ÅRSBERETNING
FOR 2016
1. MEDLEMSSTOKKEN
Antall betalende medlemmer har de siste år beveget seg som følger:
1987 - 345, 1988 - 332, 1989 - 313, 1990 - 296, 1991 - 354, 1992 - 370, 1993 - 367,
1994 - 340, 1995 - 315, 1996 - 308, 1997 - 302, 1998 - 316, 1999 - 341, 2000 - 345, 2001 – 336,
2002 – 332, 2003 – 334, 2004 – 330, 2005 – 322, 2006 – 305, 2007 – 301, 2008 – 310,
2009 – 299, 2010 – 299, 2011 – 286, 2012 – 305, 2013 – 294, 2014 – 297, 2015 - 286
For 2016 var antall betalende medlemmer 287.

2. STYRE - TILLITSVALGTE
Foreningen har i 2016 hatt disse tillitsvalgte:
Formann

:

Leif Kristiansen

Nestformann

:

Bernt Ulriksen

Kasserer

:

Jonny Pedersen

Sekretær

:

Finn Nordmo

Styremedlem

:

Lars Arntzen

Vararepr.

:

Tommy Tinnan, Robin Dahl og Jon Roger Pedersen.

Utleie hytter

:

Lars Arntzen + Lene Arntzen

Fiskestellsutvalg

:

Bernt Ulriksen, Lars Arntzen og Tommy Tinnan.

Nettanvarlig

:

Tommy Tangstad

Revisorer

:

Rose Olsen

Valgkomite

:

Levi Sakariassen og Bjørn Abel.

3. MØTER
Det er avholdt 5 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært arbeidsmøter i forbindelse
med utsendelse av kontingenten for 2016 samt møter for trekning i forbindelse med tildeling av
hytter til påska, sommeren 2016 og til Jakta 2016. Det har også vært avholdt 2 møter i forbindelse
m/fiskestell, herunder møte med Gildeskål JFF for å avklare videre strategi mht. fiskestell spesielt
med fokus på Sundvann, Rundvann, Fiskvann, Vann 700, Rebenvann og Hørnqvisttjønna.
I tillegg møtte GJFF i Meløy Kommunes Vilt- og fiskefangtsråd.

Side 1

4. DRIFT AV HYTTER/BÅTER
4.1 HYTTER:
Antall utleiedøgn har vært som følger i perioden 2006 tom 2016:
Hytte

2016

2015

2014

201
3

2012

201
1

2010

2009

2008

2007

2006

138
Fiskvann
84
115
103 90
93
100 81
79
101
107
82
Sundvann
71
78
90
69
64
89
99
99
97
92
121
Svalvann
100
111
94
73
95
97
111
94
84
95
74
Gåsvann
68
92
89
51
67
69
67
77
82
84
N.Naver
0
0
0
0
2
0
3
3
0
0
Ruffen
0
7
8
4
14
11
0
0
11
SUM
415
323
403
382 291 323 371 369
352
367
389
(I 2016 er 45 av disse gratisdøgn: styret 31, rundvask 8, tak fiskvann 4, annen dugnad 2.)
Det har i år vært rekord på utleie av hyttene. Totalt 415 døgn med overnattinger, samt noen
dagsbesøk uten overnatting. Blant annet hadde Fiskvann 138 overnattingsdøgn, i tillegg til dette
var hytten satt av 10 dager i høst til bytte av tak. Disse ble ikke ble benyttet, men trolig ville den
vært utleid hvis den hadde vært ledig. Den hadde ikke ledig kapasitet f.o.m. 27.5 til 11.10!! og flere
stod på venteliste i sommer. Det virker også på utleier at det er flere som er i følge på hyttene nå
enn tidligere.
Det var mindre aktivitet på hyttene i februar enn vanlig grunnet dårlig jaktgrunnlag. En fullbooket
påske uten avbestillinger bidro positivt, og det ser også ut til at flere leier hytte til isfiske på
senvinteren. Isgangen på vannene gikk nesten 1 måned før fjoråret, og både i september og
oktober var det mange (og lange) bestillinger.
Kunnskapen om at hyttene trekkes til gitte datoer ser ut til å ha nådd nærmest alle medlemmene.
Antall søknader til trekningene har økt jevnt. Vi har hatt opp mot 100 søkere for sommersesongen
de siste årene, og rundt 30 til jakta. De fleste har også fått med seg at det er viktig å skrive
hvem man ev. søker sammen med. Dette er viktig for å unngå doble bestillinger. Hvis den
ene parten i et følge avbestiller etter trekningen, kan andre medlemmer oppleve å ikke få innvilget
sine ønsker. Jeg mener vi ikke hadde noen tilfeller av dette i år.
Det er derimot noen som opplever å ikke få sine ønsker innfridd. De som kun har få alternativer på
sin søknad, gjerne i den mest populære tiden, løper større risiko for ikke å få leie hytte. Har man
fleksibilitet i forhold til hvilke hytter og perioder får man som regel innfridd et ønske. I år opplevde vi
blant annet at en av de 10 første som ble trukket ut ikke fikk innfridd sitt ønske, men en av de aller
siste fikk leid hytte i sommer. Det er som regel noen helger/ukedager som ingen har søkt på i løpet
av sommeren.
Før trekningen startet ble det satt av opphold til de som skulle gjennomføre dugnad. Det
oppfordres til å ta kontakt før trekningen hvis du er interessert i å gjennomføre dugnad for
foreningen. Erfaringen til hyttebestyrer er at etter trekning ble innført er det lettere å fordele
dugnadsoppgaver som f.eks rundvask og nødvendige utbedringer.
Det ble forut for 2015 sesongen innført gebyr for sen avbestilling. Det var få sene avbestillinger i år.
De fleste som avbestilte gjorde dette i god tid. Flere av de som ønsket å avbestille sent skaffet
tilveie andre leietakere selv når utleier ikke hadde noen på venteliste.
Alle hytter er rundvasket i år unntatt Ruffen. Beising er foretatt der det var behov og mange timer
har blitt brukt på dette av medlemmer. Beising av Ruffen har ikke blitt prioritert på en stund. Taket
på Fiskvann er hevet på naustsiden. Dette for å få høyere dørstokk i forhold til is og snø. Det vil bli
montert ny dør og dekkdør foran denne etter hvert. Det viser seg at det er vanskelig å holde
vinduer i god stand i fjellet, og flere av disse er byttet ut de siste årene. På svalvann er det fortsatt
lakkede vinduer, men disse bør etterhvert skiftes ut. Også i år har vi fått flere tilbakemeldinger på
skader, ønsker og mangler fra medlemmer. Det er positivt og har medført at ting har blitt reparert,
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erstattet eller skaffet tilveie så raskt som mulig.
I år har det vært slitasjeskader på gassbluss på Svalvann, problemer med kjøleskap på Fiskvann.
Pipen på Svalvann blåste skjev og utgjorde brannfare, det er skiftet ovnspakning på en ovn, fjær i
et dørhåndtak, snor er slitt på aggregat, en tollegang og et sett årer ble knekt og et lysarmatur
måtte byttes. Ved, gass, beis og forbruksmateriell har blitt fraktet opp for å nevne noe. Som vanlig
er det noen flittige sjeler som har utført mye dugnad og mange har bidratt med litt. Det er
ønskelig at flere bidrar med å løse oppgavene som må gjøres i løpet av sesongen. Det er
svært gledelig når jeg får beskjed om oppgaver utført på eget initiativ. Det er ingen
selvfølge, men en forutsetning for dagens gode standard, at vi kan leie ut istedenfor å sette
av til dugnad, og at utleieprisen kan holdes så lav som mulig. Også i år har turgåere uten
opphold på hyttene spurt om de f.eks. skal stikke innom hytter for å lade batteriet eller bare gå opp
for å beise. Hyttene og båter tas i hovedsak godt vare på, og det er få tilbakemeldinger til
hyttebestyrer i forhold til dårlig renhold eller andre negative opplevelser fra de som leier hyttene.
Med økt komfort på hyttene i forhold til bl.a kjøleskap, støvsugere, solcellepaneler, batterier og
aggregater er det også blitt flere utfordringer i forhold til vedlikehold og bruk av dette. Noe lar seg
reparere på stedet, og noe må ned for reparasjon. Har man ikke kunnskap eller verktøy til
nødvendig reparasjon, skal det unngås å forsøke å reparere dette selv. Noen selvgjorte
reparasjoner er direkte livsfarlige!
Også i år har det vært behov for førstehjelpsutstyret som befinner seg på hyttene. Viktig at
det gis tilbakemelding til hyttebestyrer hvis man ser at noe av dette mangler!
Det har vært forsøkt med DAB-radio på Fiskvann uten hell, dog uten DAB-antenne. Dette må
sjekkes ut i løpet av vinteren 2017.
Nytt av året 2017 er at betaling av hytter kan nå skje via Vipps eller mcash til 41614548 (Lars
Arntzen).
Foreningen ser at det med økt bruk av fjellet har det dessverre blitt mer søppel i fjellheimen.
Vi oppfordrer medlemmene våre til å ta med seg søppel de finner i fjellet, og også samle
sammen merkestikker etter scooterløyper som kan ligge igjen etter vintersesongen.

4.2 BÅTER/NAUST:
Båtene ved hyttene brukes mye og blir etter forholdene tatt godt vare på. Det har vært en svak
oppgang i utleie av båter ved bl.a Lille Storglomvann i det siste, men båtene uten hyttetilknytning
brukes forholdvis lite.
- Det er bestemt at båten på Fiskvann skal ligge fortøyd ute i sommersesongen t.o.m 01.09, da
mye frakt opp og ned i naustet medfører unødig slitasje. Det er også kjøpt inn ny vinsj til naustet.
Denne båten fylles med vann i skroget når den ligger på vannet, og dette bør repareres. Ansvaret
er delegert til medlem. Båten må ikke ligge og slå mot steiner når den ligger ute, men
forankres på stranden!
- Båten på Svalvann er mye i bruk og er den eneste trebåten vi har i fjellet. Det vises godt på båten
at den brukes mye, og det er utfordringer i forhold til vedlikehold av denne. Det oppfordres til at
medlemmene tar ekstra hensyn til denne båten og er med på å holde denne båten i god stand.
- På Lille Storglomvann er det kommet inn forslag om å forsøke med en vogn og vinsj for å lette
utsett og innsett av båten. Dette ble ikke ordnet i år, men står fortsatt på listen over ting som skal
gjøres. Hjelp til dette ønskes.
-Flere flytevester bør skaffes til Sundvann.
Båter skal rengjøres etter bruk og forlates slik man ønsker å finne dem.
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5. FISKESTELL 2016
Fiskestell 2016
Vi har sett at å innfri den godkjente kultiveringsplanen i området Sundsfjord-Glomfjellet for
tidsrommet 2014-2019 ble for dyrt hvis vi kun skulle basere oss på å kjøpe fisk. En ørret koster ca.
35 kr. pr stk og det har vist seg at den enkelte år har hatt lav overlevelsesevne. Vi har derfor søkt og
fått innvilget tilskudd til elfiske-apparat for å forsøke å skaffe tilveie stedegen ørret for utsetting.
Dette er første året vi forsøker el-fiske. Vi har stort sett brukt dette året til å bli kjent med, og
komplettert utstyr til fisket. I tillegg har vi med varierende hell undersøkt flere elver i nærområdet
med tanke på muligheter for fremtidig el-fiske. Fisket kom sent i gang grunnet forsinkelse i levering
av utstyr. Vi var også ved en anledning uheldig med oppbevaring av fisk mellom fangst og transport.
Noe fisk klarte å rømme fra oppbevaringstkassen pga for stor dimensjon på nettmaskene i kassen,
samt rask økning i vannstand der kassen stod plassert. Vi har også jobbet med finansieringen av
utstyr, samt fått på plass godkjenning for både fiske og utsetting, av stedegen elfanget ørret.
Vi har i år fanget og satt ut 114 ørret. Disse var mellom ca. 3-8 cm, og det var tilnærmet 100 %
overlevelse fra fangst til utsetting. Fiskene vi satte ut ble fanget i Fykanåga nedenfor Storglomvann
og samtlige ble satt ut i Hørnquist tjønna.
<= Hørnquist

<= Fykanåga

Konklusjon: Den fisken vi fanget og satte ut har god overlevelsesevne. Vi har funnet noen gode

områder med yngel som egner seg til utsetting. Resultatet i de områdene vi har prøvd viser seg
imidlertid å være svært avhengig av vannstand på fisketidspunktet.
Vi ser også at det er tungt og tidskrevende å frakte utstyr langt. For å få opp effektiviteten bør vi
finne flere steder i nærområdet som egner seg til fangst av yngel. Vi må søke om godkjenning for
fangst på disse stedene. I tillegg må flere læres opp på bruk av apparatet og flere bør knyttes opp til
fangst og transport av fisk.
Vi tror at hvis vi får godkjent flere stedsnære områder, får mer erfaring og lært opp flere brukere så
kan vi klare å skaffe til veie det antall fisk vi ønsker pr. i dag gjennom el-fiske. Vi kan både fylle på
med fisk hvor dette er ønskelig, og i tillegg få tatt ut fisk i områder med for høy bestand av småfisk.
Videre arbeid:

Lære opp flere brukere av apparatet, og starte sesongen tidligere enn i år.
Fiske mer i områdene rundt Gåsvann, hvor vi hadde gode erfaringer under opplæringen fra
Statskog.
Få på plass en avtale med GiJFF i forhold til om og når de ønsker å bruke apparatet, samt hvilke
vann de kan ta ansvar for å sette ut fisk i og i hvilken mengde.
Søke om flere nærområder for uttak av fisk.
Engasjere flere medlemmer for å bære ut mellomlagret fisk.
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Søknad om støtte til fiskekultivering Glomfjellet/Sundsfjordfjellet ble også i 2016 sendt til
Innlandsfiskefondet hos Meløy Kommune der vi ble tildelt kr. 30 000,- for innkjøp av el-fiskeutsyr til
foreningen.
Rapport for utført fiskestell 2016 er sendt Meløy Kommune samt Statskog som bidro med
kr. 10 000,- til anskaffelsen av el-fiske apparatet.

6. NETTSIDE – FACEBOOKSIDE FOR GJFF
Nettsida for GJFF har vært oppdatert av vår webmaster Tommy Tangstad.
Denne har følgende adresse: www.glomfjellet.info.
Siden har vært brukt til å legge ut diverse info fra foreninga, bilder samt opplysninger om hyttene
med mer. Den har også vært benyttet til annonsering av årsmøtet.
Siden brukes stadig mer av våre medlemmer/interesserte som har brukt hjemmesida som
innfallsport til Glomfjellet.
Det er viktig med innspill fra medlemmene for hvordan siden skal møte medlemmenes behov for
informasjon, og mulighet for foreningen til å komme i kontakt med medlemmene ved dugnader etc.
Viktig at vi bruker alle muligheter for å promotere Glomfjellet for våre medlemmer.
I 2016 er det opprettet en egen lukket gruppe på facebook for GJFF, her inviteres medlemmene
våre inn. Her kan vi på en enkel og grei måte oppdatere medlemmene på status i diverse
prosjekter. Mål å få inn de medlemmer som har facebook-profil i denne gruppa.

7. STORGLOMFJORDFONDET
Vi hadde 2 søknader til Storglomfjordfondet i 2016:
1.Utbedring tak Fiskvannshytta => søknadsbeløp kr. 35 000,- Tildelt kr. 10 000,2. Innkjøp av el-fiskeapparat. => Søknadsbeløp kr. 10 000,- Avslag.
Vi fikk altså godkjent støtte til «kun» 1 prosjekt. Totalt ble vi tildelt kr. 10 000,-.
Alt materiell fraktet opp på våren til Fiskvann, nytt tak lagt på i løpet av sommeren.
Gjenstår arbeid med å montere inn ny dør samt legge nytt gulv/tak i inngangsparti.
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Dette tas vinteren 2017.

Veldig bra dugnad utført av våre medlemmer !!

8. DUGNADER
4 inntektsbringende dugnader i 2016:
 Kobberdugnad Yara:

kr. 10 171,-

 Kabeldugnad Yara:

kr. 5 500,-

 Kabeldugnad Yara:

kr. 6 650,-

 Skoging for Yara:

kr. 5 000,-

 Totalt

kr. 27 321,-

9. ARBEIDSPLAN 2016

1

3

4

5

6
7

8
9
10

11

Arbeidsprogram

Ansvarlig Kommentar

Ferdigstille
Ruffehytta
Legge nytt gulv gang
Gåsvann
Ordinært vedlikehold
av hytter, uthus og
naust. Rydding
Anskaffelse av DABradioer.
Kontroll/VH av
kjøleskap, Svalvann,
Sundvann + Gåsvann,
Fiskvann
Fiskestell 2016:
Utsetting 1500 stk. i
småvann: Vann 700,
Hørnquist,
Sundvann, Rundvann
+ evt. Fiskvann etc.

JP/LK/TAA

Ferdigstille dette prosjektet, Utsatt

LK/BU

Vinter 2016, Utsatt

Lars

Årlig
1 stk. DAB radio allerede anskaffet.
Prøves på Fiskvann => DAB Antenne må anskaffes

JP/LK

Kontroll av kjøleskap Fiskvann, tas
ned for kontroll. Kjøleskap
Fiskvann virker ikke.

BU & LA
LK
+ GiJFF

Utfrakting av ved,
gass og parafin
Naust ved Storvann –
videreføre diskusjon
med GiJFF => Felles
naust?
Montere nye solceller
Legge nytt gulv
Svalvann
Rydding
v/Konradvann (fjerne
gammel båt)
Kontroll/vedlikehold

LK (TAA)

Tillatelse Fylkesmannen + Statskog
Søknad innlandsfiskefondet Meløy
Kommune
Sjekke tilgjengelighet settefisk
 Fiskestellsmidler fra MK
 Bruk av
elfiskeapparat/opplæring
Påsken 2016

JRP/FN

Følge opp mot Gildeskål Kommune
/Statskog => Utsatt

LK/JP
Jarl?

Sommeren 2016 => Utsatt
Vinteren 2016? => Utsatt

FN/LK

Båtrester er samlet, transporteres ut
vinteren 2016

JP/LK

Motorer tas ned til vinteren
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12
13

14

16

av påhengsmotorer
(Øvre- og Nedre
Naver)
Anskaffelse av bilder
«gammelhytter»
Ny dør til bod på
Gåsvann + rep. av
utedo Gåsvann
Ny dør til
Fiskvannshytta,
vurdere løsning?
Transport fra
Sundvann rester etter
takprosjekt
Naust Fiskvann

 Utsatt

LA/DK
JP

JP/LK/BU/
TAA
LK

LK/FN

Lars tar action sammen m/Dagfinn.
Ferdigstille dette, og få opp bilder
Materialer opp vinteren 2016
 Pågår
Heve tak på østside for å gi plass til
å heve døra.
=>Pågår
Tas i forb. Med vintertransport

Anke avslaget vi fikk => Utsatt

Oversikt dugnadstimer:
Byggeprosjekt
Øvrig dugnad
Drift hytter/båter:
Adm/regnskap

= 250 t
= 100 t
= 250 t
= 150 t

Anslag

Dermed utgjør utførte dugnadstimer i 2016 ca. 800 timer medregnet adm./regnskap/drift av
hyttene.
Glomfjord, den 7.1.2017
for styret

Leif Kristiansen

Bernt Ulriksen

Lars Arntzen

Finn Nordmo
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Jonny Pedersen

