
 

 
Styremøte torsdag 6.10.22 
Til stede: Sivert, Palmar, Ivar, Aina, Kai, Rune, Sindre (Teams), Tormod 

Sak 1 Gamma ved Holvatnet 

Styret registrerer at Indre Fosen kommune har gått inn for at gamma ved Holvatnet skal holdes åpen, 

men at dette er overprøvd av fylkeskommunen. Dette har resultert i at gamma nå er stengt. Dette 

synes styret er beklagelig.  

Sak 2 Veirydding ved Nordelva 

Vi har i høst stått for kantslått på veien fra Nordfjorden og innover mot Nordelva. Dette ble utført 

med innleid maskin. Resultatet ble veldig bra. Vi jobber videre mot grunneiere og entreprenører for 

ytterligere vedlikehold av veien med oppgrusing. Kostnad og plan legges fram for godkjenning på 

årsmøtet.  

Sak 3 Orientering fra hundeutvalget 

Hundeutvalget har hatt flere arrangementer gjennom sommeren. Det har vært aversjonsdressur på 

Flenstad Gård i Sørdalen. Det ble gjennomført aversjonsdressur på 40 hunder. Miljøkveld for hunder 

ble arrangert annenhver tirsdag i mai og juni med 2 – 10 deltakere på kveldene. Fosenprøven ble 

gjennomført som midtukeprøve i august. Det ble et flott arrangement med Fosen Fjordhotell som 

hovedkvarter. Det var bra med deltakere på høstprøven.  

Sak 4 Ungdomsutvalget 

Ungdomsutvalget var på familietur til Kvernavatnet i juni. På tross av usikre værutsikter ble det bra 

oppmøte og mange aktiviteter som bålkonkurranse, fiskekonkurranse og helgrilling av gris. Målet for 

neste tur er å få til hjortejakt igjen.  

Sak 5 Fiskeutvalget 

Det ble i år ikke solgt sesongkort i Nordelva, sesongkvoten ble satt til 10 lakser og døgnprisen ble 

redusert med 50 kr til 170 kr/døgn. Dette var nytt av året. Det ble solgt 326 døgnkort. Erfaringen med 

denne nye ordningen er god. Rapportert fangst for sesongen er 137 lakser. 

Sak 6 Jaktsimulator 

Styret er bedt om å ta stilling til å være med på spleiselag på jaktsimulator i Hasselvika. Det er vurdert 

som for stor kostnad i forhold til forventet bruk av våre medlemmer. Det er derfor besluttet å ikke 

legge dette fram for årsmøtet.  

Sak 7 Årsfest  

Årsfesten er planlagt 19. november. Det blir tradisjonelt opplegg med levende musikk og viltbord i 

Fritun.  


