
ÅRSBERETNING FOR NEDRE BARDU UTMARKSLAG 1998 

 
Verv i Nedre Bardu Utmarkslag (NBU) har i 1998 vært besatt av følgende: 

Formann   Torleif Sundheim 

Kasserer/Nestformann  Svein-Arne Berntsen 

Sekretær/Styremedlem  Alf Johan Øverli 

1 varamann   Ingar Granberg 

2 varamann   Jan o Berntsen 

3 varamann   Torunn Foshaug 

Formann Jakt og fiskeutvalg Kyrre Sundheim 

Medlem Jakt og fiskeutvalg Leif Sundheim 

Revisor    Kjellaug Sundheim 

Revisor    Reidar Fredheim 

Formann Valgkomite  Inge Sundheim 

Medlem Valgkomite  Ola Sundheim 

 

Det har i perioden siden forrige årsmøte vært avholdt 4 styremøter, og 20 saker er behandlet. 

 

Av saksmassen kan trekkes frem følgende punkter: 

 

 Det er utført grunn og planarbeid ved Skoelvdalsbrua. Noe arbeid gjenstår og vil bli utført til sommeren. Til 

arbeidet har Statens veivesen satt til disposisjon 6500 kr, pluss at NBU tidligere har vedtatt at det kan brukes 

inntil 10000 kr på prosjektet. Styret har gitt innspill til ett infoskilt som vil bli satt opp i forbindelse med 

området.  

  

 Damptiner er skaffet til veie, og har vist seg brukbar. Styret har fått forespørsel om utleie av tineren, og har 

derfor gjort vedtak som har følgende ordlyd ”Ved årsmøtevedtak angående innkjøp av damptiner ble det sagt 

at tineren kunne brukes av medlemmene i laget i hele lagets område, også privat. Styret går ikke inn for at 

damptineren skal leies ut eksternt”. 

  

 Det er produsert og distribuert nye medlemskort. 

  

 Bjørn Tore Berntsen har avlagt jegerprøve i forbindelse med oppsynsvirksomhet, og er nå kvalifisert for 

godkjenning til begrenset politimyndighet i forbindelse med oppsyn. 

  

 Formann Torleif Sundheim har deltatt på 2 møter i Samarbeidsutvalget for Grunneierlagene i Bardu (SGB). 

Styret har behandlet et forslag som Torleif har utarbeidet vedrørende rutiner for salg og oppgjør av fiskekort, 

samt utformingen av fiskekortet og rapportskjemaet. Forslaget er fremmet til styret i SGB.  

  

 Hytteplanen er i løpet av perioden ikke blitt mere konkretisert ovenfor styret. I den forbindelse skal det 

nevnes at styret har opplevd at kommunen har foretatt en vinglete saksbehandling vedrørende godkjenning av 

nybygg. Tidligere stilte kommunen et “må krav” til NBU vedrørende utarbeidelse av hytteplanen. Nå er 

kommunens ordlyd “ønskelig”, og det er således klarert for bygging av to nye hytter i NBUs område. Styrets 

formann har i brev til kommunen fremlagt ønske om å få klarlagt kommunens syn. 

  

 Det er i løpet av perioden solgt 71 fiskekort som har innbrakt 5060 kr i kassa, samt 59 jaktkort som har 

innbrakt 3995 kr i kassa.  

  

 Styret har utarbeidet forslag til saksbehandlingsrutiner i forbindelse med tildelelse av grunneiertillatelse for 

kjøring med snøscooter i NBUs område. 

 

Styret har i løpet av perioden arbeidet med å finne løsninger som gjør det lettere å finne frem til rutiner og vedtak 

som er gjort tidligere. Dette vil lette det arbeidet som styret utfører, samt at det vil gjøre arbeidet med å sette seg 

inn i NBUs saksmasse lettere når nye personer trår til i NBUs verv. Styret savner litt større engasjement og flere 

innspill fra medlemmene, også utenom årsmøtet, men har alt i alt hatt et bra arbeidsår. 

 

 

 

På vegne av styret i NBU  

Alf Johan Øverli  


