Styrets beretning for 2016.
Styret har bestått av følgende personer:
Formann:
N-form:
Kasserer:
Sekretær:

Jan Lindvall
Fredrik Johnsen
Dagfinn Larsen
Ranveig Soleng

St. medlem: Øyvind Rundberg
------”-------:Kåre Olsen
------”-------: Arnfinn Soleng
Vara medl. : Jarle Larsen
-----»------- : Trond Jakobsen

Styret har fra siste årsmøte avholdt 2 styremøter, og behandlet 21 saker.
Foreningen har pr. i dag 124 medlemmer.
Styret har i løpet av 2016 jobbet med de prosjekt vi satte som mål i styrets beretning for
2015.
Noen av prosjektene er avslutta, andre jobbes videre med.
Leirduebane i Olderdalen.
Foreninga har utreda disse alternativene til leirduebane:
1. Tjokkakmir.
2.
Området i Olderdalen sentrum bak kommende rassikring.
3.
Alternativ i Birtavarre.
Alternativ Tjokkakmir kunne vi nok fått til men vi mener det blir liggende for langt fra
allfarvei og derfor vil den bli lite brukt. Alternativ sentrum, sammen med konsulentfirma
Rambøll og NVE finner vi ut at det ikke lar seg gjøre å plassere en slik bane der. OJF tar
kontakt med Manndalen Jeger og Fisk (MJF), videre med Kåfjord skytterlag for å få til et
anlegg i Birtavarre. På forslag til areal-plan i Kåfjord er det avsatt område til dette i
Birtavarre. MJF vil ikke være med på dette, de bruker banen i Skibotn og er fornøyd med
det. Etter hvert bakker også Kåfjord skytterlag ut, det er liten drift i laget og de ser
derfor ikke noen mulighet til å være med på dette. Styret i OJF har beslutta og legge
prosjektet på is.
Olderdalslva.
Foreninga jobber videre med å få anadrome fiskesalg tilbake til elva. Vi har hatt kontakt
med NVE som har lovet å opprette kontakt med Universitetet på Ås. Vi håper de kan ta
elva vår som en prosjekt-oppgave. I høst fikk vi til en befaring i nedre del av elva (sjøen
til Savan). Kåre og Øyvind var våre representanter på befaringa sammen med Kåfjord
kommune, fylkesmannen, NVE og Statens veivesen. Vi fikk i ettertid en kort rapport fra
befaringa, der konklusjonen så langt ikke avdekker fysiske mangler for at fisken ikke kan

gå opp. I januar fikk Øyvind til et møte med fylkesmannen, Fredrik og Jan var
«haleheng» på dette møtet. Fylkesmannen sin representant lovte å «trykke» på NVE
angående kontakt mot Ås. Ellers er det ikke stort fylket vil/kan bidra med.

Vei/sti/skiløype Slettveien-Numedalen.
Dette er et prosjekt som OIK eier. OJF støtter prosjektet, i første omgang skaffer OIK
nødvendige underskrifter fra grunneiere.
Lavvo på Tjokkakmir.
Lavvo som sto på Fjellfinnvollen er flytta til Tjokkakmir,
Sittegruppe til Lilledalen.
Noen av foreninga sine flittige sjeler fikk i vår båret opp og montert sittegruppe i
Lilledalen.
Fangst av mink.
Knut Skomedal satte opp minkfeller sist vinter, fanget 1 mink. Den er ikke lett å fange.
Prosjektet videreføres i vinter, nå har også Øyvind gått inn som røkter av fellene.
Fiske i Oldredalsvannet.
Kåre er organisator for utfisking av smårøye også i vinter. Han og medhjelpere kom i
gang i månedskiftet januar/februar. Kort sesong i fjor, likevel ble det tatt ut ca 6000
smårøyer. Det er viktig at dette prosjektet har kontunitet.
Jevasshytta.
OJF har overtatt hytta i Jevass, den var eid av Kåfjord fiskarlag. Kåfjord Fiskarlag tilbyr
oss hytta for ei krone og i april 2016 overtar OJF hytta.
Tursti Slettveien-Rassijohka.
Tidlig sommer 2016 åpnes ny tursti i områder, den kan man starte fra Kirkegåren til
Slettveien og følge gamle rydningsvei innover til Rassijohka. Stien er kvistet og merket,
plassen der stien ender er rydda og det kommer opp sitteplasser nå til sommeren.
Samarbeid Utinord og OJF.
OJF har innledet et samarbeid med Utinord, vi gjør en del merking og rydding av stier,
setter opp tur-postkasser, kommer med forslag til turer i vårt område. De kjøper inn
merkeskilt, tur-postkasser, stolper etc. For vårt gode samarbeid har de overført kr.
30000,- til OJF i 2016.
Klopper.
OJF har sist sommer lagt ut klopper over myra ved gamle fotballbanen .

Naust ved Olderdalsvannet.
Vi har produsert naust som vi har frakta opp til vannet i fjor. Det ligger lagret der, og
settes opp til sommeren.
Søknad om punktfeste.
Vi har søkt om punktfeste til naustet og hytta oppe ved vannet, dette ligger i området
Suleng almenning. Underskrifter er innhenta og i skrivende stund ser det ut til at
søknader om punktfeste og byggetillatelse går i orden. Før innvilget punktfeste har vi
ikke noen dokumentasjon på at hytta er lovlig satt opp der den står i dag.
Kurs/Møter.
Kurs i fluekasting ble arrangert i Olderdalen av OJF med Albert Hansen som innstruktør.
Øyvind har deltatt på kurs for: Søknad om midler til nærmiljø og idrettsanlegg.
(Nordreisa)
Svein deltok på møte for friluftsliv på Bardufoss.
Ranveig, Fredrik og Jan deltok på Kåfjord kommunes «bålmøte» i Trollvik.
Svein, Fredrik og Jan hadde møte med Utinord for å finne samarbeidsplattform.
Øyvind, Fredrik og Jan deltok i møte med representant for fylkesmannen ang elva.
Prosjekter vi ønsker å fortsette/gjennomføre i 2017 er.
! Langtidsprosjekt, utbedre stien fra Fjellfinngammen (Hestestein) til
Olderdalsvannet.
! Nødvendig utvendig restaurering av Jevass-hytta.
! Jobbe fram en løsning med NVE og UI på Ås for å bedre forholdene i elva.
Fisken tilbake.
! Sti/vei prossjekter: Samarbeid med OIK om utbedring av gammel rydningsvei fra
Slettveien til Bergheim. Sti fra kirkegården til Slettveien med rullestol standard.
! Vi kjøper inn sittegrupper/benker som plasseres ved, Savan, Rassijohka,
Askevarre.
! Klopper bygges på sti til Rassijohka.
! Registrering av mink ved elva og oppsett av feller.
! Vi fortsetter med utfisking i Olderdalsvannet.
! Det gjenstår fortsatt noe arbeid oppe på hytta, vi fortsetter med dette. Bl. annet
skifting av noen vinduer.

Inntekten i 2016 fordeler seg i hovedsak slik:
Grasrotandelen i 2016
Medlemskontingenten for 2016
Offentlig støtte
Div. salg
Annen støtte
Kurs arr.

Kr. 66416,Kr. 13300,Kr. 38095,Kr. 300,Kr. 1500,Kr. 1000,-

Sum driftsinntekt 2016

------------------Kr. 120611,============

Kontingent / Grasrotandel:
OJF takker for ditt bidrag gjennom din kontingent og grasrotandelen. Vi håper at dere
også i kommende år vil være med på å støtte oss.
Tilslutt vil styret takke alle medlemmene for innsatsen, og ønsker det nye styret til lykke
med det fremtidige arbeidet.

Olderdalen 03/3 2017.
Fiskerforening.

Olderdalen Jeger- og
Styret.

