
 

   

Årsmelding for 2018 med små korreksjoner etter årsmøtet 2019

Tillitsvalgte
Styret har i meldingsåret bestått av: 
Arnt J. Johansen, formann Håvard Olsen, nestformann
Deanne Hansen, sekretær Ingvard Johansen, kasserer
Torgunn Grønnevik, styremedlem Jon-Kåre Olufsen, 1. varamedlem
Harry Ludvigsen, 2. varamedlem Einar Mørch har vært revisor
Valgkomiteen har bestått av Roy Hansen (leder), Gunhild Falch og Harry Ludvigsen.

Medlemmer
Ved årsskiftet hadde 100 medlemmer betalt medlemspenger mot 133 året før. Mange trofaste og sentrale 
medlemmer hadde ikke betalt som forventet. Kassereren har satt igang tiltak fram mot årsmøtet for å få 
forbedret situasjonen. Årlig medlemskontingent var 100 kr for voksne og 50 kr for barn. 

Årsmøte og årsmelding
Årsmøtet ble holdt onsdag 11. april på restaurant Napoli i Sandnessjøen. 11 medlemmer var til stede. 
Årsmeldingen omhandler foreningens drift mellom årsmøtene. Regnskapet følger kalenderåret.

Økonomi
Den økonomiske situasjonen er fortsatt meget god. De største inntektene er lotteriet, medlemskontingenten, 
grasrotmidlene, salg på kirkesøndagene, guiding og salg til besøkende grupper, og kulturmidlene. Innkjøp av
projektor med tilbehør, hjertestarter og materialer til innvendig kledning av kjellerbua hører til de større 
utgiftene.

Nettside og informasjon
Nettsiden har fungert nokså likt med tidligere år. Besøkstallet fortsetter å dale noe, folk synes å formidle 
bilder og annen informasjon på annet hold. Det er publisert 17 nyheter, men forholdsvis lite nytt på de 
langsiktige bildeseriene. Det ble solgt annonseplass for 1000 kroner i 2018. Samme avtale er fornyet for 
2019.

Styremøter og andre møter
Siden forrige årsmøte er det holdt fire styremøter og behandlet 18 forskjellige saker. Noen saker har vært 
oppe på flere styremøter. Foruten styremøtene har det vært kontakt med SHMIL for å få greie på utviklingen
i planene for hytterenovasjon. Det ser ut som om det er gjort en bestemmelse om at de som ikke har noen 
logisk tilgang til oppsamlingspunkter må betale halv hytterenovasjon. Det har som vanlig vært samarbeid 
med kirkekontoret i forbindelse med Skålværdagen. Nils Falch var invitert, og viste filmen Skålvær anno 
1890 på Nettverkssamling for Utvalgte kulturlandskap i landbruket i Bodø og Sørfold, 20.-22. august 2018.  
Formannen har vært en del i kontakt med kommmunen i anledning prosjekter med offentlig støtte, og med 
Helgeland reiseliv angående markedsføring.



Gjennomførte tiltak og dugnad i 2018
Veien opp til kirken, og arealer nær veien og Hagen har vært klippet og holdt i bra stand. All vånd ser ut til å
være forsvunnet, og skadene begynner å gro igjen. Også sesongen 2018 ble det problemer med slåmaskinen,
noe som førte til at en ikke kom skikkelig i gang før langt utpå sommmeren. Området fra kirkegården og 
mellom kirken og hovedveien slått, og graset raket opp av en ivrig dugnadsgjeng. Det ble også slått en teig 
øst for veien, og en teig ned mot Tennesvågen. Videre ble områder/bakker nær butikken og den såkalte 
Oskarsletta slått med maskin. Kirkegården ble slått i kirketjenerens regi.

Den tidligere skjellmonteren vest på øya har nå fått nytt innhold, og i tilllegg er det kommet opp en kasse 
med kraniet fra det som antas å være en spekkhogger.

Det ble tidlig på året søkt om tilskudd for fjerning av oppspirende gran etter hogsten vinteren 2017-2018. 
Det ble gitt tilsagn på 6000 kroner. Det ble klippet et begrenset antall smågran utenfor hogstfeltet. 
Oppspiringen i hogstfeltet har det vært for tidlig å gjøre noe med. Et lite delbeløp et utbetalt, og prosjektet 
videreføres til kommende år.

Kvistbrenningen etter granhogst er avsluttet. Men det er verdt å merke seg at to av våre eldste medlemmer, 
som ikke har eiendom i Skålvær, var på øya og tok et tak med opprydding i hogstfeltet i slutten av april.

En del piletrær er hugget ned slik at det er blitt fri sikt mellom Kjellerbua og kirken.

De tidligere dokumenterte skadene på hurtigbåtkaien ble sent på høsten utbedret av Brønnøypel AS. 
Forvitrede rundstokker er nå blitt erstattet med seks solide stålrør. Prosjektet kostet omtrent 100 000 kroner 
og er i hovedsak finansiert med støtte av midler for utvikling av Utvalgte kulturlandskap i landbruket. Når 
kommunen har trukket fra momskompensasjon sitter vi igjen med en lokal egenandel på 766 kroner fordelt 
på Skålvær velforening og Styret for Skålvær friluftsområde. Velforeningen stod for dokumentasjon av 
skadene, innhentet pris og bisto kommunen med ferdigrapportering.

Kultur- og naturstien på Skålvær er med på Turkart Helgeland, og det er en Tell-tur post på Hundtuva. Hva 
dette betyr for antall besøkende på øya er vanskelig å vite. Et lite antall geocacher finnes på øya, men disse 
er blitt oppsøkt av ganske få. Denne hobbyen domineres av folk med bobil, noe som ikke er særlig aktuelt på
Skålvær.

Prosjektet Skålvær anno 1890, digital og modell og film, har vært vist 20 ganger på Skålvær. Siden 
prosjektet var ferdig høsten 2017 har filmen vært vist for 900 personer. Omtrent halvparten av disse har sett 
filmen i Skålvær. Resten på andre arenaer. Selve modellen ble demonstrert for tilsammen 481 personer. 

Arrangementer og spesielle besøk
Skålværdagen ble avviklet 15. juli med forbausende god deltakelse til tross for regnet. Den gode deltakelsen 
kan i stor grad tilskrives aktiv markedsføring fra kirkekontoret. For tredje år på rad var «Lovund Express» 
skyss fra og til Sandnessjøen. I tillegg et fåtall private båter. Det neste kirkelige arrangement var 26. august, 
da Vega menighet ankom med 26 deltakere. Begge dagene hadde velforeningen omvisning, salg av vafler, 
kaffe mm. 
Foruten de kirkelige arrangementer har det vært mange andre besøk. Turarrrangøren Nidaros Tour, i 
samarbeid med Lovundskyss, har besøkt Skålvær med 150 deltakere noenlunde jevnt fordelt på tre turer. 
Deltakerne var Trondheim døveforening, vegvesenpensjonister fra Trøndelag og Coop Trondheim. 
Helgelandskes veteraner var i Skålvær 2. august med vel 20 deltakere. En liten gruppe fra Alstahaug 



kommune var på Skålvær i et uformelt besøk i slutten av mai, og en gruppe fra Vega verdensarv i slutten av 
juli. I tillegg har det vært noen mindre besøk av stort sett privat art. Alle grupper har vært tatt imot og guidet 
av ekteparet Falch. I løpet av sommeren regner vi med at omtrent 250 personer har fått nyte øyas vafler og 
kaffe. Flytebrygga har bidratt til økt intresse fra private båtfolk, som har utforsket øya på egen hånd. 

Samferdsel
Uroen rundt hurtigbåtruten har stilnet betraktelig, og rute 18-172 fortsetter som forrige år. En liten 
forbedring blir at sommerruten starter en måned tidligere, det vil si 1. mai. Sammenlignet med året før gikk 
antall reisende kraftig ned, fra 606 til 421, og antall utførte anløp fra 174 til 132. Noe av nedgangen skyldes 
at færre grupper har benyttet rutebåten. Foreningen følger fortsatt nøye med hva som skjer. Det er gjort 
henvendelser med forslag om mindre endringer for å spare inn noen minutter på ruta. Det er også anmodet 
om en forbedring i ruteopplegget på de store reisedagene, onsdag i påskeuken og onsdag før Kr. Himmelfart.

Styret for Skålvær friluftsområde
Denne gruppen har snakket sammen ved behov. Eneste inntektskilde for tiden kommer fra havneavgift ved 
flytebrygga. Pålagt utbedring av el anlegg på kaihus og venterom er betalt av disse midlene. Videre påtar 
friluftsområdet seg å betale for utgivelse av fornyet brosjyre «Velkommen til Skålvær».

Planer for 2019
Styret har ønsker å få gjennomført følgende tiltak:

- Klipping og stell av veier, kirkegård og hageområde i tråd med tidligere praksis. Vi prøver også å få 
slått en del utenom vei og hage slik som forrige år, gjerne litt mer. 

- Være vertskap og medarrangør på kirkesøndagen, og stille med omvisning og noe tilrettelegging på 
forespørsel ved andre besøk.

- Delta med dugnadsarbeid når og hvis tiltak nevnt i forvaltningsplanen settes i gang. Mange av 
punktene i forvaltningsplanen tar utgangspunkt i tidligere rapport om Utvalgte kulturlandskap. 

- Maling på deler av venterom/kaihus, muligens også hagegjerdet.
- Fra tidligere år gjenstår også planer om lufteluker i kjellerbua. Dette har vært lagt til side en tid. Nå 

er det prioritert å kle veggene med vindsperre og innvendige plater. Det skal hindre vind å blåse 
gjennom utvendig kledning og dra med seg fukt som ødelegger treverket. Arbeidet er påbegynt.

- Påfyll av jord i Hagen. Det er gitt tilsagn på 50 000 kr i støtte gjennnom midler for Utvalgte 
kulturlandskap i landbruket. Prosjektet er en dugnadsmessig tungvekter, og det ser ut som det blir 
store problemer med å få levert jord i tilstrekkelig mengde, og i passende enheter. Frist for 
ferdigrappportering er november 2019. Dersom man ikke snart finner en løsning, kan det hende at 
man må be om utsettelse, eventuelt stryke prosjektet og finne andre framgangsmåter.

- Gapahuker nær Dammen har vært planlagt en tid. Noen trestammer står igjen, beregnet som 
fundament. For å få dette til trenges både arbeidskraft og noen tekniske hjelpemidler.

- På hogstflaten omkring Dammen er det ennå rom for noe rydding av treverk og knekte lauvtrær.
- På lang sikt kan man ønske å lage en havnepromenade fra flytebrygga til hurtigbåtkaiet. Gjenskaping

av lysthuset i Hagen kunne vært et fint prosjekt. Skisser foreligger, men foreløpig ingen konkrete 
planer.

Sandnessjøen mars 2019 – for styret


