Protokoll fra styremøte i OJFF, fredag, 28.9. 2018 kl 18.00.
Møtested: Kultursenteret, Olderdalen.
Møtet var kommet i stand etter forutgående innkalling på mail av leder Jan
Lindvall.
Til stede: Jan, Terje, Fredrik, Anders, Dagfinn, Øyvind.
Ranveig hadde meldt forfall, men hadde sendt mail fra turgruppa.
Møtet blei ledet av Jan L.
Sak 6/18. Øyvind orienterer om elva.
Anders hadde laget en fin presentasjon av oppgaven om elva (oversatt fra
engelsk til norsk)
Øyvind gav en kort oversikt over sommerens arbeid med student fra Norges
miljø - og biovitenskapelige universitet (NMBU), Cecilie B. Levinsen som
sjekket vannkvalitet, forurensing og generelle oppvekstvilkår for anadrome
fiskeslag i elva. Resultater fra el fiske v/Kjetil Bjørklid (Statsskog) blei lagt
fram. På 3 stasjoner viser et estimat at der var ca 25 ungfisk (Fjellrøye). Ingen
anadrome fiskeslag fantes.
Anders suppelerte med opplysninger fra Masteroppgaven, bl.a. med
beskrivelser av anadromes fiskeslag sine «metoder» for oppgang i elv.
Det blei og orientert om Jan og Øyvind sin befaring med vannkoordinator for
N-Troms, Jan Arvid, medio september. Fortsetter dialogen med
vannkoordinatoren om å søke midler samt faglige vurderinger.
Samarbeide med kommunen om Elveholmen /NVE/Vegvesenet sitt arbeid for
å få samlet utløpet (Reašši) med en djupål.
Sak 7/18 Fredrik om sti Kirkegården - Slettveien.
Dette prosjektet eier kommunen, men OJFF er innleid som aktører/
bidragsyter.
Grunneieravklaring er nødvendig for videre arbeid.
Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres, kan man få til en universell utforma
sti f.eks. med inngang fra den gamle lysløypa.
Sak 8/18 Anders/Fredrik om Elveholmen.
Henviser til ref. gjort av kommunens Gunn Andersen fra møtet.
OJFF sitt engasjement er knyttet til elva og aktiviteter i den sammenheng Kommunen har 2.5 mill. til prosjektet.
Sak 9/18 Jevvašhytta.
Jan orienterte om arbeid som er utført i sommer. Litt arbeid gjenstår, bl.a.
skifte av et vindu. Fortøyning fra Aurora ankommet og ligger utfor støa.
Det bør lages en platting mellom OJFF hytta og privat hytta for å unngå at jord
og rusk trekkes inn.
Felles utedo for hyttene må oppføres.

Sak 10/18 Ranveig om stoda i turgruppa.
Jan leste mail fra Ranveig. Innholdet kan oppsummeres slik:
De planlagte turer er gjennomført, til Dalbakken, Kvinnemarsj, Risfjellet,
Numedalsaksla, Stallogoppi.
Jobber med kort løype til Savvan. Grunneierforhold er avklart.
Sak 11/18 Hva gjør vi med kultivering av vannet, les Takvaten prosjektet?
Tidligere rusfiske har tatt opp ca 80 kg, året etter ca 40 kg. I vinter 0 kg.
Arbeidet hindret av lite snø i januar/februar, deretter blei det rasfare.
Takvannerapporten viser bl.a. at jevn entusiasme er helt nødvendig for å drive
prøvefiske over flere år.
Møtet konkluderte med at man må fortsette med prøvefiske vinterstid. Tilførsel
av marflo bør prøves. Øyvind kontakter personer i Birtavarre som har gjort
dette med hell.
Kåre forespørres om fortsatt ledelse av prøvefiske.
Avtale med Grunneieralmenningen ved Vannet trengs etterhvert.
Jan/Øyvind arbeider videre med saken.
Sak 12/18 Har det skjedd noe angående fusjon (med Olderdalen
Båtforening)?
Fredrik orienterte. Har hatt møte med båtforeningens Arve. Det arbeides
videre med fusjonen.
Sak 13/18 Hvordan står det til i redskapsbu, Terje?
Terje orienterte: Lite utstyr enda.
Sak 14/18 Olderdalshytta, Ranveig?
Mail fra Ranveig. Busker etter ras i vinter er fjernet. En del utstyr transportert
opp. Nytt gulvbelegg er ikke på plass.
Sak 15/18 Eventuelt
- Søknad: Vannmiljøtiltak 2018? Undervannskamera ved Reašši. Kontakte
vannkoordinator Jan Arvid på f.k. mandag for bistand.
- Kontingent: Dagfinn orienterte om kontingentinnkreving. Nedgang i
innbetalinger. Faktura må sendes ut. «Vipsemetoden fungerer dårlig.
- Stien opp dalen. Lite frammøte på dugnad. En del tilrettelegginger gjenstår.
Møtet hevet 20.00.

Øyvind (sekretær)

