HERJANGEN GRUNNEIERLAG SA.
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019.
Styret har i perioden bestått av;
Leder;
Nestleder;
Styremedlem;
Styremedlem;
Styremedlem;

Helge Harjang
Margareth Bruun
Kurt Akselsen (fram til juli)
Asløv Jørgensen
Ole Rolf Ingebrigtsen

Varamedlem;
Varamedlem;

Inge Ingvaldsen
Marianne Horn

Kasserer;

Jens Dagfinn Olsen

Det var med sorg vi mottok budskapet om at flerårig styremedlem, Kurt Akselsen, gikk bort i juli 2019. Kurt
var et aktivt medlem og medvirket på flere områder til Grunneierlagets drift. Bl.a. har han over flere år vært
Grunneierlagets «fiskerioppsyn» på fjellet. Styret vil benytte anledningen til å takke Kurt for hans bidrag til
Grunneierlaget gjennom mange år.
Møter;
Det har i perioden fra forrige årsmøte vært avholdt 3 styremøter hvor til sammen 25 saker har vært
behandlet. Utenom styremøtene har det vært telefonisk kontakt og mail-utveksling mellom
styremedlemmene om aktuelle saker. Styret har, til tross for få styremøter, vært aktivt med flere saker, og
har fungert godt i perioden.
Ultimo mars arrangerte vi i samarbeid med de øvrige grunneierlag i BHSPB et elgmøte hvor Einar
Mellomgård, som er jaktleder for jaktlaget som jakter på vårt område, foredro om elg- og elgforvaltning.
Møtet var godt besøkt og gav nyttige innspill til den videre forvaltning av elgstammen vår.
Økonomi;
Jakt og fiske innbragte til sammen i overkant av kr 39.000. Dette fordelte seg med i overkant av kr 33.000,på elgjakt og vel kr 6.000,- på fiske/småviltjakt. Inntekter av fiske/småviltjakt har falt noe sammenlignet med
tidligere år, mens inntektene av elgjakten har falt betraktelig. Dette skyldes nedgangen i elgbestanden, se
nedenfor under punktet om elgjakten, og synliggjør Grunneierlagets avhengighet av denne. Driftsresultatet
ble negativt med kr 8.800,- hvor totalt kr 16.000,- er belastet ulempeskontoen. Hensyntatt dette gikk den
ordinære driften med en overskudd på nær kr 7.000. Årsresultatet ble negativt med kr 4.500,-. Økonomien
må til tross for den store inntektsnedgangen av elgjakta sies å være god og sunn, men av
forsiktighetsgrunner vil styret ikke innstille på noe utbytte for 2019. Det vises for øvrig til regnskapet.
Elgjakt;
Elgjakten er fortsatt Grunneierlagets største inntektskilde, men en betydelig nedgang i bestanden har også
ført til en betydelig nedgang i Grunneierlagets inntekter av denne jakten. I 2019 var vi tildelt 5 dyr, en
reduksjon fra 7 dyr fra 2018. Årsaken til kvotereduksjonen var den registrerte bestandsnedgangen. I tillegg
bestod tildelingen av 1 voksen okse og 4 ungdyr, noe som i seg selv var utfordrende for jegerne. Det viste
seg også at årets jakt skulle by på de samme utfordringer som i 2018, da det var lite dyr å se, spesielt
ungdyr.
Det ble relativt tidlig felt 1 voksen okse. 7. oktober ble det meldt til Viltnemda om en påkjørsel av en elgokse
ved Knivslira. Ettersøk ble ikke igangsatt og jaktlaget ble heller ikke kontaktet. 21. oktober ble det funnet en
voksen okse i Djupelva. Vi engasjerte jaktlaget til å få denne opp av elva og dradd vekk da den
representerte en fare for forurensning. Det er all grunn til å tro at dette var den samme oksen som ble meldt
påkjørt på Knivslira 7. oktober. Det var et voksent dyr med 9 tagger i geviret og en anslått slaktevekt på
mellom 230 til 250 kg. Hadde Viltnemda kontaktet jaktlaget, kunne de ha sporet oksen og felt denne på
årets kvote ved å omrokere på kvoten. For Grunneierlaget representerte denne oksen alene et inntektstap
på anslagsvis kr 17-18.000. Vi har skrevet brev til Viltnemda og påpekt at vi ikke er fornøyd med måten
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denne påkjørselen ble håndtert. Viltnemda har på sin side beklaget at påkjørselen ikke ble fulgt opp på
forskriftsmessig måte, og har skjerpet sine rutiner bl.a. med varsel til Grunneierlaget når slike hendelser
oppstår.
Det var lite ungdyr å se til tross for at det ikke ble felt noen kalver i 2018. Det ble observert flere voksne kyr
uten kalv. Like i forkant av åpningen av elgjakta ble det funnet bjørne-ekskrementer flere steder på fjellet.
Det er tatt prøver av skjiten som er sendt inn til analyse, svar foreligger ennå ikke. Det er grunn til å tro at vi
har en (eller flere) stasjonær bjørn i vårt område, og at årsaken til at det ble observert flere voksne elgkyr
uten kalv, kan være at kalvene er tatt av bjørn. Det er i alle fall ikke mangel på okser som er årsaken, da det
ble observert godt med okser under jakta.
17. oktober ble det felt en oksekalv, og 20. oktober en halvannen-årig okse ved overgangsjakt på Skau/
Prestjord. Flere dyr ble ikke felt og jakta ble avsluttet 30. oktober i hht. Jaktavtalen med jaktlaget.
Total kjøttmengde ble på beskjedne 445 kg.
Dette var 4. året av driftsplanperioden 2016 – 2020. I henhold til den opprinnelige planen skal det felles 9
dyr i 2020. Styret i BHSPB vil revurdere planen for siste gjenværende år basert på fjorårets uttak og sett elg
skjema. Vi må fortsatt skjerme uttak av kyr i vårt område, da bestanden har vært klart nedadgående de siste
år. Vi håper også å få svar på prøvene fra bjørneskjiten, for ev. å få en bekreftelse på om det er et stasjonært
dyr i vårt område. Dette vil følgelig innvirke på elgstammen vår som må forvaltes på en forsiktig måte. Vi
må alltid sørge for at det er nok gjenværende dyr etter jakta til å bevare stammen. Vi har fått erfare at for
store årlige uttak (og ev. bjørn i området) nærmest får «katastrofale» følger de påfølgende år, noe som igjen
betyr at inntektene til Grunneierlaget faller tilsvarende.
Fiske/Småvilt;
Salg av fiskekort og jaktkort for småviltjakt var i 2019 noe lavere enn foregående år. I hovedsak er det salg
av fiskekort som bidrar til denne inntekten. På grunn av lav rypebestand og det faktum at Statskog stengte
flere av sine områder for rypejakt, besluttet styret å stenge for rypejakt på vårt område også i 2019 på lik linje
med hva vi gjorde i 2017 og 2018. Salg av jaktkort for småvilt for de som ønsker å jakte på orrfugl og hare
er følgelig begrenset i forhold til rypejakt, og inntektene ble av den grunn lavere.
Det har ikke vært utført kultiveringstiltak for noen av vannene eller elvene, men vi har ført tilsyn med bekken
ut fra Gåsvannet. Etter befaring og tiltak som vi gjorde i 2017 ble det konkludert med at utløpsbekken fra
Gåsvannet gir tilstrekkelig mulighet for gyting og oppgang av fisk. Det eneste man behøver å passe på er å
holde elvestrekningen under observasjon med tanke på groing som kan hindre fri vandring av ørreten.
Styret vil for øvrig oppfordre grunneierne til å følge med på at den terskelen som er bygget i utløpsbekken til
Langvannet får «ligge i fred» da dette er et forsøk på å se om naturlig gyting kan finne sted i Langvannet.
Oppsyn;
Det har i 2019 ikke vært gått noe fiske- eller jaktoppsyn. Styrets erfaring er at fiskekort handles på nett og at
de fleste som fisker på fjellet har løyst kort. Etter Kurt sin bortgang (som har vært Grunneierlagets
«fiskerioppsyn») må vi få autorisert andre medlemmer som kan gå oppsyn. Vi kan også forsøke å styrke
oppsynet i 2020 ved å utstyre flere medlemmer med såkalte «oppsynskort». Dette kan virke preventivt
overfor eventuelle «tyvfiskere».

Sikrings- og grillbu på Varden;
Bua ble offisielt åpnet 7.oktober 2017. Vi har ennå ikke utbetalt vår andel av investeringen. Vi må avklare
dette med Evenes Turlag, og i tillegg inngå en drifts- og vedlikeholdsavtale med Turlaget. Bua synes å være
meget populær og et yndet turmål og har vært godt besøkt i løpet av året.
Øvrig;
Strømgjerdet har også i 2019 vært driftet av Tor Arne og Roald.
Televerket fikk i løpet av vinteren 2015 fjernet den gamle telefonlinjen mellom grensen til Evenes og frem til
Trollhøgda. Linjen fortsetter ned til Herjangen og noen plasser henger den i busker eller ligger nesten helt
nede på bakken. Vi har på nytt bedt Televerket om at også denne strekningen blir revet og fjernet da dyr kan
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gå seg fast i strengene. Vi har fått nye lovnader på dette, men har ennå ikke fått noe tidspunkt for når det
kan skje. Imidlertid har nå Televerket annonsert offentlig at fjerning av gamle telefonledninger skal
intensiveres i 2020, så vi har håp om at ledningene kan bli fjernet i løpet av inneværende år.
Det har også i 2019 vært gjort en del arbeid med rydding og vedlikehold av Trollvikveien. Flere grunneiere
har frivillig saget og ryddet skog som vokser inn i veien. Alt arbeidet er utført på dugnad. Dette arbeidet må
fortsette da veien noen plasser holder på å gro igjen.
Planer for 2020;
Styret har for 2020 planer om skilting og klopping av en tursti fra Trollhøgda til Varden som vi forventer vil
skje i samarbeid med Ofoten Friluftsråd. I tillegg vil vi forsøke å få satt opp en infotavle ved Skallvannet for
bl.a. å orientere om bruk av kano og kajakk i vannene. Det er viktig at disse er desinfisert før de settes på
vannet slik at vi unngår overføring av eventuelle uønskede parasitter til vårt vassdrag.
Det er også planer om, i samarbeid med BHSPB, å foreta elgtelling. Dette for å få en oversikt over
vinterbestanden og på grunnlag av dette kan en bedre forvaltningsplan legges. Vi har en dialog med
Bardufoss Flyklubb som vil kunne stille med fly til en akseptabel pris når dette blir aktuelt. Tellingen må
gjennomføres mens det ennå er snø, men før det blir for mange «bare rabber» da det på dette tidspunkt er
lettest å se elgen.
Trekning av turbok på Hellaren foretas på årsmøtet.

Herjangen 5. februar 2020.
………………………………
Helge Harjang
Sign.

……………………………….
Asløv Jørgensen
Sign.

………………………………..
Margareth Bruun
Sign.

………………………………..
Ole Rolf Ingebrigtsen
Sign.
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