Referat styremøte nr. 6/2018, Folkets Hus 2. etasje – Prinsens gate 115 i Bodø.
20. august 2018 kl 14.30 – 18.30.
Til stede:
Steinar Høgaas, Willy Rudborg, Rolf Almås, Ivan Kleven, Tommy Dahl på skype og Monica
Tveitdal Mathisen på skype fra kl 17.30.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth.
Meldt forfall:
Jens Andreassen (1. vara Elise Larsen og 2. vara Gøran Dreyer ble innkalt, men ingen av
den\m kunne møte), Torstein Glad (nestleder Johyn Åge Hansen kunne ikke møte), Tina
Johansen og Ylva Edvardsen.

Saksliste:
Sak 28/2018: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - Godkjent
- referat fra styremøte nr 5/2018 på Folkets Hus - Godkjent
- saker til eventuelt – syv saker
Sak 29/2018: Økonomi
Gjennomgang av Willy.
• Lite endringer siden forrige styremøte
• Det må gjøres ny elektronisk godkjenning av kundeavtalen med SpareBank 1
• Styret gir Willy fullmakt til å opprette nødvendige kontoer, og gir han fullmakt til å
plassere noen hundre tusen på en plasseringskonto.
• Vi må bli flinkere til å rapportere halvveis i prosjekter til Nordland fylkeskommune,
for å få delutbetaling etter hvert.
• Villmarkscampen er et stort løft for fylkeslaget, og styret ber om at regnskapet må
være ferdig til planleggingsmøte 22. oktober 2018, samt en evaluering av campen.
Sak 30/2018: Status aktivitetsplan og aktivitetskalender
• Planlagte aktiviteter i aktivitetsplanen er gjennomført
• Rapport fra utvalgene:
o Hundeutvalget er ikke kommet i gang ennå, med unntak av det som skjer innen
ettersøk
o Jaktutvalget skal ha skypemøte torsdag 23. august
o Ungdomsutvalget har gjennomført en vellykket Villmarkscamp med gode
tilbakemeldinger og fine reportasjer i AN og AN-nett
o Fiskeutvalget jobber med kartportal for registrering av gytebekker for sjøørret.
Nordlandsatlas er aktuell, men ikke bestemt ennå. Lødingen JFF har sagt at de
trenger hjelp for å få åpnet anadromt vassdrag. Tommy skal få avklart hva som må
gjøres. Han har en dialog med Atle Frøysland i Norsk Villaksforvaltning, som har

utabeidet en modell for grunneierlag og driftsplaner for små elver. Følger opp
arbeidet sammen med Frøysland og Lars Sæter/Tore Vatne hos Fylkesmannen.
o De andre utvalgene var ikke til sted ved gjennomgangen.
Sak 31/2018: Fylkesinstruktør rifle nord
Vedtak:
Ørjan Zahlsen innstilles som ny FI rifle nord fra det tidspunkt han har tatt rifleinstruktørkurs
og deltatt på obligatorisk samling for nye FI våren 2019.
Sak 32/2018: Nasjonal ramme for vindkraft på land – anmodning om faglige innspill
Vedtak:
Saken oversendes FNF Nordland for innspill.
Sak 33/2018: Orienteringssaker
• Rypejakta 2018 – drøftingsmøte med Statskog 27. august.
o Jaktutvalget skal ha skypemøte 23. august
o Hvis vi får takseringsresultatene i løpet av 23. august, så planlegges et skypemøte
samme kveld. Det må bli etter kl 20, da fylkessekretær har evalueringsmøte med
taksørene i Salten kl 18 – 20. Innkalling kommer.
• Revisjon av konsesjonsvilkårs av Langvatnet og Bjerka-Plura og i Skjomenvassdraget.
Vedtak:
1. Leder i FNF Nordland oppfordres til å delta på befaringen 12. – 13. september 2018 av
Langvatnet og Bjerka-Plura, og utarbeide forslag til NJFF Nordlands uttalelse til
revisjonsprosessen.
2. Leder i FNF Nordland oppfordres til å delta på befaringen 29. -30. august 2018 i
Skjomenvassdraget sammen med Tommy Dahl. FNF Nordland bes om å lage forslag til
uttalelse fra NJFF Nordland.
• Høring – forslag til planprogram – regional plan for klima og miljø.
Vedtak:
Saken oversendes FNF Nordland, og vi ber om at FNF Nordland lager forslag til innspill
med særlig vekt på forurensing i marint miljø og med spesielt fokus på oppdrettsnæringen.
• Oppdatering av info om utvalgene på hjemmesiden
Dette må gjøres av alle utvalgene.
• Verktøy for registrering av gytebekker for sjøørret.
Tommy arbeider med saken, og skal avklare med Lars Sæter hos Fylkesmannen om hva
de fortrekker om det skal være lokalforeningen eller hver enkelt person som skal legge inn
opplysninger.
• Politiattester.
Styret ber om at Steinar, Ivan, Jens og Torstein sender politiattest til fylkessekretær
snarest.
• Predatorjakt i Vågan.
Fylkessekretær har invitert grunneiere, sau- og beitelag og viltutvalget i Vågan kommune
til nytt møte 6. september 2018 i Svolvær.
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Økt jakt på smårovvilt i Salten.
Prosjekt Utmark og Statskog, som har vært ansvarlig for prosjektet sammen med
kommunene i Salten, har ikke kapasitet til å drifte dette prosjektet videre i jaktåret
2018/19, og har spurt NJFF Nordland om vi kan ta på oss oppgaven. Fylkessekretær har
ikke kapasitet til det, men skal gjennomføres et møte med aktuelle lokalforeninger 21.
august 2018 for å høre om de kan ta ansvar for røkting av feller og åtebuer. Utstyret som
brukes i prosjektet, tilfaller lokalforeningen.
Seminar i praktisk bestandsplanlegging på Mo 4. september i regi at Helgeland
Viltforvaltningsråd (jfr elgdøden i Hattfjelldal).
Når invitasjonen til seminaret kommer, sendes det til Steinar og Rolf for påmelding.
Fylkessekretær deltar.
Samling for viltforvaltere 28.-29. august i regi av Nordland fylkeskommune.
Rolf Arne holder innlegg for Willy 29. august. Ellers ingen deltakelse fra fylkeslaget.
Møterom Folkets Hus.
Møterommet i 3. etasje som vi kunne leie av Fellesforbundet til kr 300 er nå tatt til kontor.
Folkets Hus leier ut møterom i 2. etasje til kr 1500. Dette fordyrer styremøtene mye, og
fylkessekretær skal ta opp med Folkets Hus om rimeligere lokalleie, alternativt på
Tusenhjemmet.
Mal for søknad om økonomisk støtte.
Vedtak: Ansvar Ylva.
Plan for oppfølging av jegerprøvekandidater.
Vedtak: Ansvar Jens.
Neste møte er planleggingsmøte for 2019 med styret og FI i uke 43 (siste uka i oktober).
Møtet blir mandag 22. oktober 2018 kl 14.30 – 20.00 på Folkets Hus i Bodø.
Innspill til Elkem AS Salten Verks søknad om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på
Nasafjell
FNF Nordland har laget høringsuttalelse, og det som omhandler våre interesser ble referert
på møtet.

Sak 34/2018: Eventuelt
• Ajourføring av vedtekter i lokalforeningene
Forbundet har tatt en gjennomgang av lokalforeningenes vedtekter, som ble gjennomgått
på regionmøte på Svanhovd i juni. Det viser seg at det er behov for en gjennomgang og
ajourføring. Fylkessekretær skal sende mail til foreningene om dette, som også følges opp
på de regionale møtene.
• Kvoter for årets småviltjakt
Diskuteres på skypemøte 23. august, hvis grunnlaget fra NINA foreligger.
• Kontakt med Vefsn JFF
Ungdomskontakt i Vang JFF ønsker kontakt med Vefsn JFF. Ivan følger opp med Bente
Hyttebakk i VJFF.
• Høringsuttalelse fra Narvik og omegn JFF i forbindelse med søknad fra Ballangen
Sjøfarm om dispensasjon fra arealplanen ved Finnvikklubben.
Søknaden ble lagt ut til høring på kommunens hjemmeside med fire ukes høringsfrist like
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før fellesferien. Ingen interesseorganisasjoner er gjort oppmerksom på høringen, som
tilfeldig ble oppdaget etter at høringsfristen var passert. I sitt svar til Ballangen kommune
ber NOJFF om at NOJFF, NJFF Nordland, Naturvernforbundet i Narvik og FNF Nordland
i framtiden blir informert om aktuelle søknader som skal på høring.
Samling for fiskeutvalgene.
Samling for fiskeutvalgene på JFS 2. -4. november 2018. NJFF dekker reise og opphold
for inntil 2 personer, og Tommy gis fullmakt på å melde på 2 personer.
Allment fiske i Vefsna.
Steinar orienterte om at Klima- og Miljødepartementet skal diskutere med sitt embetsverk
om hvordan de skal det dette opp med Miljødirektoratet.
Elgjakt i Susendal.
Steinar orientert om status.

Rolf Arne Tønseth
Referent

