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LEDEREN HAR ORDET 

Når dette leses er rivningen av hallen sannsynligvis i full gang. Dette er en del av 

kreosotoppryddingen som startet i 2011. Som dere ser av brevet fra Fylkesmannens 

miljøavdeling som er gjengitt i dette nummeret av Dreggen er det betydelige 

kreosotforurensninger under hallen. Dette ble dokumentert med kjerneboringer i vår. 

Jernbaneverket er pålagt å fjerne disse forurensningene. Vi forsøkte å redde hallen 

på flere måter. Det ble foreslått å foreta utgravingen med hallen på plass og med 

understøttelse etter hvert som gravingen skred frem. Av sikkerhetsgrunner ville ikke 

JBV prøve dette. Vi undersøkte også muligheten for å flytte hallen til ny plass på 

opplagsplassen. Dette skulle skje ved hjelp av to mobilkraner og var teknisk 

gjennomførbart. I midlertid måtte det lages nytt fundament på opplagsplassen. Vi fikk 

anslag over omkostningene for dette fra to firmaer. På grunn av tidsfrister var disse 

omtrentlige, men omkostningen ville bli en halv til en million kroner, sannsynligvis 

nærmere en million. I styremøte 4. august 2015 vedtok styret å ikke gå inn for flytting, 

men – med tungt hjerte -  akseptere rivning av hallen. For i størst mulig grad å 

erstatte funksjonen til hallen er det anskaffet to konteinere. Sammen med den 

konteineren vi allerede hadde utgjør disse tre en gruppe der vi stort sett kan utføre de 

funksjoner vi til nå har utført i hallen. Flytting av utstyr og materialer fra hallen til nytt 

sted har vært en meget stor og komplisert jobb som til stor grad har vært utført av 

ildsjeler fra Knokkelloftet. Flytting og rydding har og vært en hovedoppgave på de 

siste dugnadskveldene. JBV vil planere og asfaltere områder der hallen nå er slik at 

vi får en ekstra opplagsplass der. Vi forsøkte å få Fylkesmannens miljøavdeling til å 

komme på besøk men de ønsket ikke dette. Så til en god nyhet, det gjelder 

bølgedemper. Vi hadde et lånetilsagn fra banken der bryggene skulle være sikkerhet. 

Det har vist seg at dette ikke var mulig og tilsagnet ble trukket tilbake. Imidlertid har vi 

vært i kontakt med Malvik kommune om mulighet for kommunal garanti for et slikt 

lån. Det ser nå ut til at en slik garanti vil bli gitt og vi arbeider sammen med 

leverandør om levering av en 4 meter bred og 120 meter lang flytende bølgedemper i 

høst. Dette ville være svært gunstig, særlig siden vi ikke kan bruke opplagsplassen i 

høst og mange båter derfor må ligge på sjøen. Begge disse sakene, særlig rydding 

under hallen har vært vanskelig å kommunisere til medlemmene. Det var slik at vi fikk 

nye opplysninger fra JBV hele tiden og det var først i begynnelsen av august at vi 
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Blide krabbefiskere (Foto: Per H) 

hadde nok opplysninger til å arrangere et medlemsmøte for å informere 

medlemmene. Referat fra møtet finner du i dette nummeret  

 

Hilsen Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 
KRABBEFISKE FOR MORRO SKYLD 

Sissel Lundli har vært nabo 

til båthavna siden fødselen 

og er nå medlem og en ivrig 

krabbefisker. Krabbefisket 

foregår i tørrdrakt og med 

flasker på ryggen. Sissel er 

vel bevandret i det våte 

element både som dykker 

og profesjonelt som 

badevakt på Pirbadet. 

Krabbefisket sist helg 

foregikk inne ved Steinvikholmen og hun sier at man også kan se de med vannkikkert 

for så senke ned et agn som de biter på.  Har man flaks så er det bare å sveive opp. 

Hvis man har flaks. Selv plukker hun krabber med hendene sammen med sønnen 

Svend Erik. 
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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE DEN 18.08. 

Malvik Båtforening 

Medlemsmøte i båtforeningens klubbhus 18.08.2015 kl 19.00 

Tilstede: 35 medlemmer 

Tema for medlemsmøtet var 2 orienteringssaker: 

 Orientering om hva som skjer med båthallen 

 Fremdrift når det gjelder anskaffelse av ny bølgedemper 

 

Har du lyst til å bidra i båtforeningen? Enten i styre og 

stell eller kanskje har du en kompetanse som foreningen 

kan dra nytte av?  Meld fra til Jan Bakke eller Morten Wiig. 



5 

 

Når det gjaldt Båthallen så orientert leder Jan Bakke om hele prosessen. Det ble 

referert til den dårlige avtalen båtforeningen har med Jernbaneverket, og det ble lest 

opp møtereferat mellom Jernbaneverket og båtforeningen.  

Det er Fylkesmannen som er den instansen som krever at det blir rensket opp i 

forurenset masse under båthallen. Alle forsøk på å få dette utført uten å måtte rive 

hallen er avvist av Jernbaneverket. Jan presiserte at det har vært en fin dialog med 

Jernbaneverket. 

Når det gjelder muligheten til å kunne flytte hallen til en ny ringmur på 

opplagsplassen, så har styret hatt dette opp til vurdering. Det vil medføre en kostnad 

på over 1 mil, og styre har vedtatt å ikke gå for denne løsningen, da det blir for 

kostbart. Styret har derfor valgt en løsning med å kjøpe inn containere. Planen er å 

bygge tak over disse. 

Det var en del spørsmål fra medlemmene som var tilstede, men det fremkom ingen 

direkte protester. 

 

Når det gjaldt saken om anskaffelse av bølgedemper så orientert leder jan Bakke om 

at banken hadde trukket tilbake lånetilsagnet, og at vi nå jobbet med å få en 

kommunal garanti. Garantisaken hadde nettopp vært oppe i formannskapet, og de 

hadde vært positive. Nest steg er behandling i kommunestyret i slutten av august. 

Siden garantisummen er såpass stor som 2 mil kr, så må saken tilslutt inn til 

Fylkesmannen til godkjenning. Det er fortsatt håp om at bølgedemperne kan være på 

plass i løpet av høsten. 

 

Stig-Ove Kvalsund, ref. 

Morten Brustad Wiig, sekr. 
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KJØPES OG SELGES 

Daycruiser ønskes kjøpt. Alt av interesse, men helst med en liten lugar e.l.   

Maks 50 000 kr.   

Svend Erik og Sissel Lundli, tlf.  934 50 077 

 

 

 

 «NYHALLEN» REISER SEG 

Starten av september starter rivingen av båthallen. Vemodig men slik er det når 

situasjonen er som den er.  

I alle fall reises det en ny 

«hall» basert på 40 ft 

containere.  Arealet blir på 

ca: 175 m2. Dette er en 

rimelig løsning som pø om 

pø vil erstatte den gamle 

hallen. «Borggården», vil 

etter hvert komme under 

tak, og det lages åpninger 

eller dører inn til 

containerne.  I fronten vil 

det bli satt inn port slik at garasjering av hjullasteren bli mulig. Det vil bli bygd et tak 

over det hele etter hvert. I containeren til venstre bak Frode Sivertsen blir det et 

maskinverksted mens bakerste container skal inneholde lagerreoler. Containeren bak 

Per Vik blir disponert etter hvert.   Med denne løsningen vil båtforeningen likevel ha 

en funksjonell hall. 

 

 

HØSTENS OPPTAK AV BÅTER 

Tore Klefstad, leder for opptakskomiteen, melder at det vil ikke bli tatt standpunkt til 

høstens båtopptak før han vet mer om hvilken plass opplagskomiteen kan disponere.  

Dette er begrunnet med at det er et omfattende og plasskrevende arbeide som skal 

Stolte "byggherrer".  Per Vik til venstre, Frode Sivertsen og 

Stein Nørkov til høyre (Foto: Per H). 
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To vakre skuter.  Finnsaileren til venstre. 

startes opp den 01.09. Mange, og kanskje de fleste, må påregne å ha båten i vannet 

denne vinteren. 

 

 

FINSAILER I GJESTEHAVNA 

Mange observerte en 

vakker blå Finsailer på 

gjestebrygga og lurte på 

hvem som hadde vunnet i 

Lotto nå.  Dette var en ung 

mann fra Skien som skal 

studere samfunnsfag ved 

NTNU.  Målet er å bli lektor 

om fem år. I studietiden var 

hans plan å bo i båten som 

er fra 1979 og kjøpt for 

340 000 kroner i 

Drammen. I sommer hadde han seilt båten hit. Her skulle han kjøpe en båtplass men 

finansieringen sviktet, og flyttet derfor etter hvert til Trondheim. Han hadde følgelig 

ikke blitt lottomillionær.. I skivende stund nyter han fortsatt livet i båten. 

 

 

HVA ER DETTE? 

Konkurranse. Hvem av Dreggens 

lesere vet hva dette er?  Gjenstanden 

har noe med navigasjon å gjøre og 

stammer fra en tid da tingene var mer 

fysisk enn i dag. 

Premien er heder og ære samt navnet 

kunngjort i neste nummer av Dregen. 
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BREV FRA FYLKESMANNEN 

Til info for Dreggens lesere gjengis Fylkesmannens pålegg til Jernbaneverket her.
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Hallen før riving. 
 
 
 
Trist sak, men noen ganger må en bare akseptere fakta. Bilder tatt fredag 04.09.15. 

 
 

 
 
 
Noen ord fra sekretæren. 
 
Ha du flyttet, fått nytt telefonnummer eller epostadresse så må du huske å melde 
dette inn til sekretæren i båtforeningen. Dessverre er det bare noen få medlemmer 
som husker på å gjøre dette når det blir forandringer og det skaper et merarbeid for 
både sekretæren, båtplassansvarlig og økonomiansvarlig når vi skal kontakte dere 
enten med beskjeder eller sending av faktura. Hver gang vi sender ut felles epost 
med info til medlemmene så er det omtrent 5 feilmeldinger hver gang. Dette er 
skyldes at vi ikke har fått korrigert listene våre. 
Melding om dette kan du sende til morten.wiig@gmail.com eller sms til 915 66 140. 
 
  

mailto:morten.wiig@gmail.com
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STOFF TIL DREGGEN 

Fortsatt er det stofftørke, eller «svart hav» når det gjelder stoff til Dreggen. Vi fisker 

litt her og litt der, men lite eller ingen ting kommer redaksjonen i hende. Selv ved  

direkte henvendelser vegrer folk seg. Det er lettere med det muntlige for når et ord er 

sagt så etterlater det få eller ingen spor mens et skrevet ord blir stående i all evighet. 

Men, har du noe på hjertet eller vet noe andre bør få del i så kontakt redaksjonen og 

vi vil hjelpe deg med teksten. 
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Sjøen er kald og voksne menn flyter ikke bedre enn 

kvinner og barn.  Bruk flyteplagg. Tynne våtdrakter er fin 

som «superundertøy» når du er på sjøen vinterstid. 
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Hunnfisk ca 3 år (Foto: Wikipedia) 

 

+47 951 59 944 

Vestre Kanalkai 19 

7010 Trondheim 

petter@maritimtkompani.no 

www.maritimtkompani.no 

 

 

VISSTE DU DETTE OM SJØØRRET? 

Sjøørret (Salmo trutta 
trutta) regnes som en 
underart av ørret (Salmo 
trutta), men klassifiseringen 
av denne fisken er fortsatt 
ikke endelig avklart. 

Sjøørreten er anadrom, det 
vil si at den foretar 
næringsvandring ut i havet 
ved en viss alder/størrelse, 
men den vandrer tilbake til 
fødeplassen i vassdraget 
for å gyte. For å kunne 
vandre fra ferskvann til 
saltvann må fisken 
gjennom en 
smoltifiseringsprosess. For 
ikke å dø av uttørking på 
grunn av osmose, mens 

sjøørreten er i salt havvann, må den drikke saltvann og samtidig skille ut salter 
gjennom gjellene for å opprettholde saltbalansen i kroppen. Avkom av sjøørret er i 
utgangspunktet ikke anadrom og kan gjennomføre hele livssyklusen i ferskvann. 
Årsaken til at enkelte individer smoltifiserer seg for utvandring i sjøen kjenner ingen 
med sikkerhet, men den mest nærliggende teorien er at det er individer med høyt 
stoffskifte som går igjennom denne prosessen. 

mailto:john@maritimtkompani.no
http://www.maritimtkompani.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Underart
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98rret
https://no.wikipedia.org/wiki/Havet
https://no.wikipedia.org/wiki/Ferskvann
https://no.wikipedia.org/wiki/Saltvann
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Smoltifiseringsprosess&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Osmose
https://no.wikipedia.org/wiki/Stoffskifte
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I Norge lever sjøørreten mer eller mindre tallrik langs hele kyststripen. Sjøørreten kan 
bli over 10 kg med en sjeldenhet. Gjeldende norgesrekord er 13,2 kg, og ble tatt i 
Skibotnelva i 1975. Den blir gytemoden etter 5-7 år. Under gytevandringen går den 
opp i ferskvann og vassdrag på lik linje med laksen. Sjøørreten kan like gjerne danne 
gytepar med ferskvanns-ørret som med annen sjøørret (Kilde: Wikipedia) 

I Trondheimsfjorden er sjøørreten fredet for alt sportsfiske fra land og i båt i perioden 
1. mars - 30 april.  
  

Bakgrunnen for denne reguleringen er den sterke tilbakegangen i sjøørretbestanden i 
fylket, og at sjøørreten i denne perioden er svært utsatt for fiske, da den nettopp har 
kommet fra elva etter en hard vinter.  
TOFA mener imidlertid også at gitt sjøørretens prekære situasjon i 
Trondheimsfjorden, er to måneder fredning utilstrekkelig. Vi oppfordrer derfor fiskerne 
til å vise måtehold og gjenutsette all sjøørret fanget i indre deler av 
Trondheimsfjorden (fra Orkanger-innløpet og innover) året rundt, uavhengig av 
fredningstid. (Kilde: Trondheim og omegn fiskeadministrasjon) 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Vassdrag
https://no.wikipedia.org/wiki/Laksen
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Inn til havn (Foto: Per H) 

 

 

Kontaktpersoner 
Funksjon Navn Telefon Epost. 

Styret:     post@malvik-baatforening.no 

Leder: Jan Bakke 99228633 jbakke@chem.ntnu.no 

Sekretær: Morten B. Wiig 91566140 morten.wiig@gmail.com 

Økonomiansvarlig: Stig-Ove Kvalsund 91672219 stig.ove.kvalsund@gmail.com 

Leder Havnekom: Terje Langaas 97507256 tlangaas@online.no 

Leder Båthallkom: Per Sverre Vik 90610353 p.svevik@gmail.com 

Leder Slipp/dieselk: Aage Fevaag 45261823 m-fevaag@getmail.com 

Leder Opplagskom: Tore Klefstad 90546622 toreseil@ntebb.no 

Leder Dugnadskom: Hans Johnsen 99565547 hnsjo@yahoo.no  

Leder Hus/arr. Kom: Jostein Nikolaisen 90605772 jostein.nikolaisen@outlook.com 

Utleie klubbhuset: Jostein Nikolaisen 90605772 jostein.nikolaisen@outlook.com 

Båtplasser: Malvin Bjorøy 90578607 bjoroy.m@gmail.com  

Redaksjonsutvalg: Per Haukeberg 97116959 perhaukeberg@gmail.com 

Kursutvalget: Kjell J. W. Nygård 41547439 kjelljwnygard@gmail.com 

Web-ansvarlig: Morten B. Wiig 91566140 morten.wiig@gmail.com 

Internett-ansv: Harald A. Hammer 93067602 harald.arne.hammer@gmail.com 

Reserve kaffevakt: Egil Gunnesdal 91700251 nesgil@ntebb.no 

Telefon klubbhus/vaktbu: 73978861   
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mailto:jan.bakke@chem.ntnu.no
mailto:morten.wiig@gmail.com
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