ÅRSBERETNING
FOR 2010

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
For 2010 var antall betalende medlemmer 299.

2. STYRE - TILLITSVALGTE
Foreningen har i 2010 hatt disse tillitsvalgte:
Formann
:
Nestformann :
Kasserer
:
Sekretær
:
Styremedlem :
Vararepr.
:
Utleie hytter :
Fiskestellsutvalg:
Nettanvarlig:
Revisorer
:
Valgkomite:

Leif Kristiansen
Halvard Amundsen
Jonny Pedersen
Finn Nordmo
Lars Arntzen
Levi Sakariassen, Robin Dahl og Jon Roger Pedersen.
Lars Arntzen
Halvard Amundsen og Lars Arntzen.
Svein Inge Lie + Tommy Tangstad
Rose Olsen
Levi Sakariassen og Bjørn Abel.

3. MØTER
Det er avholdt 6 styremøter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært et arbeidsmøte i forbindelse
med utsendelse av kontingenten for 2010.
Det har også vært avholdt et møte i forbindelse med tildeling av hytter til Jakta 2010. Leder har
også deltatt i møter knyttet til uttalelse til verneplan for Sundsfjordfjellet Nasjonalpark.
4. DRIFT AV HYTTER/BÅTER
4.1 HYTTER:
Stort sett har alle henvendelser til hyttebestyrer kommet via foreningens mobiltelefon (95 97 96 23)
mellom kl. 17.00 og 23.00, og svært mange har etter hvert fått med seg at utleiet starter 1. januar
kl 17.00. Vinterutleie var over normalt, med bl.a. fulle hytter i påsken. Sen isgang på vannene førte
til en del avbestillinger i starten av sommeren. En sommer med ustabilt vær gjorde nok sitt til at
pågangen på hyttene var mindre enn normalt, og de aller fleste fikk dermed oppfylt sine hytteønsker. Unormalt mange helger har det vært ledige hytter, men en flott høst trakk utleiet opp til et
gjennomsnittlig godt nivå.

Antall utleiedøgn har vært som følger i perioden 1999 fram tom 2010:
2010
2009
2008 2007 2006 2005
2004 2003
Hytte
100
Fiskvatn
81
79
101
107 103
98
115
Sundvatn 89
99
99
97
92
101
97
67
Svalvatn 97
111
94
84
95
71
107 83
Gåsvann 69
67
77
82
84
65
82
101
2
N.Naver
0
3
3
0
7
11
8
14
Ruffen
11
0
0
11
10
8
9
SUM
371
369
352
367
389 357
403 383
(I 2010 er 52 av disse dugnadsdøgn eller utleie til styremedlemmer).

2002

93
83
115
82
2
6
381

2001
92
81
93
29
7
14

316

2000
107
92
93
6
6
7
311

1999
112
102
124
64
17
19
438

Det er kjøpt inn gasskjøleskap til Gåsvann, Svalvann, Fiskvann og Sundvann. Dette for å sikre
god mulighet for oppbevaring av mat på sommeren. Foreløpig er dette permanent oppmontert på
Fiskvann og midlertidig på de 3 andre Sundvann, Gåsvann og Svalvann. Permanent montasje for
disse 3 hyttene gjøres vinteren 2011.

Fiskvann: ”Nyhytta” med gasskjøleskap

Foto: J.Pedersen

Det er også foretatt en oppgradering av diverse til hyttene: Laken, dynetrekk og putetrekk, madrasser, matter, bestikk, kasseroller, annet kjøkkenutstyr, duker og lysestaker etc. Noe er allerede
kommet på hyttene, noe er kjøpt inn og noe blir skaffet i løpet av nærmeste fremtid.
Det har vært få klager til hyttebestyrer ang. bruken av hyttene. Det meste går på hunder i senger
og sofaer, samt en og annen som ikke rengjør godt nok. Men alt i alt er de aller fleste svært fornøyde med hvordan hyttene ser ut ved overtakelse. Det har vært en del slitasje på utstyr i år, men
tilbakemeldinger fra brukerne har ført til at det meste har blitt raskt erstattet. Gåsvann og Svalvann
var en periode uten solcellestrøm. Isborbladene ble byttet ofte pga av uhell. Det har vært vanskelig
å få gjennomført beising som planlagt pga været, men i bytte mot tidlig bestilling av helg, ble tre av
hyttene rundvasket.
Dugnadsånden vært normalt god, og folk stiller opp hvis man ber om det. Det har også i år kommet
noen nye navn på dugnadslista, og mye godt arbeid har blitt utført. Det er ingen selvfølge, men en
forutsetning for dagens gode standard, at medlemmene utfører dugnadsoppgaver i forbindelse
med besøk på hyttene. Takk for all konstruktiv tilbakemelding og utført dugnad i 2010.

4.2 BÅTER/NAUST:
Det er i år kjøpt inn ny båt ved Sundvann av merket Terhi Saiman. Båten er nærmest vedlikeholdsfri og usynkbar. Tilbakemeldingene er at det er en god båt å ro, men at den er litt lav å sitte i og at
den kunne hatt flere sitteplasser. Den gamle trebåten er fraktet ned av fjellet. Det virker som om
båtene har blitt behandlet godt i år, og ingen skader eller klager er meldt til hyttebestyrer. Generelt
vedlikehold av båtene er gjennomført. Det er kjøpt inn redningsvester til Seglvann, men de er ikke
fraktet ut. Naust på Lille Storglomvann er beiset og nye hengsler er kjøpt inn. Nytt naust er satt opp
på Øvre Naver, naust på Nedre Naver er overtatt av Dag Hillestad og båten flyttet til røde kors sitt
naust. Søknad om nytt naust på Fiskvann er sendt, behandling av søknaden er utsatt pga verneplan.
Se ellers pkt 10: Arbeidsplan 2010, for utført arbeid med hytter, naust og båter.
5. FISKESTELL 2010
29.7 ble 5000 tosomrige ørretyngel satt ut i fjellvannene i Gildeskål og Meløy. Helikopter fra Heliteam fraktet yngelen fra Bodø Jeger & Fiskeforenings klekkeri ved Soløyvannet opp til demninga
ved Storglomvann. På grunn av tett tåke i Sundsfjorden måtte helikopteret følge kystriksveien til
Glomfjord . Dette gjorde at transporten inn på fjellet tok noe lengre tid. Bodø Jeger & Fisk har fra i
år tatt i bruk en ny type beholdere for transport av yngel. Beholderne er utstyrt med ventil for etterfylling av oksygen. Det var imidlertid fylt alt for mye fisk i hver beholder (500). Dette resulterte i
at ca halvparten av yngelen døde (egen rapport på dette forholdet er levert statkraft). Etter omlasting ved Storglomvann ble yngelen fløyet ut i tre omganger til de ulike vann. Etter rundt 50 minutter var jobben gjort.
Fordeling i vannene
1500 yngel ble plassert i Svalvann, 1000 i Øvre
Glomvann, 1000 i Sundvann, 500 i Navnløs, 500 i
Sandvann og 500 i vann 700.
Opprinnelig plan for utsetting ble ikke fulgt til punkt
og prikke. Dette på grunn av at mye av fisken var i
svært dårlig kondisjon ved ankomst Storglomvann.
Fisken måtte omlastes og fordeles på nærliggende
vann så fort som mulig.

Det er fortsatt et etterslep på utsetting av fisk, slik at Statkraft også for 2011 vil sette ut for å ta
igjen etterslepet.

Det er også kommet forslag fra Fylkesmannen om endring i utsetting av fisk. For oss betyr dette
følgende:





Utsetting av 1000 ensomrige ørret i Øvre Glomvann opprettholdes
Utsetting av 4000 ensomrige ørret i Navnløs/Sandvann
Utsetting av 2000 ensomrige ørret i Svalvann
Opphør utsetting 1000 ensomrige ørret i Øvre Naver

=> Statkraft
=> Statkraft
=> Statkraft

6. FISKELYKKE
GJFF fikk i sommer forespørsel fra Statskog om å delta på prosjektet ”Fiskelykke”. Sammen med
bl.a Statskog, Barnas turlag og Gildeskål JFF gjennomførte vi et vellykket arrangement ved Storvikvannet i Gildeskål. Det ble delt ut fiskestenger til alle oppmøtte under 16 år, det ble servert gratis grillmat, vi hadde skaffet ved, laget bålplasser og natursti. Rundt 600 personer tilbrakte formiddagen ved vannet og det ble delt ut ca. 270 stenger.

Utdeling fiskestenger

Utprøving av ny fiskestang

Foto: D.Kolberg

Foto: D.Kolberg

7. NETTSIDE FOR GJFF
I løpet av 2010 er det utviklet en nettside for foreningen.
Denne har følgende adresse: www.glomfjellet.info.
Siden er nå operativ, og under stadig utvikling. Vår nettanvarlige er Tommy Tangstad, og vi er
åpen for innpill fra våre medlemmer for hvordan siden skal utvikles.
Her vil årsmøtereferat legges ut, arbeidsplan m/ dugnadsansvarlige.
Vi håper dette vil gjøre kontakten med medlemmene lettere, og samtidig lette tilgang til personell
for å gjennomføre vedtatt arbeidsprogram.
8. VERNEPLAN SUNDSFJORDFJELLET NASJONALPARK
Vi har sammen med Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps, Glomfjord Grendelag og Gildeskål Jegerog Fiskerforening sendt høringsuttalelse på utkast til verneplan.
Oppsummert var våre innspill følgende:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Avgrensing: Langs Skavldalen i sørøst, område sørvest for Navnløs mot Synken ut av plan.
Navn: Lakhu Nasjonalpark
Scooterregler => Likestille foreningshytter med private hytter, dvs 6 turer pr. år m/personer.
Mer hensyn til bevegelseshemmende mht. bruk at scooter.
Barmarkskjøring kun etter tillatelse av forvaltningsmyndighet (for reinnæringa)
Ingen spesiell samisk vektleggingsbestemmelse i vedtektene.

9. STORGLOMFJORDFONDET
Vi søkte i år om et totalt tilskudd nye naust ved Fiskvann og Øvre Naver samt til utvidelse
av Torsbu. Vi fikk tildelt tilskudd for et naust + til utvidelse Torsbu.
Midlene er allerede overført for det arbeidet vi har utført på Nytt naust Øvre Naver (kr. 12 500,-).
Pga. mye dugnadsarbeid i år ble det ikke tid til å starte på utvidelsen av Torsbu i år, her har vi søkt
om utsettelse hos Storglomfjordfondet og fått utsettelse av gjennomføring til 1.12.2011.
Etter brev til Direktoratet har vi nå fått gjennomslag for at åpning av Fjellveien til påske er et
prosjekt som Storglomfjordfondet støtter. For 2010 ble dette tiltaket støttet med kr. 25 000,- fra
Storglomfjordfondet.
Dette sammen med kommunalt støtte på kr. 40 000,- gjør dermed finansiering av brøytinga
vesentlig lettere. Det er også viktig å sørge for at Meløy Kommune viderefører denne støtten, og i
denne sammenheng er Meløy Kommune kontaktet for å sørge for at denne praksisen vil gjelde for
2011.
10. ARBEIDSPLAN 2010
Følgende prosjekter ble satt opp på arbeidsplan for 2010:
Arbeidsoppgaver 2010
1

Utvidelse av Torsbu i samarbeid med GRKH

2

Ferdigstille Fiskvannshytta

3

Ferdigstille Ruffehytta

Status
Utsatt til 2011
Gjenstår noe paneling i gang +
listing
Gulvbelegg må legges.
Restpanel + lister/utforing er anskaffet og brakt opp til Torsbu
=> Vinterarbeid !!
Nytt tak ferdig, yttergang gjenstår.
Nye dyner må anskaffes.

4
5
6

Er på plass.
Utsettes til vinter

Legge nytt gulv på Gåsvann
Ordinært vedlikehold av hytter, uthus og naust
Beise naust Lille Storglomvann og
Øvre Glomvann

Utført

7

Sjekke/utbedre gulv Sundvann, eventuelt nytt gulv

8

Utbedring av ytterdør Sundvann

9

Bytte brannslukningsapparater, innkjøp av branntepper,
sjekke/kjøpe nye brannvarslere

10

Utfrakting og montering av de nye kjøleskapene

11

Nye gulvmatter på hyttene
Kontroll av madrassene på hyttene

12
13

Myggnett til vinduene på hyttene
14 Nytt nøkkelsystem på hyttene vurderes
15

Nøkkelmatrise må lages
Svar mottatt => Gildeskål utsetter behandling av søknad
inntil verneplan er på plass.
Klagebrev !
Naust 98% ferdig, dører
gjenstår. Tas til vinteren.
Naust gitt til D. Hillestad.
Båt flyttet til Røde Kors – naustet.

Nytt naust Fiskvann

16 Nytt naust ved Øvre Naver
17

Reparasjon av naust Nedre Naver

Fiskestell 2010
a) Utsetting for Statkraft
b) Utsetting i Hørnqvisttjønna og eventuelt i andre tjønner
Utfrakting
av ved, gass og parafin
19
21 Ny båt Sundvann vurderes
18

22

Ny nettside

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

Anslag
Anslag
150t + 150 t

OK Lille Storglomvann
Øvre Glomvann utsettes til 2011
Saken må undersøkes i vinter i
samråd med Jarl Skogli
Ta mål og bestille ny dør som
fraktes opp til vinteren Lars bestiller !!
Sjekk status
Standardisere: Sjekk type
Fiskvann
OK:. Montering gjenstår i 3 hytter +
Uttransport AL-kasser + nye
gassreg
Utført
OK. Nye madrasser til
Gåsvann/ Svalvann kjøpes inn
Er bestilt => 2011

Utført
Utført
Utført
Operativ nå !
www. glomfjellet.info

= 500 t
= 150 t
= 250 t
= 100 t
= 300 t

Dermed utgjør utførte dugnadstimer i 2010 ca 1300 timer medregnet adm./regnskap/drift av
hyttene.
Glomfjord, den 20.11.2010
for styret

Leif Kristiansen

Halvard Amundsen

Lars Arntzen

Finn Nordmo

Jonny Pedersen

