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Årsmøte 
 

0. SAKSLISTE 

 

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

2. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 

3. ÅRSMELDING 2011 

4. REGNSKAP 2011 

5. BUDSJETT 2012 

6. OVERTAKELSE AV FORVALTNINGSANSVAR SKOELVBRUA 

7. NYE OPPSYNSMENN 

8. VALG  

9. EVENTUELT - ORIENTERINGER 

Det vil bli enkel bevertning.  
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SAK NR. 1  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

 

Saksopplysninger 

Registrering av fremmøte, stemmeberettigete og fullmakter.  

Eiendom Eier  Fremmøtt (event. 
m/fullmakt) 

Bergli Ove Bergli  

Hammersletten Inge Sundheim  

Øverli Halvor Albrigtsen 
Svanhild Iversen 

 

Hauge Rolf Finnkroken  

Sundlia 

Hansmostrand 

Torleif Sundheim  

Sundheim 

Hansmo 

Leif Sundheim  

Bakketun Ola Sundheim  

Myrvang 

Midtre Hansmo 

Lisbeth Eide Foshaug  
Knut Eide 

 

Minde Svein Arne Berntsen  

Årseth Viktor Berntsen  

Skoelvli Vidar Berntsen  

Ranum 

Rolfstad 

Jan Osvald Berntsen  

Svendsvoll Johannes Svendsvoll  

Bjørnsmo Knut Bjørnsmo  

Granberg Ingar Granberg  

Fossmosetra Rolf Lundamo  

Aasetra Paula Aasen  

Fredheimsetra Reidar Fredheim  

Sundhenget Gunnar Birkelund  
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SAK NR. 2   VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 

 

Saksopplysning 

Årsmøtet foreslår to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.  
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SAK 3 ÅRSMELDING 2011 

Sekretariatet i utmarkslaget har det siste år vært besatt av følgende: 
 

Funksjon Navn/funksjonsperiode 

Leder Tor Langens 

Kasserer/nestleder Arne Sundheim 

Sekretær/styremedlem Vidar Berntsen 

1. vara til styret Knut Eide 

2. vara til styret Ingar Granberg 

Medlem jakt- og fiskeutvalget Torleif Sundheim 
Lars Morten Albrigtsen 

Revisorer Reidar Fredheim 
Gunnar Birkelund 

Valgkomité Inge Sundheim 
Ola Sundheim 

 
NBU har siste år administrert utbedringer på Skoelvbrua med finansiering av Sparebanken 
Nord-Norge på kr 35.000,-, Statens vegvesen på kr 20.000,-, Midt-Troms museum på kr 
5.000,- og NBU på kr 5.000,-. Til sammen kr 65.000,-. I tillegg vant NBU en SMS-
konkurranse på TILs hjemmekamp, og mottok kr. 10.000,- i gave til brua fra Troms Kraft. 
Troms fylkeskommune har også gitt et tilsagn på kr. 30.000,- fra «Redningsplanken» som 
vil bli utbetalt når de siste arbeidene er sluttført. Selve arbeidet ble utført av Ola S. Haugli 
som også ledet bygging i 1997. Det som gjenstår nå er behandling av treverket til somme-
ren. Tjære er kjøpt inn og står på lager. 
 
Utmarkslaget var også representert på Villmarksmessa i 2011. Stand sammen med 
Bardu grunneierlag og Istindguidan. Det var satt opp turnus, organisert av Torleif Sund-
heim. Servering av kaffe, røkt røye, flatbrød fra Skoelvdalen, spekemat, samt orientering 
om lagets tilbud.  
 
Laget har kjøpt inn to stk vacumpakkere som ifølge tilbakemeldinger fungerer meget bra. 
En oppbevares i Sundlia og den andre i Skoelvdalen. 
 
NBU har gjennom SGB vært med på å få i stand ordning for skuddpremier i Bardu kom-
mune. Kontrollører i vårt område er Torleif Sundheim og Knut Bjørnsmo. Mer informasjon 
om dette ligger på vår hjemmeside. 
 
Jakt og fiskekortsalg: Inntekt fra fiskekortsalg i 2011 var på kr 18.000.- og på salg jaktkort 
kr 5.922.-. Fiskekortsalget viser en negativ utvikling.  
 
For styret i NBU 
 
T.Langnes 
 
Styrets innstilling til vedtak:  

Årsberetning tas til orientering.  
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SAK 4  REGNSKAP 2011 
 

ÅRSOPPGJØR DRIFTSBUDSJETT 

Utmarkslaget har tidligere ikke hatt et større økonomisk prosjekt som Skoelvbrua, som har 

gått over en lengre periode (bortsett fra «På gamle tufter».) Skoelvbrua er tatt inn i drifts-

budsjettet, men også synliggjort med et eget prosjektbudsjett.   

Negativt årsoppgjør har følgende årssaker:  

 Budsjettet ble vedtatt i 2011 med negativt resultat som følge av støtte til gapahuken 

på Rabbåsveien sammen med IL Kampen. Dette ble vedtatt inndekket gjennom 

oppsparte midler.  

 Salg av fiskekort er mindre enn budsjettert. Salg av fiskekort har vist en negativ ut-

vikling de senere år, og det er viktig å finne en årssak til dette.  

 Tilsagn om tilskudd Skoelvbrua blir ikke utbetalt før ferdigstillelse 2012.  

 Etablering av felles skuddpremie på skadedyr. Egenandel fra NBU på kr. 5.000,-.  

  
BUDSJETT 2011 REGNSKAP 2011 

  Utgifter     

1 Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v)  kr              -1 000   kr                 -563  

2 Vedlikehold Skoelvbrua (Eget prosjektregskap)  kr              -5 000   kr         -105 487  

3 Godtgjørelse styremedlemmer  kr              -4 500   kr              -4 500  

4 Drift av hjemmeside   kr              -1 000   kr                      -    

5 Etablering av gapahuk sammen med I.L. Kampen  kr            -15 000   kr            -15 000  

6 Innkjøp av vacumpakkesett for kjøtt  kr            -10 000   kr            -11 135  

7 Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg)  kr              -6 000   kr            -12 018  

8 Skuddpremieandel SGE   kr                      -     kr              -5 000  

9 Sum utgifter  kr           -42 500   kr         -153 702  

        

  Inntekter     

10 Utleie beitepusser  kr               1 600   kr                      -    

11 Inntekter jakt- og fiskekort  kr             30 000   kr             23 922  

12 Eksterne tilskudd Skoelvbrua (Eget prosjektregnskap)   kr                      -     kr             70 000  

13 Sum inntekter  kr             31 600   kr             93 922  

14 Overskudd/underskudd før finans  kr           -10 900   kr           -59 780  

15 Finasutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.)  kr                 -700   kr                 -678  

16 Finansinntekter   kr               3 800   kr               4 158  

17 Årsresultat¹  kr              -7 800   kr           -56 300  

   ¹Årsresultatet vedtatt med underskuddsdekning fra opptjente 
midler 
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BALANSE 

Inngående balanse 01.01.2011 Note

Kasse 70

Utestående fordring leie av beitepusser Alveien 1 800

Driftskonto SNN 97 382

Høyrentekonto SNN 167 145

Totalt 265 397

Utgående balanse 31.12.2011

Kasse 70

Utestående fordring Troms fylke (Skoelvbrua) 2 30 000

Driftskonto SNN 47 789

Høyrentekonto SNN 161 238

Totalt 239 097

Økning/red pr. 31.12.2011 -26 300

ÅRSRESULTAT 2011

Forskjell/økning pr. 31.12.2011 3 -26 300

Note 1

Innbetalt januar 2011

Note 2

Tilsagn desember. 2011. Utbetales ved ferdigstillelse av Skoelvbrua.

Note 3

Negativt årsresultat ut fra nedgang i fiskekortsalg, etablering av felles skuddpremie, 

og utgifter til stand/profilering på Villmarksmessa. Prosjektregnskapet Skoelvbrua er 

tatt inn, i tillegg til at dette vises i eget prosjektregnskap. 
 

  

Kontrollregning driftsregnskap/balanse

Underskudd driftsregnskap -56 300kr         

Utestående fordring Troms fylke 30 000kr          

Underskudd driftsregnskap/balanse -26 300kr          
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PROSJEKTREGNSKAP SKOELVBRUA 

Ekstern finansiering Bilag

Tilsagn Troms Fylkeskommune¹ 30 000kr          Kun tilsagnsbrev¹

Tilskudd Statens vegvesen 20 000kr          22

Tilskudd gavefondet Sparebanken N-Norge 35 000kr          21

Tilskudd Midt-Troms museum 5 000kr             17

Sponsorgave Troms kraft 10 000kr          14

Sum Inntekt 100 000kr        

Utgifter Bilag

Arbeid og utlegg Skoelvbrua, E. Bjørnsen 30 949kr          15

Arbeid og utlegg Skoelvbrua, O. Haugli 34 379kr          16

Plank Skoelvbrua, P.M. Strømsmo 18 750kr          18

COOP, materialer Skoelvbrua 11 409kr          23

Tjærebeis, O. Haugli 10 000kr          19

Sum utgift 105 487kr         

Utvikling på jakt- og fiskekortsalg 

 kr -

 kr 5 000

 kr 10 000

 kr 15 000

 kr 20 000

 kr 25 000

 kr 30 000

 kr 35 000

2008 2009 2010 2011

Inntekter jakt og fiskekort

Jaktkort

Fiskekort

 

Eiendeler til NBU 

Eiendel Forvaltes av  Merk 

Minkfelle Jan Berntsen (4-5 stk) 
Leif Sundheim (1 stk) 
Aasen (1 stk)  
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Eiendel Forvaltes av  Merk 

Kyrre/Torleif Sundheim (1 stk) 

Plastjolle m/årer Leif Sundheim Ligger v/Sætervatnet 

Fiskegarn Leif Sundheim (2 stk)  

Ørekyte-ruse Knut Bjørnsmo (4 stk)  

Veiskrape Knut Bjørsmo  

Damptiner m/2 slanger og 2  
gassflasker 

Jan Berntsen  

Beitepusser for traktor Knut Eide  

2 Vacumpakkesett Jan Berntsen og Arne Sundheim  

 

Regnskapet er sendt til revisorene, men revisoruttalelse er ikke mottatt når sakspapirene 

sendes ut. Under forutsetning av at revisorene ikke har merknader, legges regnskapet 

frem slik:  

 

Styrets innstilling til  

Vedtak: 

Årsoppgjør tas til orientering.  
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SAK 5  BUDSJETT 2012 

Utgifter   

Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v)               -1 000  

Vedlikehold Skoelvbrua               -5 000  

Deltakelse Villmarksmessa               -3 500  

Godtgjørelse styremedlemmer               -4 500  

Drift av hjemmeside                   -500  

Andel felles skuddpremie skadedyr (SGS)               -5 000  

Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg)               -6 000  

Sum utgifter             -25 500  

    

Inntekter   

Utleie beitepusser                1 600  

Tilskudd fra salg av Bardukalenderen                2 200  

Inntekter jakt- og fiskekort              24 000  

Sum inntekter              27 800  

    

Overskudd før finans                2 300  

Finansutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.)                  -700  

Finansinntekter                 3 800  

Årsresultat                5 400  

 

 
Styrets innstilling til vedtak:  
 

Budsjett 2012 vedtas.  
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SAK 6 OVERTAKELSE AV FORVALTNINGSANSVAR SKOELVBRUA 

Saksopplysninger 
 
Denne saken omhandler flere elementer, både en prosess rundt opprydding i eieransvar, 
eventuell overtakelse, lyssetting av området, og ikke minst fremtidig vedlikehold og øko-
nomi til dette.  
 
Skoelvbrua har etter gjenoppbyggingen i 1997 vært forvaltet av Midt-Troms museum. Mu-
seet har det siste året innsett at de har en altfor stor portefølgje av bygg og anlegg, og har 
satt i gang en avhendingsprosess. Dette innebærer bl.a. reforhandlinger av inngåtte avta-
ler med kommunene.  
 
Avhendelse 
 
Som et ledd i å få på plass særavtale for Bardu kommune, er det foreslått fra MTM å inn-
lede en prosess for å avhende brua. Bardu kommune har tatt kontakt med styret for å få 
en uttalelse på dette. Dette er en prinsippiell sak for utmarkslaget som styret ikke har 
myndighet til å avgjøre. Ordlyden i foreslått avtale er følgende:  
 

Det innledes en avhendelsesprosess i forhold til Skoelvbrua. Avhending forutsettes 
selvsagt ordnet forhold til ny eier/ansvarlig og at eksisterende gjenstandsmateriale 
vurderes/registreres/sikres. 

 
I kontakt med direktøren for museet opplyses det at de ikke vil «dumpe» ansvaret for brua 
til Utmarkslaget, men gå inn i en dialog med Bardu kommune, NBU og Troms fylke for å 
avklare viktige forutsetninger. Forhold som må ivaretas gjennom forhandlinger om brua:  
 

• Eierskap til brua (Det er i dag uklart hvem som i realiteten eier brua) 
• Forholdet til grunneierne på begge sider av elva 
• Forvaltningsansvar for brua 
• Kommunens rolle 
• Midt-Troms museums rolle 
• Fylkeskommunens rolle 
• Finansiering av vedlikehold 
 
 

En fordel som Utmarkslaget har, er at vi står mye friere til å skaffe finansiering fra forskjel-
lige stiftelser og institusjoner som offentlige etater er avskåret for.  
 
Historikk – Gjenoppbygginga 
 
Brua er finansielt (kr 270 000 i 1997) og faglig støttet av vegvesenet.  Det er utgitt et eget 
hefte hvor Vegvesenet v/ Trond R. Larsen har skrevet om vegstell i Bardu – et historisk 
tilbakeblikk. Skoelvbrua var Vegvesenets markeringsprosjekt i kulturminneåret 1997. I pro-
sjektet som er et kulturminne, har vegvesenet vært en betydelig bidragsyter. 
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Heftet beskriver også samarbeidsparterer / bidragsytere som: Statens vegvesen v/Martin 
Eriksen, Norsk Vegmuseum, Riksantikvaren v/Ola H. Øverås, Troms fylkeskommune, kul-
turvern v/Olav Austlid, Regionmuseet (Midt-Troms museum)v/ Terese Hauger 
 
Skilting og belysning 
 
Statens vegvesen har hatt en gjennomgang av «serverdihetsskilting» langs E6, og i denne 
forbindelse har forbindelse har vegvesenet stilt spørsmål til Bardu kommune om Sko-
elvbrua tilfredsstiller de krav som settes til steder som kan bruke symbol for severdighet på 
offentlige trafikkskilt.  
 
Bardu kommune har i brev datert 14.11.2011 svart at Skoelvbrua tilfredsstiller kriteriene for 
skilting som kulturminne, men at det er ønskelig at informasjonstavle oppgraderes. Dette 
forutsettes bekostet av kommunen/vegvesenet. Saken er ikke endelig klarert av vegvese-
net.  
 
Når det gjelder belysning er dette kommet opp som en sak ved at det jobbes mot Bardu 
kommune med å få til veibelysning fra Slaatmo og opp til Bjørnsmo, forhåpentligvis i løpet 
av kommende sommer/høst 2012. 
  
Dette åpner en mulighet for å få til lys over Skoelvbrua samtidlig. Gjerne gangveibelysning 
mellom veibelysning på Granberg og den nye på Slaatmoveien. 
 
Styret har gjort en henvendelse til Midt-Troms museum på dette, og fått følgende tilbake-
melding:  
 

De første elektriske gatelysene i Nord-Europa ble montert i Hammerfest i 1891. 
Stolpene var oftest i metall med lysamatur i toppen, gjerne i smijern med flotte de-
korer. Det kunne også være flere lysamaturer på en stolpe. På 1930-tallet ble lys-
stolpene noe forenklet. Gjerne med stolpe i furu og påmontert lysamatur i metall og 
glass skjerm/kuppel. Opplyste veistrekninger og gater var typisk for bymiljøet. 
 
Utenfor byens sentrum er det ikke tradisjon med opplyste veger og bruer. Dette er 
noe som kom inn for alvor på 1970-tallet. Skoelvbrua ble bygget i 1870-åra. Ble to-
talskadet i brann i 1940-åra og ble rekonstruert i 1990-åra. 
 
I dag: 

 
Vårt forslag til opplysing av veistubber og brua. I dag fremstår Skoelvbrua med til-
hørende vei, som en ” historisk bruks-skulptur” i terrenget. Dersom utmarkslaget 
ønsker å lyse opp brua, ser vi foran oss en moderne diskré belysning av veiene til 
brua og på brua.  
 
Forslag: Lys opp brua med tanke på at den er en skulptur! 
 
Eksempelvis kan en bruke HI-TEC lyspunkter langs veien (laget av eks furu) i 
”beltehøyde”. To-tre lyspunkter på rekkverket og gjerne ett lyspunkt under brua på 
hver side – for å lyse opp stein/trekonstruksjonene. Tenk på lysfargevalget. Kanskje 
blålig lys er best? Vi kommer gjerne på befaring ved Skoelvbrua for idemyldring! 
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NB! 
 
All inngrep på vei-stubbene med grøfter og stikkrenner, må være i samsvar med 
veiledning fra Midt-Troms Museum, da de også er en del av det historiske vei/bru 
anlegget! 

 

 
FIGUR 1 KVIKNE BRU, RENNEBU 

Videre finansiering 
 
Det vedlikeholdsprosjektet som nå foregår, vil være ferdigstilt sommeren 2012. Det er bei-
sing som gjenstår, og dette er fullfinansiert gjennom det siste tilsagnet fra fylkeskommu-
nen.  
 
En mulig finansiering av gatebelysning/lyssetting av brua er søknad til Sparebanken Nord-
Norges kulturfond med søknadsfrist 1. April 2012.  
 
Styret har fått en henvendelse fra leder av Istindportalen (Jan Ivan Leonardsen) om at han 
kan bidra med å arrangere en støttekonsert hvor overskuddet går til et vedlikeholdsfond 
for brua. Arrangementet forutsetter dugnadsinnsats fra laget, og da er det naturlig at IL 
Kampen også bidrar.  
 
Oppsummering 
 
Styret legger saken frem for årsmøtet for diskusjon. Styrets ståsted er at brua og de fasili-
teter som er etablert på området er for verdifulle (både kulturelt, historisk og økonomisk) til 
å forfalle. En mulig konklusjon/vedtak er at styret gis et mandat for å gå i forhandlinger 
med kommunen, museet, grunneiere og andre parter med en målsetting å få en tydelig 
omforent avtale for fremtidig forvaltning. 
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SAK 7 NYE OPPSYNSMENN 
 
Fra Samarbeidsutvalget for grunneierlagene har alle lagene i kommunen mottatt følgende 
henvendelse: 

 
OPPSYNSMENN 
 
Pr. i dag er det Bardu grunneierlag, Østerdalen utmarkslag og Nedre Bardu utmarkslag 
som har oppsynsmenn med begrenset politimyndighet. 
Salangsdalen grunneier- og utmarkslag har ikke oppsynsmann. 
 
I følge vedtektene til SGB skal hvert medlemslag oppnevne sin oppsynsmann, og sørge for 
at vedkommende har nødvendig opplæring/ kurs i oppsynstjeneste for jakt og fiske. 
 
SGB søker om begrenset politimyndighet for oppsynsmennene, og administrerer oppsyns-
tjenesten 
 
SGB vil oppfordre medlemslagene til å sette i gang rekruttering og skolering av oppsyns-
menn slik at det finnes tilgjengelige personer når behovet melder seg. 
 
Slik som det er i dag med kun en godkjent person i hvert lag, samt Salangsdalen uten no-
en, er vi veldig sårbar om noen av dagens oppsynsmenn skulle trekke. 
SGB ser det derfor som svært viktig at lagene allerede nå begynner rekruttering av nye 
kandidater. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ivar Foshaug 
leder SGB  

 

Saken legges frem for årsmøtet for diskusjon om rekruttering av nye oppsynsmenn.  
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SAK 9  VALG 
 
 
Valgkomiteen som består av Ola Sundheim og Inge Sundheim legger frem forslag til kan-
didater for vervene i møtet.   
 
Følgende er på valg:  
 

Funksjon Navn/funksjonsperiode 

Leder Tor Langnes, på valg 

Kasserer/nestleder Arne Sundheim, sitter 1 år til 

Sekretær/styremedlem Vidar Berntsen, på valg  

1. vara til styret Knut Eide, sitter 1 år til 

2. vara til styret Ingar Granberg, på valg 

Medlem jakt- og fiskeutvalget Torleif Sundheim, på valg 
Lars Morten Albrigtsen, på valg 

Revisorer Reidar Fredheim, på valg 
Gunnar Birkelund, på valg 

Valgkomité Inge Sundheim, på valg 
Ola Sundheim, på valg 

 
Valgkomiteen legger frem forslag til valg.  
 
 
 

SAK 10 EVENTUELT – ORIENTERINGER 
 
Årsmøtet kan ikke behandle eventueltsaker som blir foreslått i møtet, men ta opp diskusjo-
ner/ orienteringer etter at selve årsmøtet er formelt avsluttet.  
 


