Referat til styremøte nr.6/2016.
20.juni Folkets Hus, Bodø.
Møtt:
Steinar Høgaas, Christian Ruså, Ivan Kleven, Jens Andreassen, Torstein Glad, Rolf Almås,
Willy Rudborg, Mary Engan,
Meldt forfall: Håkon Pedersen
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth g Ylva Edvardsen

Saksliste:
Sak 25/2016: Godkjenning av
- innkalling og saksliste: Godkjent
- referat fra styremøte nr 5/2016, 27. april 2016 på Skype: Godkjent
- saker til eventuelt: Godkjent
Sak 26/2016: Økonomi
Gjennomgang status økonomi av Willy Rudborg.
Økonimien viser et lite underskudd som forventet pga at utbetalinger av støtte skjer i slutten
av året.
Vedtak:
Styret tar gjennomgang av økonomi til orientering.
Sak 27/2016: Revisjon av nye jakt- og fangsttider for perioden 1. april 2017 – 31. mars
2022
Se vedlegg 1, 2 og 3
Styret gir innspill til høring på jakttider 2017 til 2022.
Det tas med at vinterjakten skal opprettholdes med bakgrunn i signaler fra foreninger og
årsmøte. Vinterjakta i Nordland er en flere 100-årig tradisjon, og videreføring av denne vil er
svært viktig som kultur- og tradisjonsbærer. Uttaket er begrenset, men verdien som
kulturbærer er meget stort.
Vi ser heller ikke noen begrunnelse til å redusere snarefangsten i de kommuner der dette er
tillatt.

Når det gjelder elgjakt ønsker vi lang jakttid, referert som alternativ 2 i høringen. Dette med
bakgrunn i å kunne ta ut den delen av bestanden under ordinær jakt som er bestemt. Dette vil
påvirke positivt på trafikkskader og før til bedre bestandsregulering.

Sak 28/2016: Statsallmenningen og forslag til ny forvaltningsmodell for Nordland og
Troms
Se vedlegg 4 og 5
Styret har gjennomgått og diskutert forslaget.
Vedtak:
Styret følger opp saken, men ser det vanskelig å mene noe større på dette tidspunktet.
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at en særbehandling og utvidet rettighet til reindriften
potensielt fører til økt konfliktinivå med den allmene bruken av utmarken.
Sak 29/2016: Kartlegging til innstilling av fang og slipp
Se vedlegg 6
Vedtak:
Rolf Arne tar kontakt med NORD Universitet for å undersøke om muligheten for utarbeidelse
av en uhildet spørreundersøkelse for å finne standpunktet til fang og slipp på lokalt nivå, og
hva dette vil koste. NJFF Nordland gjennomfører undersøkelsen.
Sak 30/2016: Honorering ettersøk videregående og honorering FI
v/ Willy
Vedtak:
Styret ber FI ettersøk om å sette opp et forslag til honorar for kurs, og honorering av FI til
budsjettmøte i høst.
Sak 31/2016: Orienteringssaker
• NJFF Nordlands innspill til revisjon av samarbeidsavtale med Statskog.
o Innspill sendt inn til NJFF.
• Samarbeidsutvalgene mellom Statskog Helgeland, - Salten, - Troms og NJFF
Nordland.
o Steinar informerer om møte med.
• Pilotstudie i taksering av fjellrype.
o Ingen taksering utført i samarbeid med lokale jff. Statskog har utført en
begrenset taksering med egne ansatte i Hattfjelldal.

• Skyttercamp og skyttermøte i nordfylket
o Skyttercamp avlyst, kun 1 påmeldt. Skyttermøte ble heller ikke gjennomført.
Torstein og Rolf Arne sonderer muligheten for nye møter. Ett i Vesterålen og
ett i Narvik/Ballangen-området.
• Etablering av viltforvaltningsråd på Helgeland.
o Rolf Arne orienterer. Godt oppmøte. Interimstyre/arbeidsutvalg etablert, disse
jobber videre og planlegger neste møte. God fremgang, nytt møte i september.
• Villmarksmessa i Bardu 10. – 12. juni.
o NJFF Nordland deltok sammen med NJFF Troms. Godt opplegg. ca 8000
personer innom messa. Stand godt besøkt.
• Hyttekatalogen
o 4.korrektur sendt inn i dag.
• Statskog regionutvalg
o Christian informerer.
Sak 32/2016: Eventuelt
• Informasjon om ettersøksregime.
o Willy informerer. NKK som konkurrent, sprer feil rykte om NJFFs kurs innen
ettersøk. Dette er tatt opp med NJFF sentralt og med NKK. Dårlig kompetanse
i kommunene. Møte/seminar i regi av fylket 7. og 8. september.
• Steinar og Rolf Arne har vært på møte med fylkesmannen om rovdyrpolitikk. NJFF
oppretholder holdningen fra tidligere styrevedtak.
• Formidabel påmelding til Villmarkscampen.
• Klage på skytebane søkes løst på lokalt nivå. Om nødvendig bidra NJFF Nordland.
• Mary informerer om gjennomført fisketur for jenter.
Nytt møte, på SKYPE, 24.august 2016.

Vel møtt
Rolf Arne Tønseth

