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Sak 1. Gapahuk 
Ref fra årsberetningen: 
«Foreningen har mottatt en gapahuk i gave fra Statskog. Den er lagret på Fauske og vil bli satt opp av oss i 

løpet av sommeren i nærheten av bommen ved Risevatnet. Statskog har vært i kontakt med Saltdal kommune 

som bekrefter at det ikke trenges byggesøknad dersom Per Olof Blind er enig. I tillegg bør de to hytteeierne Kjell 

Setså og Erling Olsen orienteres» 

Orientering om plassering av gapahuk, ingen motforestillinger, styret arbeider videre med saken 

Sak 2. Lys på parkeringsplass ved skihytta 
Ref fra årsberetningen: 
«Etter ulovlig utkobling av nevnte lys sist vinter anmeldte hytteforeningen saken til Fauske lensmannskontor. Vi 
har ennå ikke fått noe tilbakemelding, men vi har «hørt» at saken er henlagt. 
I tillegg har vi mottatt diverse brev fra advokat Olaf Martin Jentoft på vegne av en(to) hytteeiere som 

protesterer på at lysene «forurenser».  Hytteforeningen har hele tiden sagt at det er Fauske kommune som bør 

varsles og at vi vil gjøre det kommunen vedtar.  Styret ble av Fauske kommune orientert på nyåret at vi måtte 

sende inn «byggesøknad» på nevnte to lyspunkter. Dette er gjort og saken vil bli behandlet av kommunen. I 

tillegg har vi nylig fått brev om at saken er innsendt til forliksrådet på Fauske. Her venter vi på innkalling og 

avgjørelse. Dette har tatt mye tid og ressurser og vi håper saken kan avsluttes snarest» 

 

Orientering og grundig gjennomgang av hele saken. Hytteforeningen har hele tiden forholdt seg til Fauske 
kommune. Full støtte fra medlemsmøtet til å fortsette på denne linjen. 
 
 Sak 3 TV masta 
Ref fra årsberetningen: 
«Masta er nå sikret mot vær og vind, regning ca. kr7000,-. Hva gjør vi videre med masten? Kan andre overta, 
DAB-radio, bredbånd, radioamatører, eventuelt annet. Alternativet er demontering av masta. 
Norsk Radio Ræle Liga Fauske, har vist interesse for å overta anlegget. Styret er positiv til søknaden og saken 
fremmes for årsmøtet for avklaringen om fremtidig bruk av masta» 

Det fremkom på møtet at det foregår politisk arbeid vedr. Dab radio i foreningens område. Masta er sikret og 
står godt i flere år fremover. Styret jobber videre med alternative løsninger. 

 

Sak 4 Ski og skuterløyper 
Det er flere parter involvert i kjøring av skiløyper, IL Malm, Fjellfarer og Fjellandsbyen. Dette er ikke en oppgave 
for hytteforeningen, men foreningen tar kontakt med Fauske kommune som er koordinator. Her er det viktig at 
også kjøring fra Jakobsbakken kommer med, dagsturister har i stor grad sitt utgangspunkt her. 
 
Det fremkom også forslag til styret om at det arbeides med separering av ski og skuterløyper. 
 
Det oppfordres til at langveisfarende på skuter i større grad benytter isene til  transport   kjøretillatelser  har 
veien som transportåre. Styret tar saken med Fauske og Saltdal kommune, samt skuterklubben. 
 
 



 
Sak 5 Parkering 
Vi som parkerer må bli flinkere, Malm må i større grad anvise parkering og bruk av merkespray  var forslag som  
fremkom på møtet. 
 
 
Sak 6 Regulering av vassdrag 
Ref fra årsberetningen: 
«I 2016 vil det være anledning for berørte kommuner å søke om revisjon av konsesjonsbestemmelser for flere 
kraftselskaper, deriblant Salten Kraftsamband. 
Med bakgrunn i hyppige ned tappinger av Kjelvannet og Risevannet i Sulitjelma, har den lokale hytteforeningen, 
etter vedtak i årsmøtet 2014, tatt initiativet til å søke revisjon av konsesjonsvilkårene for nevnte vann. 
Bakgrunnen er gjentatte tappinger, på det meste to i løpet av samme sommer, med påfølgende naturlig tilsig. 
 
Problemer for hytteeiere. 
Dette har skapt store problemer for 4-500 hytteeierne i området, ikke minst de som er avhengig av båt for å 
komme seg til hyttene sine. For øvrige fritidsaktiviteter som jakt og fiske har det medført betydelige 
begrensninger i muligheter til denne type virksomhet. Som for eksempel at man ikke får båten på vannet, 
garnfisket blir amputert, man kan ikke frakte skutt elg over vannene osv. Se bildemateriale. 
 

 
 

 
 
Problemer for ørretyngel. 
Ved flere anledninger har vi erfart at vannføringen i elvene blir så liten at ørretyngel dør. Dette vises tydelig på 
det vedlagte bildemateriale. Noe som også nødvendigvis må få innvirkning på bestanden da gytingen rammes. 
Vi er innforstått med at en evt. revisjon i liten grad kan gjøre noe med nivået av tappingene, men kan påvirke 
driver, til i større grad å ta hensyn til ferdsel og friluftsliv i barmarks måneder. 
 



 
 

 
 
Fylkesmannens synspunkter.  
Miljøvern avdelingen hos Fylkesmannen har tidligere påpekt, når det gjelder Sulitjelmavassdraget, at 
«Konsesjonene gir mangelfull hjemmel for pålegg om undersøkelser, utsetting av fisk og biotoptiltak. Vilkårene 
må moderniseres i en revisjon» (vår utheving). Dette er nevnt under avsnittet «Aktuelle tiltak for 
miljøforbedring». De nevner i tillegg til biotoptiltak også fyllingsrestriksjoner. I deres begrunnelse for 
prioritering sies det om vassdraget at det er «et svært viktig friluftsområde, naturreservat, 
landskapsvernområde». 
 
Vi håper de respektive kommunene ser sin besøkelsestid og søker revisjon av konsesjonsbestemmelsene for de 
aktuelle områdene innen fristen. Det vil ta mange år før muligheten kommer igjen. 
 
På bakgrunn av foranstående vil Sulitjelma Hytteforening be kommunestyrene i Fauske og Saltdal kommune 
fatte følgende vedtak. 
Forslag: 
Fauske og Saltdal Kommune vil sterkt anmode om at konsesjonsvilkår for Kjelvannet og Risevannet tas opp 
til revisjon» 

Medlemsmøtet anmoder styret om at saken tas opp i media og purrer på svar fra begge kommuner 
 
 Svenn Petter Hermansen 
 referent 
 



  
 

 


