Referat til styremøte nr 1/2017
09.januar 2017 kl 14.00 – 18.00, Folkets hus

Møtt:
Steinar Høgaas, Jens Andreassen, Willy Rudborg, Rolf Almås, Ivan Kleven, John Åge
Hansen (for Torstein Glad)
Meldt forfall: Håkon Pedersen, Mary Engan, Christian Ruså. Torstein Glad
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen

Saksliste:
Sak 01/2017:
-

Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent
Referat fra styremøte nr 9/2016, 12.desember 2016: Godkjent
Saker til eventuelt:
1. Willy oppfordrer til at samtlige FI møter på Årsmøtet i Narvik.
2. Ylva ønsker vedtak på at nestleder i ungdomsutvalget kan delta på BU i
Harstad i regi NJFF.

Sak 02/2017: Økonomi
-

-

Willy gjennomgår status. Får vi de resterende midlene som vi skal rapportere inn, går
vi med et lite overskudd i år grunnet økt kursvirksomhet på FI – siden.
Ylva skal rapportere inn de to resterende søknadene vi har inne på henholdsvis
380 000kr og 37 000kr snarest mulig når hun får inn siste rest av regnskapet fra
harejaktkurset på Dønna.
Ylva purrer husleie på Rognan.
Skal innføres nye rutiner for påmelding til kurs i 2017.
Utvalgene må ha laget et arbeidsplan for 2017 med inntekt/utgift innen 24.januar!
Willy må ha dette til budsjettplanen.
Ylva har sendt ut oversikt over tilskuddsordninger som kan søkes på til styret.
Diskusjon rundt dette at utvalgene skal søke selv på midler – ikke adm.
Kun mottatt en søknad til stimuleringsmidler. Ylva anviser dette.

Sak 03/2017: Kursplaner
-

Kurskalender 2017.
Vedtak: Utvalgene, FI samt adm må ha planene klare senest 24.januar
Diskusjon ang samarbeid med Ronny Daleng ved Blåfjell Hundesenter i Vefsn i
forhold til kursvirksomhet hund. Vinn – vinn situasjon.
Vedtak: Rolf Arne kontakter Ronny Daleng og forhandler frem avtale.

-

-

Større fokus på fiskeaktiviteter og få større aktivitet i fiskeutvalget i året som kommer.
Vedtak: Ungdomsutvalget + Fiskeutvalget må lage/planlegge et kursopplegg min
to steder i fylket.
Sortland og Vestvågøy har ønske om kurs i fluefiske
Vedtak: 3 kurs, nord, midt og sør
Diskusjon rundt å invitere NFK til samarbeid ang utdannelse av ettersøksekvipasjer.
NFK skal sende invitasjon til kommunene om videreutdanning/oppdatering av ettersøk
– dette vil gi større tyngde.
Vedtak: Rolf Arne kontakter NFK

Sak 04/2014: Arbeidsprogram 2017
-

Jaktutvalget ønsker å arrangere seminar i Hattfjelldal ang storviltjakt. 2 tema skal tas
opp:
1. Bruk av løshund på storviltjakt. Varierende kunnskap om lover og forskrifter
og en del misnøye og ukorrekte påstander.
2. De nye jakttidsrammene åpner for elgjakt frem til 23.desember. Hva nå?
Vedtak: Rolf Almås kontakter Webjørn Svendsen, jaktkonsulent i NJFF, for å
sjekke mulighetene for at han kan delta på et slikt møte/seminar som innleder.
Arbeide videre med å få på plass FI hagle nord. Ytret ønske om bistand fra FS +
styreleder.

-

Fiskeutvalget:
1. Skal innlemmes i de regionale møtene ungdomsutvalget skal ha med
lokalforeningene, dette for å bidra/hjelpe lokalforeningene til å
satse/tilrettelegge for mer fiskeaktiviteter for ungdommer.
2. Samarbeid med Troms om sjøørretprosjekt strykes av arbeidsprogrammet.

-

Ungdomsutvalget: Har sendt inn forslag på kursplaner og arbeidsplaner tidligere, men
det ble ytret ønske fra styret at utvalget skulle ha fokus på fiskeaktiviteter i tillegg.
1. Arrangere revejaktkurs i tillegg til de andre planlagte kursene. Avholdes
sammen med Fauske og Sørfold JFF. Merk-søknad om viltmidler sendt
NFK

-

De andre utvalgene var ikke til stede, så resterende arbeidsprogram skal være ferdig til
24.januar og levert til administrasjonen.
Arbeidsprogrammet for NJFF sentralt ble også gjennomgått og punktene som
sammenfaller med NJFF Nordland, blir implementert i vårt arbeidsprogram
Rolf Arne og Ylva lager et årshjul med alle viktige tidsfrister o.l og sender styret.

-

Sak 05/2017: Status Årsmøtet 2017
-

Tema jakt: Smårovviltbekjempelse(rev, mink, mår osv) – lokale forelesere/innledere?
Rolf Almås ringer Jo Inge Breisjøberget og får tips om egnet innleder.
Tema fisk: Debatt rundt fang og slipp. Lage grupper og gi f.eks to åpne spørsmål og så
får gruppene legge frem konklusjon i plenum.
1.februar må årsberetning være ferdig, vedtektsendringer fra styret ang
utvalgsstørrelsene må være klar.
Espen Søilen deltar fra forbundet sentralt på Årsmøtet.

Sak 06/2017: Gevirdommere
Odd Vestgård, gevirdommer nord, trekker seg av helsemessige årsaker. Han inviteres til
årsmøtet i Narvik og takkes av for mange års innsats.
-

-

4 interessenter, 2 kontaktes. Fjerdingøy fra Sømna har i vedtak fra NJFF Nordland i
2014 fått vår tilslutning til at han kan få utdanne seg som gevirdommer. Randi Ivarrud
fra Bodø har sendt søknad men må tegne medlemskap i forbundet før inngåelse av
evnt avtale. Arntzberg fra Mo i Rana må oppdateres men det er viktig å beholde han
som dommer pga kompetanse.
Vedtak:
1. Verner Fjerdingøy og Randi Ivarrud innstilles som nye gevirdommere i
Nordland.
2. Det inngås avtale med Asbjørn Arntzberg, Verner Fjerdingøy og Randi
Ivarrud for en periode på seks år.
3. Honorar for bedømming av gevir er kr 500 for medlemmer og kr 750 for ikkemedlemmer, bedømming av skaller/kranier er kr 400 for medlemmer og kr 600
for ikke-medlemmer, bedømming uten premiering kr 350 for medlemmer og kr
500 for ikke-medlemmer.
4. Dommer skal skrive årlig årsrapport til NJFF Nordland, og overføre kr 150
per brukt medalje.
5. De sendes til Flå for henholdsvis utdanning og oppdatering. De nye
gevirdommerene må binde seg til enkelte arrangement i året slik som f.eks
Skogvokterdagen i Saltdal i juni, Villmarksdagan i Beiarn i august o.l

Sak 07/2017: Endringer i vannressursloven og jordloven – høring
Vedtak:
NJFF Nordland er skeptisk til at konsesjon til minikraftverk overføres til kommunene. I
Nordland er det mange små kommuner med liten kompetanse på området, og det

forventes heller ikke at dette skal være et «satsingsområde» i kommunene slik at de
bygger opp kompetansen. Det vil med stor sannsynlighet bli lengre saksbehandlingstid.

Sak 08/2017: Forslag til endrede krav for å sikre lave lusenivåer under smoltvandringen
– hørig
NJFF Nordland støtter lengre behandlingstid, men om behandlingstiden eksplisitt er riktig i
forhold til smoltvandringen, kan vi vanskelig bedømme.
Vedtak:
Fiskeutvalget ringer to store anlegg, et i nord og et i sør, for å høre om
behandlingsrutiner nå og eventuelt etter nye krav.

Sak 09/2017: Forslag til strategi mot rømming fra akvakultur – høring
Vedtak:
Styret viser til at NJFF Nordland på Årsmøte 2015 har gått inn for lukkede anlegg eller
landbaserte anlegg for å avverge rømming fra akvakultur.

Sak 10/2017: Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt – Fylkesmannens
merknadsbehandling og anbefaling til rovviltnemda
-

-

NJFF Nordland må ivareta jegerinteressene og uansett hvor soneringsområdene for
bjørn, jerv og gaupe blir bestemt lagt, vil denne saken være konfliktfull. Lisensfelling
og kvotejakt bør også være tillatt i prioriterte rovviltsoner, da målet er å ta ut kvoten
for gjeldende år.
Vedtak: NJFF Nordland kan vanskelig ta stilling til hvilke områder bjørn skal
være i, men etablering av bjørneområder, vil åpenbart ha en negativ virkning for
jakt og friluftsliv.

Sak 11/2017: Oppfølgingsmøte med Statskog
-

-

Møte 13.2 med Statskog – NJFF Nordland har innkalt til møte.
Praksis i samarbeidsavtalen
Er ikke rypetaksering nord for Fauske. Taksering på Saltfjellet bestemmer kvoter
nordover
Større takseringskorps + honorering
Fjellrypetaksering, Saltfjellet og Hattfjelldal. Avslag fra Nasjonalparkstyret angående
bruk av snøscooter i forbindelse med taksering. Paradoks med tanke på at samme styre
tillot trening av bjørnehunder i nasjonalparken i båndtvangtiden.
Ønske om at det skal stilles krav i første møte – ved dårlig taksering, skal det være
utsatt jaktstart.
Dette temaet kan bringes inn i møtet med Finnmark og Troms. Ønske om Nordnorsk
møte?

Sak 12/2017: Orienteringssaker:
-

Møte i Statskogs regionutvalg v/ Christian
Utsatt

Sak 13/2017: Eventuelt
-

Willy: Oppfordrer samtlige FI til å delta på Årsmøtet i Narvik. Ønske om et felles
møte med alle FI. NJFF Nordland dekker reise og opphold. Invitasjon sendes av adm.
Ylva: BU skal være i Harstad i april. Ylva og Ivan, leder for ungdomsutvalget skal
delta. Ønsker at nestleder i utvalget også skal få delta på fylkeslagets regning om
sentralforbundet åpner for det når påmeldingen kommer.

Ref
Ylva Edvardsen

