Referat styremøte nr. 1/2018.
15. januar 2018 kl 14.30 – 20.00, Folkets Hus 3. etasje – Prinsens gate 115 i Bodø
Tilstede:
Steinar Høgaas, Rolf Almås, John Åge Hansen (for Torstein Glad), Ivan Kleven
På Skype: Willy Rudborg, Monica Tveitdal Mathisen, Tommy Dahl
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen
Frafall: Jens Andreassen

Saksliste:
Sak 01/2018: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent
- referat fra styremøte nr 9/2017, 12. desember 2017
Vedtak: Godkjent
- saker til eventuelt: Ingen

Sak 02/2018: Økonomi
Gjennomgang status regnskap 2017 og forslag til budsjett 2018 av Willy Rudborg.
.
Vedtak: Fylkesstyret tar budsjett- og regnskapsgjennomgang til orientering.
Søknader om tilskudd.
Willy henstiller administrasjon + utvalgene til å sende kopi av evnt søknader sendt i 2018 til
kasserer slik at han holdes orientert over hva som forventes inn.
Studieforbundet Natur & Miljø har gitt tilsagn kr 2100,- for introjakt rådyr og kr 2700,- for
introjakt hare
Sak 03/2018: Status årsmøte 2018
Gjennomgang av Årsmøtepapirer. Poengterer gledelig oppgang av kvinnelige medlemmer fra
870 stk. i 2016 til 978 stk. i 2017.
Ylva endrer navn på NOBUR-midlene i Årsberetningen. Mangler Årsberetninger fra Ettersøk
midt Willy Rudborg og Hagle nord Roy Elvebakk p.d.d.
Innkomne saker innen fristen 10. januar 2017:
Saltdal JFF og Fauske og Sørfold JFF har sendt inn en sak ang tilgang til jakt og fiske på
statsgrunn og oppnevnelse av arbeidsgruppe om fremtidig forvaltning.
Tilgang til jakt og fiske på statsgrunn
Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn utenfor statsallmenning setter
rammene blant annet for regulering av jakt. Av forskriften følger det:

Dersom det er nødvendig å regulere antallet jegere og fiskere skal det påses at det er en
rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere/jaktlag eller fiskere.
Ved vurdering av hva som er rimelig fordeling, skal det blant annet legges vekt på
lokalbefolkningens muligheter for jakt, felling eller fiske innen kommunen.
Lokalbefolkningen i Indre Salten har de siste årene opplevd at mulighetene til blant annet
vinterjakt reduseres og begrenses. Man opplever at lokalbefolkningen ikke blir hørt i sine
ønsker om tradisjonsjakt. Statskog anerkjenner ikke at lokalbefolkningen i Nordland har
rettigheter på statsgrunn i egen kommune siden Statskog har avtalt med NJFF at tilgangen
skal være lik.
I flere år har det eksistert samarbeidsavtale mellom NJFF og Statskog for statsgrunn utenom
statsallmenning. Statsgrunnen som avtalen omfatter ligger i all hovedsak i Nordland og
Troms.
Ifm fornyelse av samarbeidsavtale mellom NJFF og Statskog for perioden 01.01.201731.12.2021, fremmet Saltdal JFF og Fauske & Sørfold JFF (FSJFF) forslag om flere tillegg i
avtaleteksten. Styret i NJFF Nordland støttet forslaget og ga NJFF sentralt innspill til endring
av samarbeidsavtalen (Vedlegg 1). Ingen av forslagene fra NJFF Nordland (Fylket med mest
statsgrunn i Norge) ble imidlertid hensyntatt, med begrunnelse at NJFF prioriterer
allmennhetens tilgang til jakt og fiske iflg Siri Parmann.
Lokallagene har prøvd å gå «tjenestevei» for å sikre lokalbefolkningen muligheter og
rettigheter på statsgrunn. Vi føler vi ikke blir hørt. I kommunene i Indre Salten er andelen
statsgrunn i kommunene høy og de reguleringer som fastsettes har stor betydning for
livskvalitet og bolyst. (Vedlegg 2).
Fjelloven
I løpet av 2017 har flere kommuner i Saltenregionen vedtatt innføring av Fjelloven i egen
kommune. Kommunene Saltdal, Fauske, Sørfold, Beiarn, Gildeskål og Meløy som
representerer ca 80 % av statsgrunn i Salten ønsker å styrke den lokale forvaltningen av
statsgrunn i regionen. Flere kommunestyrer i de nevnte kommuner ville trolig valgt en modell
med interkommunale utmarksstyrer dersom de hadde hatt mulighet til det, men det gir pr i dag
ikke fjelloven anledning til.
Styrene i Saltdal JFF og FSJFF har gjennom de siste års erfaringer og manglende forståelse
fra Statskog som forvalter av statsgrunn, kommet til at man støtter arbeidet som våre
kommuner jobber for ifht lokal/regional forvaltning. Samerettsutvalgets innstilling fra 2007
om innføring av regionale utmarksstyrer er ikke fulgt opp og innføring av fjelloven er derfor
den eneste mulighet for lokal/regional forvaltning og lokal medbestemmelse.
Et flertall i styret i NJFF Nordland vedtok i styremøte 21.august 2017 mot to stemmer
følgende:

Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som
sør for Nordland grense. NJFF Nordland mener, i likhet med NJFF sentralt, at en
videreføring av intensjon i nye Statskogmodellen med Statskog som grunneier og en enhetlig
forvaltning av jakt- og fiskeressursene, er å foretrekke. I Stortingets senere behandling av
saken vil NJFF Nordland alltid ha som hovedoppgave å sikre allmenhetens tilgang til jakt,
fiske og friluftsliv.
Styrene i Saltdal JFF og FSJFF ble svært overrasket over at styret i NJFF Nordland kom med
en slik uttalelse. Vi har forståelse for innbyggere i bykommuner med lite statsgrunn frykter at
de skal få redusert sin tilgang til statsgrunn i indre strøk men vi finner det underlig at ikke
styret ber om uttalelse fra lokalforeninger der statsgrunnen faktisk er. Styrene i Saltdal JFF og
FSJFF har gitt uttrykk for vår misnøye i prosessen i eget brev datert 18.august til styret i NJFF
Nordland (Vedlegg 3).
Det er i dag et klasseskille mellom lokalbefolkningens muligheter i egen kommune på
statsgrunn i Nordland og Troms i forhold til hvordan rettighetene blir praktisert i
statsallmenning og på Finnmarkseiendommens grunn. Det kan ikke være slik at man skal
betraktes som en østlending eller arbeidsinnvandrer ifht tilgang til jakt og fiske på statsgrunn i
egen kommune. Vi kan heller ikke se at NJFF sentralt jobber for at lokalbefolkningens tilgang
skal følge forskriften. Vi oppfatter at et flertall i styret i NJFF Nordland følger NJFF sentralt i
denne saken, uten at vi som berøres i det hele tatt har mulighet til å bli hørt.
Vi kjenner til at det i løpet av 2017 også var en sak der NJFF Forbundsstyre vedtok at det
skulle jobbes for å redusere innenbygdsboendes rettigheter/øke utenbygdsboendes rettigheter i
statsallmenninger der fjelloven er etablert. Dette etter forslag fra flere store byforeninger
tilsluttet NJFF. Vedtaket ble fattet uten at lokallagene i statsallmenningene var informert eller
at det hadde vært noen høring om saken. Lokallag i Oppland fylke og NJFF Oppland
engasjerte seg sterkt i saken og ba forbundstyret vurdere saken på nytt. Forbundsstyret snudde
etter at lokallagene i Oppland og NJFF Oppland engasjerte seg i saken. Forbundsstyret uttalte
da følgende:
Dagens praktisering av fjellovens bestemmelser om jakt og fiske ivaretar allmennheten på en
god måte.
Vi vil anmode årsmøtet til NJFF Nordland om å ta saken om framtidig forvaltning av
statsgrunn i Nordland og Troms opp til behandling herunder be om at det opprettes en
arbeidsgruppe der berørte foreninger er godt representert, og at en sak om framtidig
forvaltning av statsgrunn i Nordland og Troms sendes på høring til lokallagene.
Dersom så ikke skjer vil Saltdal JFF og FSJFF være tvunget til å søke nye arenaer for arbeid
med lokale rettigheter i kommunene/regionen. Utmarkskommunens sammenslutning vil her
bli sentral.
Rognan 08.01.2018
Styret i Saltdal JFF

Styret i Fauske & Sørfold JFF

Vedlegg 1 til sak fra Saltdal JFF og Fauske og Sørfold JFF:
NJFF Nordland
Folkets Hus
Prinsensgate 115
8005 Bodø

02.06.2016

NJFF
v/ Siri Parmann
Revisjon av samarbeidsavtale med Statskog
Merknader til samarbeidsavtale Statskog – NJFF
Forskrift om jakt, fiske og fangst på statsgrunn setter ennå rammene for hvordan
forvaltningen skal være. Forskriften vil høyst sannsynlig bli erstattet når rettighetene til
statsgrunn er avklart, ref SRU II. Uansett hvem som skal forvalte statsgrunn i Nordland i
framtiden, forventes det at utmarkstyrene skal styrke den lokale medbestemmelse i forhold til
forvaltning av ressursene på statsgrunn.
Ad punkt 3. Følgen av partenes felles verdigrunnlag
Her bør det komme inn en setning om:
«Jakt og fiske er en naturlig ressurs som grunnlag for lokal trivsel og bolyst. Dersom det er
behov for reguleringer skal lokalbefolkningens mulighet for jakt og fiske i egen kommune
spesielt tas hensyn til».
Dette følger av Forskrift om jakt, fiske og fangst og det er egentlig en selvfølge at et slikt
punkt tas med i avtalen. Statskog har gjennom høringsuttalelsen til SRU II selv foreslått at
teksten endres fra «egen kommune» til «egen region».
Kulepunkt 9: Jakt- og fisketilbud må utvikles på en slik måte at norske og lokale tradisjoner
knyttet til jakt og fiske videreføres.
Ad punkt 4. Omforente samarbeidstemaer
Kulepunkt 1: Forbedring av kommunikasjonen mellom Statskog SF og NJFF slik at man når
felles mål knyttet til forvaltning av jakt, fiske og friluftsliv.
I Nordland opplever både NJFF Nordland og lokalforeninger at kommunikasjon med Statskog
(gjelder både Statskog Helgeland og Statskog Salten) ikke fungerer. Vi må mase gjentatte
ganger om at Statskog skal innkalle til avtalte møter. Statskog gir lovnad om forbedringer,
men den samme praksisen fortsetter. Tilliten til Statskog er nå på et lavmål.
VEDLEGG 1
Retningslinjer for lokalt/regionalt samarbeid
4. Rutiner for samarbeid
Eventuell regulering av jakt må ikke skje gjennom innskrenkning av jakttiden, som spesielt
vil gå utover lokalbefolkningen.

Foreslår tillegg
«Dersom det er behov for reguleringer skal lokalbefolkningens mulighet for jakt i egen
kommune spesielt tas hensyn til.».
«Det lokalbefolkningen oppfatter som tradisjonsjakt skal i så stor grad som mulig tas
hensyn til og beskyttes»
5. Praktisk vilt- og fiskestell
Vi er enige at det bør legges til rette for vilt og fisketiltak på statsgrunn etter forslag fra lokale
jeger- og fiskerforeninger. Tiltakene vil bli utført av lokale medlemmer av den enkelte jff. For
at det skal være motivasjon for å utføre vilt- og fisketiltak er det viktig at utøvelsen av jakt og
fiske i minst mulig grad begrenses gjennom reguleringer av jakt og fiske for
lokalbefolkningen. Noe annet vil virke demotiverende for de som skal gjøre arbeidet.
6. Samarbeid hønsefuglportalen
Takseringsresultatene for hver region bør publiseres samlet for hver region og ikke
spesifiseres i for eksempel ytre, midtre og indre region. En samlet presentasjon for regionen
vil kunne være med å spre jakttrykket.
Kanskje burde man hatt med prisdifferensiering mellom landsdeler. Jakt i Nord-Norge har
tradisjonelt vært rimelig men Statskog bruker prisene på statsallmenninger sørpå der det er
liten tilgang, men stor etterspørsel.
Fefo Finnmark har f.eks. 75 % av Statskogs priser på elgkjøtt/elgjakt og veldig rimelig
småviltjakt for egne innbyggere.
Hilsen
Rolf Arne Tønseth
Fylkessekretær NJFF Nordland
sign

Vedlegg 2 til sak fra Saltdal JFF og Fauske og Sørfold JFF:
Areal km
Kommune Folkemengde
2
Statsgrunn
pr
31.12.2016
kommune
Bodø
50945
1393
235
Meløy
6415
874
394
Gildeskål
2023
662
251
Beiarn
1049
1222
754
Saltdal
4708
2215
1653
Fauske
9708
1201
733
Sørfold
1940
1636
735
Steigen
2542
1007
87

Andel
statsgrunn
pr kommune
17 %
45 %
38 %
62 %
75 %
61 %
45 %
9%

Hamarøy
Tysfjord

1814
1959
83103

1031
1464
12705

410
666
5918

40 %
45 %
47 %

Vedlegg 3 til sak fra Saltdal JFF og Fauske og Sørfold JFF:
Felles uttalelse om NJFF Nordlands pressemelding om Fjelloven
Vi registrerer at Styret i NJFF Nordland har kommet med følgende uttalelse:
NJFF Nordland mener, i likhet med NJFF sentralt, at en videreføring av intensjon i den nye
Statskogmodellen med Statskog som grunneier og en enhetlig forvaltning av jakt- og
fiskeressursene, er å foretrekke. I Stortingets senere behandling av saken vil NJFF Nordland
alltid ha som hovedoppgave å sikre allmenhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.»
Fauske & Sørfold Jeger- og fiskerforening og Saltdal Jeger- og Fiskerforening er overrasket
over at styret i NJFF Nordland kommer med en slik uttalelse uten å be om uttalelse fra
lokalforeningene som styret i NJFF Nordland er valgt av og skal representere. Dersom det var
viktig for styret i NJFF Nordland å komme med en uttalelse burde saken vært tatt med i
sakspapirene for årsmøtet til NJFF Nordland slik at saken hadde blitt tilfredsstillende belyst
og diskutert.
Med sin uttalelse gjør styret i NJFF Nordland det klart at styret ikke ønsker noen lokal eller
regional forvaltning av jakt og fiskeressursene på statsgrunn, og at Statskog skal forvalte dette
alene som i dag.
Mens statsallmenningene i Sør-Norge har et betydelig lokalt innslag gjennom fjellstyrene og
finnmarksloven har gitt befolkningen i Finnmark betydelig innflytelse på forvaltningen av
grunn og ressurser, er statens grunn i Nordland og Troms i dag det eneste større
sammenhengende statseide utmarksområdet i Norge hvor lokalbefolkningen ikke har noen
slik direkte innflytelse.
Statsgrunn i Nordland og Troms er den eneste statlige grunn i Norden der lokalbefolkningen
ikke er gitt noen fordeler/fortrinn knyttet til småviltjakt til tross for at det fremkommer av
Forskrift 20. august 2007 nr. 987 om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn.
Vi føler at styret i NJFF Nordland fatter vedtak og gjør uttalelse etter krav fra NJFF sentralt
og på bakgrunn av innspill fra store byforeninger i Nordland, uten at lokalforeningene i
kommuner der statsgrunn virkelig er, har fått uttalt seg.
1.
Vi minner om at NJFF Nordland 30.10.2008 gav sin høringsuttalelse om SRU 2 og
skrev. «Vår konklusjon blir derfor at vi primært støtter en Revidert Statskog modell, men at
det må vurderes om hvorvidt det er realistisk å få støtte for denne modellen.»
Av Samerettsutvalget medlemmer på 16 personer uttalte et stort flertall at det korrekte var å
innføre lokal forvaltning gjennom en fjellovlignende modell eller tilsvarende. Den eneste
representanten i SRU 2 som stemte mot styrking av lokal forvaltning var representanten fra
NJFF som ønsket videreføring av Statskog. Så vidt vi kan se er dagens status at alle politiske
partier går inn for et forvaltningsregime med reell lokal forvaltning gjennom fjellstyrer,
interkommunale fjellstyrer eller regionale utmarksstyrer slik som skissert i SRU 2. Så langt
har 6 av 9 kommuner i Salten fattet enstemmige kommunestyrevedtak på innføring av
fjelloven. Det er også fattet lignende vedtak i flere kommuner på Helgeland.

2.
NJFF Nordland uttalte også i sin høringsuttalelse i 2008 at : «For oss som bor i
regionen er imidlertid dette svært viktig, og ytterligere et argument som understreker
viktigheten av å få definert alle innbyggere i en region som innenbygd.»
Gjennom Styret i NJFF Nordlands støtte til «Enhetlig forvaltning» går man da mot sin
tidligere uttalelse siden enhetlig forvaltning tilsier at alle i Norge skal behandles likt, ref
Samarbeidsavtalen mellom NJFF og Statskog pkt 3.
3.
Ihht Statskogs høringsuttalelse etter SRU II om «Nye Statskog» fra januar 2009 heter
det at det skal opprettes regionale utmarksstyrer med stor beslutningsmyndighet.
I Salten opprettet Statskog regionutvalg i april 2013, og som da har eksistert i over 4 år. Det
finnes ingen offentlig saksliste eller vedtak som viser hvilke saker som har vært tatt opp i
utvalget. Utvalget har ingen beslutningsmyndighet, men er «Rådgivende».
Det er mao ingen reell lokal forvaltning og det er heller ingen intensjoner om at disse
regionutvalgene skal ha reell beslutningmyndighet. Dette er trolig medvirkende at det ennå
ikke er opprettet regionutvalg på Helgeland.
Vi er skuffet over at styret i NJFF Nordland velger å ta stilling til forvaltningsspørsmålet
gjennom å uttale at man fortsatt ønsker at Statskog skal forvalte statsgrunn i Nordland alene,
uten å be om høringsuttalelse fra lokalforeningene.
Det er rimelig at vi som bor i utmarkskommunene har en liten fortrinnsrett til jakt og fiske på
statsgrunn i områdene vi bor slik det er i resten av Norge, uten at det er snakk om en ensidig
eksklusiv tilgang. I dag framstår jakt og fiskerettigheten som et viktig distriktspolitisk
virkemiddel. Tilgangen til jakt og fiske i utmarkskommunene er veldig viktig for bolyst og
trivsel. På mange måter er jakt og fiske kulturbærer for befolkningen i utmarkskommunene.
Utmarkskommunene sliter med befolkningsnedgang. For mange vil tilgangen til en fantastisk
natur, jakt og fiske være en stor motivasjonsfaktor for å velge å flytte til en utmarkskommune.
Fauske & Sørfold Jeger- og fiskerforening og Saltdal Jeger- og Fiskerforening er som
Flertallet i SRU 2 og hele det politiske miljøet i Norge, positive til styrking av den lokale
forvaltning. Det være seg gjennom fjellstyrer valgt av det enkelte kommunestyre,
interkommunale fjellstyrer eller regionale utmarksstyrer slik det er foreslått i SRU 2.
_______________________
John Åge Hansen/s/
Leder Fauske & Sørfold JFF

_________________________
Eivind Lingaas Rivelsrød/s/
Leder Saltdal JFF

Styret vil understreke at de ikke har mottatt vedlegg 3 tidligere. Det ser ut for at det
ikke er sendt fra lokalforeningen(e) til NJFF Nordland.
Vedtak:
FL har behandlet det innkomne forslaget på styremøtet 15.01.18 og kommer med følgende
vedtak:

1. Årsmøtet ber fylkesstyret om å oppnevne et bredt sammensatt og fylkesdekkende
utvalg på 5 personer som får i oppdrag å følge opp regjeringens arbeid med en
fremtidig forvaltning av jakt og fiskemuligheter i Nordland for våre medlemmer.
2. Som del av utvalgets arbeidsgrunnlag, sendes saken ut på høring til alle
lokalforeningene i NJFF Nordland.
3. Etter høringsrunden i lokalforeningene, skal så utvalget utarbeide en anbefaling for
hva som skal være NJFF Nordlands standpunkt til en fremtidig forvaltning av jakt- og
fiskemuligheter for våre medlemmer i Nordland.
4. Utvalget rapporterer til fylkesstyret i NJFF Nordland.
Styret ønsker å foreslå endring av paragraf 8. Føyer på 2 varamedlemmer til styret. Dette på
bakgrunn av situasjonen ved frafall i styret og vi da mister en styrefunksjon slik som f.eks
sekretær midt i året.
Styret ønsker også å foreslå opprettelse av et hundeutvalg i NJFF Nordland. Dette har vært
på høring i lokalforeningene og de tilbakemeldinger vi har fått, har vært positive. Utvalget vil
bl.a bestå av FI aversjon, FI dressur, FI ettersøk midt.
FS skal finne KPI for 2014-2018 for å fastsette ny medlemskontingent som gjøres gjeldende
fra 2019.
Valg: Følgende medlemmer er på valg – Leder Steinar Høgaas, Nestleder Jens Andreassen,
Kasserer Willy Rudborg. Sekretærfunksjonen er ikke besatt.
Tommy Dahl, fungerende leder for Fiskeutvalget, må evnt konstitueres på Årsmøtet som ny
leder. Nye medlemmer må også velges, da utvalget kun består av Tommy Dahl.
Valgkomitè: leder ikke på valg, to medlemmer på valg
Valg av utsendinger til Landsmøtet: arbeidsutvalget + utvalgslederne. Ved forfall, går
nestleder av utvalgene inn som vara. Ylva og Rolf Arne deltar også under Landsmøtet.
Umiddelbart etter valget, skal adm bestille flybilletter til delegatene, men ved frafall må
delegatene selv refundere flybilletter. Ved sykdom og fremvisning av legeattest, frafaller dette.
Forslag til Årsmøtested 2019: Bodø
Reisefordeling: 40 000kr

Oppdatering av aktivitetsplan:
Skyteutvalget arbeider med avtale med lokalforeningene om bruk av skyteanlegg ifb med
arrangement. Minner lokalforeningene om at ved baneleie, blir deltakeravgift dyrere pga
større utgift for fylkeslaget. Dette er en tap-tap situasjon. Ved felles arrangementer/kurs, må
det etterstrebes å gjøre disse rimeligst mulig.

Fylkeslaget vil rullere kurs som avholdes i Nordland til ulike distrikter i sør, midt og nord.
Dette vil det arbeides med i løpet av 2018 for å få på aktivitetskalenderen 2019.
I fanen «Budsjett utvalgene» er det lagt inn prioriterte aktiviteter som ble gjennomgått på
forrige styremøte, og det enkelte utvalg skal utarbeider et budsjett for aktiviteten.
Pdd har ikke jaktutvalget levert budsjett for sine aktiviteter i 2019.
Kursbehov fra foreningene er lagt inn i fanen Kurs 2018.
Sak 04/2018: Tema på årsmøte 2018
På forrige styremøte ble følgende tema vedtatt:
1. Fremtidig organisering av NJFF-organisasjonen. Regionutvalgets rapport.
2. Ettersøk.
Forslag på innleder tema 1: Bjarte Erstad, leder NJFF Hordaland, forbundsstyremedlem og
medlem i regionutvalget.
Legges opp til gruppeoppgaver etter temafremlegg
Forslag på innleder tema 2: Forslag på Tore Andestad eller Rudi Sønnevik. Begge er
tilknyttet NJFF og svært dyktige fagfolk. Willy tar videre kontakt og avklarer tema/vinkling.
Sak 05/2018: Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

Referent
Ylva Edvardsen

