 til 16 år og som ikke har bestått jegerprøven kan delta på opplæringsjakt gratis dersom 

tilsynspersonen har gyldig medlemskort, sesongkort eller døgnkort. 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. 

Referanser: 

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - LOV-1981-05-29-38 

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og 

med 31. mars 2022 - FOR-2017-01-25-106 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - FOR-2002-03-22-313 

 
 
 

STYRET 

 
1 Forutsetter at de som forvalter Inatur-siden klarer å følge med på salget. Alternativt stenges det aktuelle 
kortet for salg. 



 

Sak 6: Inkomne saker til årsmøte 2020 

 

Forslag 1 fra Forslag 1 fra Forslag 1 fra Forslag 1 fra Odd EdvardsenOdd EdvardsenOdd EdvardsenOdd Edvardsen    

I flg. tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det på 60 - 70 og 80 tallet felt ca. 600.000 ryper på landsbasis. På 
nittitallet var dette tallet redusert til i underkant av 500.000 og på 2000 tallet (2000 - 2010) til i underkant av 
300.000. I 2018 - til 2019 ble det felt 180.000 totalt sett. Dette bør man ta hensyn til.... selv om Nord-Norge 
ligger bedre an enn resten av landet. 

Derfor bør man redusere antall solgte jaktkort fra 5 til 3 pr. Døgn.... med en dags-kvote på 2 ryper pr. Dag. 
Vi har pr. i dag god økonomi i laget - og ingen store vedtatte investeringer - så vi er ikke avhengig av å 
opprettholde et kortsalg som ligger i grenseland. 

Styrets innstilling tilStyrets innstilling tilStyrets innstilling tilStyrets innstilling til    årsmøte:årsmøte:årsmøte:årsmøte:    

Saken avvises som behandlet som en del av sak 5. 
 

Forslag 2 fra Forslag 2 fra Forslag 2 fra Forslag 2 fra Odd EdvardsenOdd EdvardsenOdd EdvardsenOdd Edvardsen    

«Det selges sesongkort til nær familie av medlemmer i Utmarkslaget, som t.eks. Partner, søsken, barn, 
barnebarn og foreldre for kr. 300».  

Dette er et utrulig dumt forslag som aldri skulle vært vedtatt. Dette minner mer om en familiegjenforening 
blant asylsøkere enn i et seriøst grunneierlag. Det er ingen hold i nåværende lovverk som gir slik rabatt «til 
slekt og venner». Kr. 200 pr. Døgn for å drive jakt er småpenger i den store sammenheng når man kommer 
langveis fra for å drive jakt. 

For ordens skyld vil jeg nevne jeg er medlem i Årviksand & Langfjord grunneierlag. Der har et årskort for 
grunneier over flere år vært på kr. 300.-. 

Så derfor bør dette upresise - vid-trekkende forslag fjernes fra vårt jaktreglement. 

Styrets innstilling til årsmøte:Styrets innstilling til årsmøte:Styrets innstilling til årsmøte:Styrets innstilling til årsmøte:    

Saken avvises som behandlet som en del av sak 5. 
 

Forslag 3 fra Forslag 3 fra Forslag 3 fra Forslag 3 fra Odd EdvardsenOdd EdvardsenOdd EdvardsenOdd Edvardsen    

«Det tillates harejakt med hund fra og med 15.09 til 15.03 i området Kjellvåg til Lappeguden» 

Jeg regner med at man også kan drive jakt på hare uten hund i samme område og da vil jeg tro at dukker det 
opp ei rype vil fristelsen for felling være tilstede. Dette gir vinterjakt frem til 15.03 - noe som tidligere har 
vært forbeholdt kun grunneiere. 

Så derfor bør dette «prøveprosjekt» utgå. Det får holde at man jakter hare fra 15.09 og ut året og da over hele 
vårt område. 

Styrets diskusjon: Styret forutsetter at jegere har kontroll, slik de skal i henhold til jaktregelverket. Har de 
ikke det kan jegeren risikere å miste jaktretten. 

Styrets innstilling til årsmøte:Styrets innstilling til årsmøte:Styrets innstilling til årsmøte:Styrets innstilling til årsmøte:    

Saken avvises som behandlet som en del av sak 5. 
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Tre forslag fra Tre forslag fra Tre forslag fra Tre forslag fra Janne Marit og Dagfinn EriksenJanne Marit og Dagfinn EriksenJanne Marit og Dagfinn EriksenJanne Marit og Dagfinn Eriksen    (innsendt 22. mai, dvs for sent i hht fristen 18. mai).(innsendt 22. mai, dvs for sent i hht fristen 18. mai).(innsendt 22. mai, dvs for sent i hht fristen 18. mai).(innsendt 22. mai, dvs for sent i hht fristen 18. mai).    

1. Foreslår at årets kvote på rypejakt settes til max 5 ryper pr.dag pr.jeger,og  max 20 ryper pr.uke! 
Årskvote på 30 ryper pr.jeger! 

2. Forslag om jakt med hund for grunneiere,og selvsagt med samme kvoter. 
3. Forslag om å få trene med hund i hele utmarkslagets område, i perioden 20.08.-15.09. Da med plikt 

om rapportering til laget,og med evt.justering av kvoter etter telling! 

Både i hht. vedtektene § 6, 4. avsnitt og fristen i innkallingen kom deres tre forslag for sent. Styret kan 
innarbeide forslagene i regler for utnyttelse av Utmarkslagets område. 

Vedtak fra styret: Forslagene ble avvist som for sent kommet inn og skal IKKE behandles på årsmøtet. 
Styret har uansett innarbeidet flere tilsvarene regler i sitt forslag til forvaltning av området. 



 

Sak 7: Valg for perioden 18. juli 2020 til 16. juli 2021 

 

 

Leder: (Heidi Acherfiord, trakk seg 11. februar 2020  (valgt første gang i 2017).) 

Tor Bertil Namskau, fra 11. februar 2020 - PÅ VALG I 2020 

Forslag: 

Kasserer: Siw Haugnes, (valgt første gang i 2016) - PÅ VALG I 2020.  

Forslag: 

Styremedlem: Per J Kristiansen, (valgt første gang i 2012) - PÅ VALG I 2020.  

Forslag: 

Styremedlem: Bjørn Tore Nøkleby, på valg i 2021 (valgt første gang i 2019) 

 

Varamedlem: Geir Johannessen, på valg i 2020 (valgt første gang som styremedlem i 2017, vara i 2019). 

PÅ VALG I 2020.  

Forslag: 

Varamedlem:  Tor Bertil Namskau, på valg i 2020 (valgt første gang i 2017). PÅ VALG I 2020. 

Forslag: 

 

 

Revisor:  Tor J Nessør, på valg i 2020 (valgt første gang i 2016). PÅ VALG I 2020. 

Forslag: 

 

 

Valgkomitemedlem 

Nils Georg Eilertsen (valgt første gang i 2015)  

Forslag: 

Valgkomitemedlem 

Odd Edvardsen (valgt første gang i 2017)  

Forslag: 

Valgkomitemedlem 

Brigt Mikkelsen (valgt første gang i 2017)  

Forslag: 


