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Kort historie om Indre Steigen Jeger og Fiskeforening

I juli 1971 ferierte jeg med familie i Storvannet. Vi hadde egen båt med motor og hadde lånt to 
røyrgarn av min svigermor. I flott sommervær koste vi oss i telt i Storvassbotn samtidig som vi 
fisket røyr på de to garna som vi hadde med.

Skogforvalter Stavrum fra Fauske var også i Storvannet.  Han ferierte på statshytta oppe i 
Storvannet. Sammen med seg hadde han 5-6 familiemedlemmer.

Stavrum mente det var forbudt å bruke røyrgarn i Storvannet og dro opp mine to garn og beslagla 
disse. Dette syntes jeg var meget ubehagelig og urettferdig siden vi i alle år har fisket med røyrgarn 
i Storvatnet. Jeg tenkte at noe måtte gjøres for å tilrettelegge slik at vi lokale representanter kunne 
fortsette å fiske med røyrgarn i Storvatnet.

Etter Storvassturen oppsøkte jeg Bodø jeger og fiskeforening, Odd Sjøvoll og spurte han til råds om 
etablering av forening i området Nordfold, herunder inkludert Storvannet. Jeg fikk all den hjelp som 
tenkes kunne, og Nordfold fiskeforening ble startet 6. august 1972 på Alvenes.

Nå begynte vi en kamp med Salten skogforvaltning om å få overtatt fiskerettighetene i Storvannet. 
Dette var ingen selvfølge da kontoret på Fauske var imot dette, også de som forvaltet 
Friiseiendommen var negative. 

Heldigvis var Odd Sjøvoll og hans folk i Bodø jeger og fiskeforening meget hjelpsom, og jeg fikk 
den moralske og administrative hjelp som tenkes kunne. 

29. desember 1972 ble 
det holdt 
generalforsamling i 
Lakså grendehus hvor 
navnet ble endret til 
Indre Steigen jeger og 
fiskeforening, se 
vedlegg.

Jeg så tidlig at skulle vi 
kunne gjennomføre 
noen av de tiltak som ønsket gjennomført, så måtte vi ha penger. Derfor startet jeg undersøkelse om 
å få i gang Steigen sjøfiskefestival. Harstad og Haugesund sjøfiskefestival ble da mønster, og 
programmet ble utferdiget i detalj.

20 og 21. juli 1973 ble første Steigen sjøfiskefestival avviklet med 
dundrende suksess og med netto overskudd på ca. kr. 15.000.-. I 1974 
ble overskuddet kr. 14.000.- mye penger den gang.

Til min store glede oppdaget jeg at lokalmiljøet tok veldig godt imot 
arrangementet og stilte villig opp i ett og alt som skulle gjøres. Det var 
enkelt å få medlemmer av foreningen og øvrige lokale personer til å 
være med i arrangementskomiteene om det gjaldt mottak og sløying av 
fisk eller festkomité på lokalet. 
Lokalavisene var også langt mer positive og rause i sine reportasjer enn 



jeg på forhånd kunne ha forestilt meg: Tormod Nic Heldahl fra Nordlandsposten, Torill Munther fra 
Lofotposten og Olsen fra Nordlands Framtid. Jeg har et rikholdig arkiv fra disse årene med 
reportasjer fra avisene.
Samme positive holdning fikk jeg fra firma Løvold i alle disse år som stilte med båt som 
kontrollbåt, og mannskap og betalte alle utgifter. 
Jeg var alltid med en av kontrollbåtene på rundtur 
for å prøve å inspirere og fotografere. Slightsbilder 
ble tatt til fremvisning i møter, men spesielt for å 
vises i årsmøtet. Sort-hvitt bilder ble tatt for å bruke 
i neste års festivalborsjyre. Arrangementet ble en 
flott anledning til å treffe gamle kjente fra fjern og 
nær. Ja, så positivt ble det at flere tilreisende la opp 
ferien etter sjøfiskefestivalen. Dette fortsatte i 
mange år helt til Nordfold-dagene overtok med 
pomp og prakt.

At vi fikk inn penger gjorde oss i stand til å 
etterkomme ønsker fra fiskeutvalget i foreningen om 
etablerting av klekkeri i kjelleren i doktorboligen i 
Nordfold. To engasjerte medlemmer, Frode Welander 
og Karl Forsberg arbeidet aktivt med prosjektet, og vi 
medlemmer fikk langt bedre forståelse av 
fiskeforvaltning i elver og vann. Yngel ble utklekket 
og satt ut i Storvassdraget og andre steder. Det ble 
arrangert kurs i fiskestell og forvaltning av elver og 
vann. Steigen sjøfiskefestival ble arrangert i mange år. 
Jeg hadde ledelsen av dette i fem år. Deretter overtok 
andre fra foreningen. Hvert år fikk vi inn penger som 
kom godt med i foreningens drift og arbeide. Vårt 
forsøk på fangst av stamfisk. Storvasselva/fossen ved 
hjelp av ”Jonashåven” ble en stor fiasko. Vi trodde 
dette var enkelt, men vi fikk ingen fangst. Bildet viser 
Karl Forsberg som fikk Arild Hansen i storhåven.

Bygging av hytte og naustsenter på Storvasseiet var en kjempeoppgave som foreningen 
gjennomførte med stor tilfredshet. I ettertid har jeg registrert at senteret er flittig besøkt, og at 
medlemmer av foreningen holder en god hånd om prosjektet. Jeg forstår det slik at senteret er 
selvfinansiert. 
Jeg vil gjerne skrive noen ord om byggeprosessen siden medlemmer av foreningen viste en 
fantastisk positiv holdning til prosjektet og den dugnadsplan som ble utarbeidet i forkant av 
byggingen.

Det var viktig å få alle godkjenninger i orden og materialene opp til Storvasseide slik at 
byggearbeidene kunne starte opp i sommerferien 1977. Det må også nevnes at saksbehandlingstiden 
med godkjenning i alle instanser på 6 måneder er ganske enestående og særdeles positivt.

Siden dette var et stort og viktig arbeid for vår lille forening, valgte jeg sammen med min familie, å 
flytte opp til Storvasseide i begynnelsen av sommerferien, og lå der i telt nærmest i 3 uker for å 
jobbe og koordinere arbeidene. Arbeidsoppgavene var på forhånd bestemt, og personene valgt til å 
gjennomføre dette.

Erling Jensen og Sverre Seivaag tok seg av byggingen av naustet (utenom skapinnredningen). 



Brødrene Hilmar og Roar Larsen og mange flere hadde utførelsen av selve hytta. Karl Forsberg med 
flere hjelpere hadde ansvar for bygging av tømmer, fløte dette til Storvasseide og bygge stø, 
naustgulv og båtrampene.

Noen hendelser må nevnes som spesielt minneverdige:
En dag kom 2 – 3 ungdommer opp til Storvasseide og meldte seg til å arbeide, en av disse var 
Magne Nilsen. Jeg tenkte at nettopp disse sterke ungdommene kunne bygge utedoen. Det ble nok en 
del protester da de mente at å bygge ”et helt hus” var altfor vanskelig. Jeg viste ungdommene 
hvordan de skulle grave hull for pilarer, sette disse ned, og så var arbeidet i gang med gulv og 
senere vegger og tak. Tilslutt sto doen ferdig, og noen stolte ”byggmestere” var imponerte over hva 
de hadde fått til.

En dag kom en ung lærer, Kjetil Hansen, opp og meldte seg til å arbeide. Jeg hadde da akkurat 
bygget kappebenk for kapping av utvendig kledning som i dette tilfelle måtte foregå med håndsag. 
Kjetil fikk jobben med å kappe utvendig kledningsbord etter mål som jeg la inn i kappebenken. 
Arbeidet gikk særdeles planmessig og korrekt, og bordene ble kappet etter hvert som vi spikret 
disse på veggen. Dette ble gjennomført til tross for at klegg og blinding holdt på å spise oss opp.

Einar Johnsen og to andre hadde som oppgave å rydde terrenget i støa fra vannet og opp til naustet. 
Blant annet måtte noen store bjørkerøtter fjernes. Jeg oppdaget at Einar og de andre arbeidet så 
svetten rant med en av røttene. Jeg orienterte om at slik skulle det ikke gjøres, og hentet medbrakt 
dynamitt, fenghetter og lunte og stappet et hull under rota med spettet for deretter å dytte 
dynamitten ned i hullet. Etter tre ganger varslinger og fyr smalt det, og en kollosal jordsprut stod i 
alle retninger. Einar kom til og fikk se bjørkerota liggende helt uten jord rundt og nærmest løs fra 
bakken. Einar la hodet på skakke og gapskrattet så vi hørte ekkoet mellom fjellene på Storvasseide.

Selvfølgelig fisket vi med røyrgarn i vannet, og Berit Berglund serverte stekt røye med kokte 
poteter til arbeidsgjengen. Andre ganger ble det pølsegryte med poteter. Kjøkkenet var steingrua 
nede ved vannkanten, og Karl Forsberg og hans hjelpere hadde ordnet med tørr og fin ved.

Opprinnelige planer for hytta var to soverom og en stor bod ved siden av inngangen. Det ble 
besluttet at vi skulle lage et tredje soverom istedenfor bod. Vi måtte da ha mer materialer opp fra 
Lommeren. En del ungdommer meldte seg og tok dette som en tøff treningsøkt. Materialene ble 
fraktet opp til senteret og det tredje soverommet ferdigstilt.

En søndags formiddag kom Bjarne Andersen opp og meldte seg til å arbeide. Jeg satte han til å 
hengsle skapdørene i naustet, noe han gjorde med stil og verdighet.

Utpå høsten var det innvielsesfest på Storvasseidet hvor alle som hadde deltatt i dugnadsarbeide var 
invitert. Stavrum fra Salten Skogforvaltning var også invitert og møtte til og med opp, noe vi var 
overrasket over siden han hadde motarbeidet våre planer i begynnelsen. Det ble i alle fall en 
”heidundrende” fest i nydelig høstvær med bål, bespisning, taler og mye fest og moro.

Til slutt vil jeg takke de damer og herrer som har stått på fram til i dag for å sørge for en verdig og 
stilfull drift av hyttesenteret på Storvasseidet. Selv om jeg helt sikkert vil såre noen som ikke blir 
nevnt, vil jeg likevel nevne og takke følgende personer for enestående og langvarig innsats:
Oddvar Konradsen, Kjetil, Bjarne og Kristian Hansen og Søren Simonsen. Selvfølgelig må deres 
arbeidsomme og positive damer også takkes.

Tilslutt vil jeg nevne den enestående innsatsen og positive holdning foreningens medlemmer hadde 
til prosjektet. Husk at vi var bare ca. 70 medlemmer hvorav 52 medlemmer la ned 1200 
dugnadstimer i forbindelse med bygging av Storvasseidet.



Vedlegg:

- Nordfold fiskeforenings årsmøte 29.12.1972
- Orientering om Indre Steigen jeger og fiskeforening
- Steigen sjøfiskefestival 20. – 21. juli 1973
 - Bygging av hytte og naustsenter på Storvasseidet 1977

Bygging av hytte og naustsenteret på Storvasseidet 1977

05.01.1977 Søknad til Steigen kommune om byggetillatelse

24.01.1977 Lappefogden i Nordland stiller seg positiv til bygging.

27.01.1977 Byggetillatelse fra Steigen kommune foreligger med forbehold om
                        godkjennelse i Friluftsnemnda og statens skogforvaltning.

17.03.1977 Friluftsnemnda godkjenner saken.

20.04.1977 Festekontrakt fra Saltens skogforvaltning.

26.05.1977 Steigen formannskap tilrår konsesjon for feste av tomt til hyttesenter.

20.06.1977 Oppstart byggearbeide. Byggearbeidet ble gjennomført sommeren 1977.

28.06.1977 Konsesjon gitt av Nordland Landbruksselskap for bygging av hyttesenter.

30.06.1977 Helikoptertransport fra Lommern til Storvatnet med byggematerialer.

Se vedlegg.

12.01.2001 Jens Berglund















Torgeir Olsen, California     Andor Westernes

Anna Jensen, Åbornes                           Edny Jonassen med kveite, 18 kg
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