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Side 1 

Årsmøte 
 

Det er ikke meldt inn saker til årsmøtet. Det blir enkel bevertning. Husk fullmakt dersom du 

skal representere grunneier.  
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1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Saksopplysninger 

a) Registrering av fremmøte, stemmeberettigete og fullmakter.  

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Eiendom Eier  Fremmøtt (event. m/fullmakt) 

Bergli Ove Bergli  

Hammersletten Astrid Sundheim  

Øverli Halvor Albrigtsen 
Svanhild Iversen 

 

Hauge Karin Bratli  

Sundlia 

Hansmostrand 

Torleif Sundheim  

Sundheim 

Hansmo 

Kjellaug Sundheim  

Bakketun Ola Sundheim  

Myrvang 

Midtre Hansmo 

Lisbeth Foshaug Eide 
Knut Eide 

 

Minde Svein Arne Berntsen  

Skoelvli Vidar Berntsen  

Ranum 

Rolfstad 

Jan Osvald Berntsen  

Svendsvoll Janne Svendsvoll  

Bjørnsmo Knut Bjørnsmo  

Granberg Ingar Granberg  

Fossmosetra Rolf Lundamo  

Aasetra Anne Marit Aasen  

Fredheimsetra Reidar Fredheim  

Sundenget Gunnar Birkelund  
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2. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL 

 

Saksopplysning 

Årsmøtet foreslår to personer til å underskrive protokollen.  
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3. ÅRSMELDING 2014 

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

Funksjon Navn/funksjonsperiode 

Leder Vidar Berntsen 

Kasserer/nestleder Arne Sundheim 

Sekretær/styremedlem Tor Langnes 

1. vara til styret Knut Eide 

2. vara til styret Ingar Granberg 

Medlem jakt- og fiskeutvalget Torleif Sundheim 
Karl Fredrik Albrigtsen 

Revisorer Reidar Fredheim 
Gunnar Birkelund 

Valgkomité Inge Sundheim 
Ola Sundheim 

 

NBU fikk en henvendelse fra Nedre Bardu skole om vi kunne være behjelpelig med å rydde og res-

taurere postene som har med naturstien opp til Skjellhaugen. NBU stilte med en representant 

(Svein Arne) som sa seg villig til dette. 

NBU stilte med en representant (Ola S) på Turskiltkurs/Merkekurs (Turskiltprosjektet) i regi av Fyl-

keskommunen i Juni på Bardufosstun. 

Vi har engasjert ungdommer til å rydde stier som har med «Gamle tufter» å gjøre. Det gror fortsatt 

godt igjen mange steder der, og laget har fått midler til oppgradering av skilt/tavler.  

Arealplan: Det har vært eget møte vedr. arealplanen, med innspill på hyttefeltene og scooterløy-

per. Noen av hyttefeltene er justert for å unngå innsigelser, og hele planen skal på høring og ved-

tas i løpet av våren 2015.  

Fordelingsnøkkel/andelsberegning: Dette er et omfattende og komplisert arbeid, hvor også utford-

ringen er at alle eiendommene ikke er medlem i utmarkslaget. Det foreligger skisse for beregning 

på alle eiendommene innenfor forvaltningsområdet.  

Masse arbeid er lagt ned før vi fikk tillatelse for å vedlikeholde veiene til gammelbrua, men tilslutt 

gikk alt i orden og da ble arbeidet satt i gang:  Dette har vært renovering/opprensking av stikkren-

ner, grøfting og opparbeidelse av veistubbene samt rette opp stabbsteiner som har rast ut elle var 

på tur til å rase ut.  Disse oppgavene var det restriksjoner som vi måtte forholde oss til som vi fikk 

fra Kommune/ MTM. Her var Ola S og Svein A de som gjorde jobbene. Det ble befaring både før og 

etter arbeidet med veien, fra Kommune/MTM og NBU og alle var meget fornøyd med det som var 

gjort. 
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I tillegg så ble det utarbeidet skilt for Gammelbrua og Grillhytte som ble satt opp på begge sider av 

Skoelva ved inngangen til veien bort til gammelbrua. Skiltene ble laget av Torleif og arbeidet med å 

sett opp stolper/tak og montering av skilt var det Svein A og Knut B som stod for. 

Leder engasjerte IL Kampen for å rydde småskog/kratt på Granbergsiden inn mot gammelbrua et-

ter tillatelse fra grunneier. 

Utgifter til renovering av vei osv samt skiltmatriell er fordelt mellom NBU og IL Kampen. 

Det er kjøpt inn mårfeller, lagd kasser til disse som er til fri anvendelse hos lagets medlemmer.  

Av formelle møter har det vært 1 møte vedr. arealplan, ordinært årsmøte, samt ekstra møte vedr. 

salg/innkjøp av ny beitepusser, andelsberegning og økonomi.  

 

Innstilling til vedtak:  

Årsmelding tas til orientering.  

 

 

  



Årsmøte NBU 12.3.15 

 

 

Side 6 

4. REGNSKAP 2014 

Saksopplysning 

Regnskapet er sendt revisorene, og det forventes at revisorenes rapport legges frem på 

møtet. Det var budsjettert med et underskudd på kr. 49.700,- ut fra innkjøp av ny beitepus-

ser. Dette ble ikke utført i 2014. NBU har 2 store utestående fordringer, og det er tilkudd 

fra Fylket på oppgradering av «På gamle tufter» og oppgjør fiskekortsalget som ikke kom 

inn før i 2015. Det er ellers kjøpt inn en del ryddeutstyr som både har vært brukt til rydding 

av stiene og til rydding ved brua.  

REGNSKAP 2014 BUDSJETT 
2014 

REGNSKAP 2014 

Utgifter     

Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v) kr 1 000,00  kr         2 815,10  

Skoelvbrua (opprustning av vegen) kr 20 000,00  kr       53 943,50  

Godtgjørelse styremedlemmer kr 4 500,00  kr         4 500,00  

Drift av hjemmeside  kr 500,00  kr            963,00  

Andel felles skuddpremie skadedyr (SGS) kr 5 000,00  kr         5 000,00  

Investeringer i utstyr kr 65 000,00  kr       10 538,75  

Utlegg "På gamle tufter"  kr 5 000,00  kr         9 912,00  

Diverse (søknader, kurs, andelsberegning, medl.avg. div ut-
legg) kr 15 000,00  kr            200,00  

Sum utgifter kr 116 000,00  kr       87 872,35  

      

Sum inntekter     

Salg beitepusser  kr    20 00,00   kr       18 000,00  

Tilskudd Fylket "På gamle tufter"  kr    20 00,00   kr                    -    

Tilskudd Troms Kraft (Skoelvbrua)    kr       10 000,00  

Andel vegprosjektet Skoelvbrua fra IL Kampen    kr       21 151,00  

Inntekter jakt- og fiskekort  kr   24 000,00   kr         4 932,00  

Sum inntekter  kr   64 000,00   kr       54 083,00  

      

Underskudd før finans  kr  -52 000,00   kr     -33 789,35  

Finansutgifter (ab. nettbank, fakturabelastn. m.m.)  kr       -700,00   kr          -685,25  

Finansinntekter   kr     3 000,00   kr         5 091,00  

Årsresultat  kr  -49 700,00   kr     -29 383,60  
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Inngående balanse 01.01.2014    

Kasse   kr            70,00    

Driftskonto SNN   kr  123 236,00    

Høyrentekonto SNN   kr  170 082,00    

Totalt   kr  293 388,00    

      

Utgående balanse 31.12.2014 Note   

Kasse   kr           10,00    

Driftskonto SNN   kr    38 874,28    

Høyrentekonto SNN 1 kr  225 115,39    

Utestående fordring SGB  2 kr    25 000,00    

Utestående fordring Troms fylkes-
kommune 

3 
kr    20 000,00    

Utestående fordring Arne Sund-
heim 

4 
   kr 39,90  

Totalt   kr  308 999,67  kr  39,90  

 
Økning pr. 31.12.2014      kr   15 571,77    

      

ÅRSRESULTAT 2014     

Forskjell/økning pr. 31.12.2013  kr    15 571,77   

      

Noter:  

1. Kr. 50000,- overført fra drift til kapitalkonto 

2. Oppgjør for fiskekort fra SGB mottatt i 2015 
3. Tilsagn fra fylket til stiene/merking/skilting "På gamle tufter" 
4. Avglemt refusjonskrav bilag 3/14 (konvolutter) 

 

Jakt/fiskekort:  

År  Jaktkort Fiskekort 

2008  kr        2 115   kr       23 000  

2009  kr        6 129   kr       32 000  

2010  kr        4 844   kr       22 000  

2011  kr        5 922   kr       18 000  

2012  kr        4 226   kr       21 000  

2013  kr        6 316   kr       35 000  

2014  kr        4 932   kr       25 000  
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Innstilling til vedtak:  

Årsoppgjør 2014 tas til orientering.  
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5. BUDSJETT 2015 

 

En av postene som ikke er tatt inn er utbetaling av andeler til grunneiere. Dette må eventuelt tas 

inn i budsjettet ut fra en diskusjon om saken.  

 

BUDSJETT 2015

Utgifter

Administrasjon (porto, bevertning, km-godtgj m.v) -3 000                 

Skoelvbrua - vedlikehold -5 000                 

Godtgjørelse styremedlemmer -4 500                 

Drift av hjemmeside -1 000                 

Andel felles skuddpremie skadedyr (SGS) -5 000                 

Investeringer i utstyr (Krattknuser) -30 000,00          

Areal- og lengdeberegninger -9 000,00            

Egenandeler "På gamle tufter" -10 000,00          

Diverse (søknader, kurs, medl.avg. div utlegg) -3 000                 

Sum utgifter -70 500               

Sum inntekter

Tilskudd Fylket "På gamle tufter" 20 000                

Inntekter jakt- og fiskekort 28 000                

Sum inntekter 48 000                

Overskudd før finans -22 500               

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

Finansinntekter 1 500                  

Årsresultat -21 700                

 

Innstilling til vedtak:  

1. Budsjett 2015 vedtas.  

2. Underskudd på budsjettet dekkes inn via oppsparte midler.   
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6. ANDELSBEREGNING 

Saksopplysning 

På årsmøtet 2014 ble det fattet følgende vedtak:  

«Styret utreder forslag til andelsfordeling ihht vedtektenes § 6 til årsmøtet 2015.» 

I ekstra årsmøte i juni ble det i tillegg vedtatt å få beregnet arealfordeling fra Skog og 

Landskap.  

«Vedtektenes § 6 TILDELING AV ANDELER, har følgende bestemmelser:  

Medlemmer av laget blir tildelt andeler i laget. Hvert medlem får tildelt andeler på 

følgende måte:  

 For jaktrett i området en andel pr. påbegynt 100 dekar jaktterreng.  

 For fiskerett i området en andel pr. påbegynt 100 meter strandlinje i vann og 

fiskbare elver. 

Medlemmer som har spesielt verdifulle områder eller rettigheter kan tildeles til-

leggsandeler av årsmøtet.»  

OVERORDNEDE FØRINGER FOR BEREGNING AV ANDELER 

Utmarkslaget har enstemmig vedtatt vedtekter for laget, og har et felles forvaltningsom-

råde for fiske og småviltjakt. Utfordringen er at medlemmene i laget og deres område/eien-

dommer ikke er sammenfallende med alle grunneierne i området. Eiendommene År-

seth/Skoelvli (Viktor Berntsen) og Slaatmo (Sameie m/flere eiere) er ikke medlemmer i la-

get. Når det gjelder fiskerettigheter og felles forvaltning må man forholde seg til Lov om 

laksefiske og Innlandsfiske § 25. Direktoratet for Naturforvaltning (Nå Miljødirektoratet) har 

utarbeidet en veiledning for fastsettelse av andeler og forvaltning av fiskeressurser. Kule-

punktene nedenfor er fra denne veilederen.   

 Frivillig eller tvungen organisering? 

Frivillig organisering av fiskerettshaverne er det normale. Tvungen organisering ved 
flertallsvedtak er bare aktuell når en frivillig organisering ikke har ført fram og fiske-
ressursene derfor ikke kan forvaltes på en forsvarlig måte. Det bør ikke være et krav ved 
frivillig organisering at alle fiskerettshaverne skal være med i laget. Ofte fungerer et frivil-
lig organisert lag bra selv om flere fiskerettshavere ikke er innmeldt i laget. Ved frivillig 
organisering og driftsplanlegging i vassdrag er det stort sett opp til laget hvordan de leg-
ger opp arbeidet. Medlemmene i laget vil til en viss grad være bundet av de lovlige ved-
tak som fattes av årsmøtet. Den enkelte medlem kan allikevel melde seg ut av laget hvis 
de ønsker en annen forvaltning enn flertallet.  

I et frivillig organisert lag kan rettighetshaverne selv avtale hvilke andelsgrunnlag den 
enkelte skal ha. En slik avtale vil bare kunne gjøres gjeldende overfor de som sam-
tykker i fastsettelsen. Offentlige lover og forskrifter vil sette rammer for hvilke vedtak 
som kan fattes. 

Tvungen organisering ved flertallsvedtak bør bare komme på tale når: 
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 Et mindretall fiskerettshavere som ikke er medlemmer i laget hindrer en 
forsvarlig forvaltning av vassdraget. 

 Situasjonen er slik at det er helt nødvendig med en samordnet forvaltning 
av fiskeressursene i vassdraget der alle fiskerettshaverne er med. 

Det bør med andre ord foreligge vektige grunner før det settes i gang en så omfat-
tende og vanskelig prosess som å organisere fiskerettshaverne ved flertallsvedtak. 

Fremgangsmåten ved frivillig organisering 

Frivillig organisering er den vanligste organisasjonsformen før det foretas tvungen organisering 
ved flertallsvedtak. 

Før det foretas avstemning om frivillig eller tvungen organisering, bør et utvalg av fiskerettsha-
verne ha foreslått områdeavgrensning, saksområde, vedtekter, m.m. Dette utvalget bør velges 
på et møte hvor alle fiskerettshaverne i det aktuelle området kan delta. 

Selv om ikke alle rettighetshaverne melder seg inn, bør laget organiseres ved frivillighet hvis laget 
kan fungere selv om ikke alle rettighetshaverne er med. 

Selv om det er stor interesse for frivillig organisering, kan det bli behov for avklaring av rettig-
heter og andelsgrunnlag før laget kan organiseres. Jordskifteretten kan avklare rettigheter og 
andeler før laget organiseres ved frivillighet. 

Hvis frivillig organisering ikke fører fram, kan det gjennomføres tvungen organisering ved fler-
tallsvedtak, eller det kan fremmes jordskiftesak som kan fastsette bruksordning og vedtekter. 

 

Dersom ikke frivillig organisering fører frem, kan medlemmene i Nedre Bardu Utmarkslag 

gjennomføre et flertallsvedtak.   

Begrensning i utmarkslagets kompetanse 

Organisering og forvaltning etter bruk av flertallsvedtak kan være et kraftig inngrep i for-
hold til den enkelte part. Det finnes derfor en del begrensninger for hva flertallet kan be-
stemme gjennom et slikt vedtak. 

 Utmarkslaget kan ikke med bindende virkning avgjøre om rettigheter eksisterer eller 
omfanget av disse gjennom bruk av flertallsvedtak. 

 Utmarkslaget kan heller ikke bestemme den enkeltes andel i fisket ved flertallsvedtak. 
Disse spørsmål må avgjøres ved frivillige avtaler mellom fiskerettshaverne eller av 
domstolene. Når rettighetshaverne ikke ved frivillige avtaler kan enes om andelsfast-
settingen, vil dette være en oppgave som er tillagt jordskifteretten. 

 Virkeområdet til § 25 begrenses til fisketiltak. Etablering av stier over eiendommer, nye 
parkeringsplasser o.l. gjøres etter annet lovverk, f. eks. jordskifteloven eller plan- og 
bygningsloven. 

 Vedtaket må være motivert ut fra et ønske om en bedre utnyttelse av fiskeressur-
sene enn den som eksisterer. 
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Arealberegninger og forklaringer  

Det er Skog og Landskap som har utført arealberegninger. Alle beregningene er gjort ut 

fra kartserien AR5 (markslagskart). Det er dette kartet som er grunnlaget for opplysningen 

som kommer fram når man går inn på Gårdskart http://gardskart.skogoglandskap.no og 

søker opp en eiendom. Det betyr at utmarkslaget/grunneier kan gå inn på hver eiendom 

og sjekke arealopplysningene.  

NB! Lengdene på strandlinjene for vann og elver kan ikke sjekkes nøyaktig, bortsett fra at 

det i Gårdskart er et måleverktøy som kan nyttes, men det blir ikke nøyaktig ift til oppgitte 

tall som er målte linjelengder på vektorkart. Gårdskart er en bedre kontrollmulighet enn å 

få papirkart som det jo ikke blir så lett å måle på.  

Forklaring og definisjoner: 

Det vises til regnearket som er vedlegg vedrørende arealberegninger av de forskjellige for-

målene.   

1. UTMARK 

Med utmarks menes areal i AR5/Gårdskart klassifisert som: 

 Skog (alle boniteter) 

 Myr 

 Jorddekt fastmark (minus areal av denne klassen som inngår i gårdstun – må be-
regnes manuelt) 

 Skrinn fastmark 

 Ikke klassifisert (som oftest er dette areal i/opp mot fjell). 
 

2. OVER SKOGGRENSA 

Areal som i AR5/Gårdskart er klassifisert som: 

 Skrinn fastmark 

 Jorddekt fastmark (minus areal av denne klassen som inngår i gårdstun – må be-
regnes manuelt) 

 Areal som ikke er klassifisert i AR5/Gårdskart er målt opp med måleverktøyet i 
Gårdskart. For å fastsette skoggrensa er det brukt bakgrunnskart som ligger inne i 
Gårdskart. 

 

3. UNDER SKOGGRENSA 

Differansen mellom klassene «Utmark» og «Over skoggrensa». 

Denne definisjonen av skog/fjell vil sikkert avvike en del fra de arealtallene som i dag leg-

ges til grunn for beregning av areal for elgjakt, men disse tallene vil nok være mer nøyak-

tige.  

http://gardskart.skogoglandskap.no/
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4. VANN 

Areal av vann (ikke elver) i utmark klassifisert i AR5/Gårdskart. Bare vann over 5 daa er 

tatt med. Dersom en eiendom har et vannareal mindre enn 5 daa, men vannet i sin helhet 

er større enn 5 daa (delt med annen eiendom), er dette tatt med. 

5. STRANDLINJE VANN 

Meter strandlinje for vann som definert ovenfor. 

6. STRANDLINJE BARDUELVA 

Meter strandlinje av Barduelva slik den er definert i AR5/Gårdskart. Elveoser og smale 

bukter er medregnet når de inngår i kartet. Strandlinje av øyer/holmer er oppgitt men ikke 

tatt med i beregninga (se merknadsfeltet). 

7. STRANDLINJE SKOELVA 

Meter strandlinje av Skoelva slik den er definert i AR5/Gårdskart. Elveoser og smale buk-

ter er medregnet når de inngår i kartet. Strandlinje av øyer/holmer er oppgitt men ikke tatt 

med i beregninga (se merknadsfeltet). NB. Det er meter strandlinje som er beregnet, ikke 

meter elvestrekning. Det betyr at hvis det er samme eiendom på begge sider av elva er 

strandlinjen beregnet for begge sidene til sammen. Det er gjort fordi elva ofte utgjør eien-

domsgrense, men dersom man eier på begge sider av elva bør dette telle «dobbelt» ift om 

man bare eier den ene siden av elva. 

Andre elver i utmark er ikke beregnet. Det kan gjøres, men da må dere merke av på et kart 

hvilken elver/elvestrekninger som skal være med. Årsaken er at ei elv som er fiskeførende 

kan i kartet være tegnet inn med areal (breie elvestrekninger), eller bare som en strek der 

elva smalner inn. Det betyr at jeg for de smale elvene/elvestrekningene ikke kan skille mel-

lom fiskeelver som skal være med, og bekker uten fisk som ikke skal være med. Dette må 

gjøres av noen med lokalkunnskap, da den ofte har mange forgreininger hvor kanskje bare 

noen skal med i beregninga (derfor må det tegnes inn på kart).     

Årsmøtet må ta stiling til følgende:  

Styret mener det er viktig å lage enkle regler, og at grunneierne ser «stort» på dette for å 

unngå potensielle konflikter. Simuleringer viser at dersom laget setter av kr. 50.000,- til an-

delsutbetaling, vil dette fordele seg fra kr. 320,- for den som får minst andel, til kr. 13.500,- 

for den med størst andel. Dette er simulert ut fra alle formål i arealberegningen, dvs over/ 

under skoggrensa, vann, Barduelva og Skoelva.  

1. Skal man gå i dialog med eiere som ikke er medlemmer av NBU og få til en frivillig 

organisering? Dette anbefales fra styret.  

2. Hvilke formål/arealer skal ligge til grunn for andelsberegning? 

a. Over/under skoggrense 

b. Skoelva?  

3. Hvor stor del av NBU sine midler skal gå til utbetaling til grunneiere, både medlem-

mene i NBU og de som står utenfor?   
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7. VALG 

Saksopplysninger 

Valgkomiteen er ikke komplettert etter Inge Sundheims bortgang. Leder Ola Sundheim legger frem 

forslag på årsmøtet.  

Funksjon/Vedtek-
ter 

Navn/funksjons-
periode 2013 

Valgt 2014 Valg/funksjonspe-
riode fra 2015 

Leder. Velges 1 år.   Vidar Berntsen, på 
valg 

Vidar Berntsen, valgt 
1 år 

Vidar Berntsen, på 
valg 

Kasserer/nestleder. 
Velges 2 år. Skal 
overlappe på 1 år 
med det andre sty-
remedlemmet.  

Arne Sundheim 
valgt 2 år 

 Arne Sundheim på 
valg, tar ikke gjen-
valg   

Sekretær/styremed-
lem. Velges 2 år. 
Skal overlappe på 1 
år med det andre 
styremedlemmet. 

Tor Langnes, sitter 
1 år til  

Tor Langnes valgt, 
sitter til 2016 

Ikke på valg 

 Vara til sty-
ret. Velges 2 
år.  

Knut Eide, valgt 2 
år 

 Knut Eide på valg 

 Vara til sty-
ret. Velges 2 
år.  

Ingar Granberg, sit-
ter ett år til  

Ingar Granberg vel-
ges som vara til sty-
ret for 2 år. 

Ikke på valg 

Medlem jakt- og fis-
keutvalget. Velges 
2 år.  

Torleif Sundheim, 
sitter 1 år til 
Lars Morten Al-
brigtsen, på valg 

Torleif Sundheim 
valgt som leder i fis-
keutvalget for 2 år.  
Karl Fredrik Albrigt-
sen, valgt 2 år.  

Ikke på valg 

Revisorer. Velges 2 
år.  

Reidar Fredheim, 
på valg 
Gunnar Birkelund, 
sitter 1 år til  

Reidar Fredheim, 
valgt 2 år 
 

Gunnar Birkelund, 
på valg  
 
Reidar ikke på valg 

Valgkomité. Velges 
1 år.  

Inge Sundheim, på 
valg 
Ola Sundheim, på 
valg 

Inge Sundheim, valgt 
1 år 
Ola Sundheim, valgt 
1 år som leder valg-
komite.  

Begge funksjonene 
på valg 

 

8. EVENTUELT/ORIENTERINGSSAKER 

 

 Styret har tatt initiativ til et møte med Hjerttind reinbeitedisktrikt, noe de har sagt ja 
til. Målsettingen er å få til årlig møte for å jobbe konfliktforebyggende vedr. tema 
som elgjakt, flyttveier, hyttebygging etc. De vil også gi et tilbud på nedskjæring, par-
tering og vacumpakking av elgslakt ved slakteriet på Andsvatnet.  


