


 
NJFFs verdigrunnlag - det ideologiske fundamentet 
 

 
1 Friluftsskole i Kristiansund 

 
NJFFs landsmøte 2006 vedtok et verdigrunnlag for 
organisasjonen. Dette er det ideologiske utgangspunktet 
for all virksomhet i organisasjonen og for utøvelsen av 
jakt og fiske. Nedenfor gjengis verdigrunnlaget: 
 
Jakt og fiske skal foregå: 

 slik at jegerne og fiskerne har glede av sin 
utøvelse 

 ved at det høstes av naturens overskudd uten 
at den forringes 

 slik at byttet ikke lider unødvendig 
 slik at byttet ivaretas når det er en nytteressurs 
 uten at det settes unødige spor i naturen 
 med god sikkerhet og uten fare for skade på 

mennesker og eiendom, eller annet dyreliv 
 innenfor de fastlagte lover og regler 
 slik at det ikke virker unødig støtende på andre 

mennesker 
 slik at andre jegere, fiskere og øvrige brukere 

av naturen ikke fortrenges eller forstyrres 
unødvendig 

 av utøvere med gode ferdigheter og kunnskap 
 slik at de norske jakt- og fisketradisjonene 

ivaretas og videreføres 
 
I forhold til samfunnet skal vi: 

 være den ledende kunnskapsformidleren om 
jakt og fiske i landet 

 drive positiv informasjon om jakt og fiske 
 ivareta de norske jakt- og fiskeinteressene 

gjennom stor synlighet og bred 
samfunnskontakt 

 drive politisk påvirkning i saker av betydning for 
jakt og fiske 

 ha god kontakt og godt samarbeid med den 
offentlige forvaltningen, rettighetshaverne og 
andre som har betydning for jakt og fiske 

 
Norges Jeger- og Fiskerforbund: 

 er en medlemsbasert interesseorganisasjon for 
norske jegere og fiskere 

 er demokratisk på alle nivåer 
 skal drive et aktivt rekrutteringsarbeid og være 

åpen og lett tilgjengelig for alle som ønsker å 
være med 

 skal drive seriøst med basis i kunnskap 
 skal drive et aktivt arbeid for at naturen skal 

kunne produsere høstingsverdige vilt og 
fiskebestander 

 skal ha gode fordeler for sine medlemmer 
 skal skape gode og attraktive miljøer for 

jegerne og fiskerne 
 skal sørge for god rekruttering til interne verv 
 skal drive god opplæring for å få dyktige 

utøvere og tillitsvalgte 
 skal drive god planlegging av virksomheten 
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Innkalling til årsmøte (kopi) 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NJFF MØRE OG ROMSDAL 
 
Til lokallagene i NJFF Møre og Romsdal    Dato: 23.01.22 
 
Kopi:  regioninstruktører, tillitsvalgte og andre med verv i regionlaget  
 
Årsmøtet er NJFF Møre og Romsdal sitt øverste ledende organ.  
Årsmøtet består av representanter fra alle lokalforeningene i Møre og Romsdal, og det er kun disse som har 
stemmerett 
 
Regionlaget innkaller med dette lokalforeningenes valgte representanter til årsmøte på Scandic Alexandra 
Molde.  
Gjennomføring av årsmøtet i 2022 er en tilpasning til en usikker smittevernsituasjon. Dersom møtet ikke blir 
mulig å gjennomføre fysisk, kjøres møtet på Teams samme dag 
 
Når: Lørdag 26.mars 2022, kl. 10 - 17 
Hvor: Scandic Alexandra Molde 
 
Påmelding:  
Årsmøte NJFF Møre og Romsdal (deltager.no) 
 
Påmeldingsfrist: 25.februar (4 uker før møtet) 
 
Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere 
medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 200. medlem, inntil 6 representanter. 
Deretter gis en representant pr 300 medlem 
Representantene må ha fylt 14 år for å ha stemmerett. 
 
Observatører til årsmøtet er ikke begrenset, men det må komme tydelig fram ved påmelding om man er delegat 
eller observatør.  
Medlemmer fra foreningene utnevnt av NJFF i sentrale utvalg, samt regioninstruktører kalles inn til årsmøte. Disse 
har tale, men ikke stemmerett så fremt de ikke møter som representant for en forening. 
 
På årsmøtet skal følgende saker behandles: 

1. Konstituering av møtet. 
- Godkjenning av delegater 
- Godkjenning av innkalling 
- Godkjenning av dagsorden 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av ordstyrer 
- Valg av sekretær 
- Valg av tellekorps 
- Valg av redaksjonskomite 
- Valg av to delegater til å underskrive protokollen 

2. Årsberetning fra siste kalenderår 
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 
4. Innkomne saker/ resolusjoner, med styrets forslag til vedtak 
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden 
6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 
7. Valg av styre i henhold til § 7 
8. Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg 
9. Valg av valgkomite på tre medlemmer inklusive leder, så vidt mulig geografisk fordelt. Medlemmene velges 

for tre år, rullerende slik at én person er på valg hvert år 
10. Valg av revisor(er) og vararevisor for ett år.  



 
Forslag som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet, skal være regionstyret i hende senest fire uker før 
årsmøtet. Saker sendes på epost til  m.romsdal@njff.no innen 25.februar 2022. 
 
Styrets forslag til dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre saksdokumenter sendes alle påmeldte 
delegater og observatører senest to uker før årsmøtet, 11.mars 2022. 
Alle dokumenter sendes på den epostadressen som oppgis i påmeldingen til årsmøtet.  
 
Lokalforeningene betaler dagpakke på hotellet for sine deltakere: kr 590,- per person 
 
Vel møtt! 
 
 
Med hilsen 
 
Regionstyret i NJFF Møre og Romsdal  
 
 

Dagsorden 
På årsmøtet skal følgende behandles (§5):  
 

1. Konstituering av møtet. 
- Godkjenning av delegater 
- Godkjenning av innkalling 
- Godkjenning av dagsorden 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av ordstyrer 
- Valg av sekretær 
- Valg av tellekorps 
- Valg av redaksjonskomite 
- Valg av to delegater til å underskrive protokollen 

2. Årsberetning fra siste kalenderår 
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 
4. Innkomne saker/ resolusjoner, med styrets 

forslag til vedtak 
5. Andre saker som styret har ført opp på 

dagsorden 
6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett 
7. Valg av styre i henhold til § 7 
8. Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg 
9. Valg av valgkomite på tre medlemmer inklusive 

leder, så vidt mulig geografisk fordelt. 
Medlemmene velges for tre år, rullerende slik at 
én person er på valg hvert år 

10. Valg av revisor(er) og vararevisor for ett år.  
 
 
 

 
 
 

  



 
Forslag til forretningsorden 
 

OM DEBATTENS AVVIKLING: 
 

1. Talerne retter sine innlegg til dirigenten 
2. Taletiden beregnes til maks. 4 minutter pr. 

innlegg, bortsett fra oppsatte hovedinnledere og 
regionleder 

3. Det tillates inntil 2 replikker til hvert innlegg. 
Replikken SKAL være rettet til foregående 
innlegg, og munne ut i et spørsmål til taleren. 
Replikk og svarreplikk skal ikke vare mer enn 1 
minutt. Taleren får svarreplikk etter hver replikk. 
Dirigenten gir replikk til den som ber om det først. 

4. Dirigenten avgjør om begrenset taletid skal 
benyttes, og når strek skal settes. Dirigentene må 
sørge for at de satte tidsrammer for debatten skal 
overholdes. Hovedinnleder gis alltid anledning til 
et siste innlegg av varighet som angitt i 
timeplanen. 

5. Alle innlegg og replikker, bortsett fra dirigentens, 
foretas fra talerstolen. 

6. Talerne regnes for kun å gi uttrykk for personlige 
oppfatninger såfremt de ikke selv opplyser at de 
taler på vegne av flere delegater. 

OM FORSLAG: 
 

7. Alle saker som fremsettes til votering SKAL være 
behandlet av Regionstyret eller innsendt innen de 
tidligere annonserte frister. 

OM VOTERING: 
 

8. Dirigenten FORESLÅR voteringsorden og 
årsmøte fastsetter denne for hver votering, for 
saker hvor vedtektene ikke fastsetter 
voteringsprosedyre. 

9. I saker egnet for dette foretas prøvevotering. 
10. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det 

først over de mest ytterliggående og til slutt 
alternativ votering mellom de to siste forslag, 
såfremt ingen forlanger separat votering. 

OM DIRIGENTENS ARBEID: 
 
11. Dirigentene har til oppgave å styre debattene etter 

forretningsorden og timeplan. Dirigentene kan be 
årsmøte om tilslutning til å begrense taletiden og 
når strek skal settes. Utover dette har dirigentene 
ingen selvstendig myndighet, men skal foreslå for 
årsmøte de ordninger de mener bør gjelde. 

Imidlertid må dirigentene sørge for at debattene 
gjennomføres innenfor de oppstilte rammer. 

12. Alle forslag om endringer i dagsorden og 
kjøreplan må drøftes med de berørte som følge av 
en slik endring. 

13. Dirigentene foreslår prosedyre for 
egenpresentasjon og støttetaler for personvalg. 

 

3Hjortejakt med barnehager på Halsa 

Gjennomføring av årsmøtet 
(Konstituering, årsmeldinger, årsmøtesaker) 
 

1. Konstituering av møtet 
 Godkjenning av delegater 

 Godkjenning av innkalling 

 Godkjenning av dagsorden 

 Godkjenning av forretningsorden 

 Valg av ordstyrer 

 Valg av sekretær 

 Valg av tellekorps 

 Valg av redaksjonskomite 

 Valg av to delegater til å underskrive protokollen 

  



2. Styrets årsberetning fra siste kalenderår  
 
Kjære årsmøte, 

 

Endeleg har vi kome dit at vi igjen kan samlast utan restriksjonar, men framleis med sunn fornuft. I året som var, 

vart vi dyktige på å tilpasse oss og gjer endringar på kort varsel, ein eigenskap vi kan ta med oss vidare for å 

vise gjennomføringsevna vår. Utan eit slikt ønske om å arrangere aktivitetar hadde vi ikkje vore der vi er i dag. 

 

NJFF er basert på aktivitetar i grasrota, hjå dykk i lokalforeiningane. Gjennom frivillig arbeid, også kjent som god 

gammaldags dugnad, inspirerar og motiverar dykk nye, unge og lærelystne til å delta i jakt-, fiske- og 

friluftsrelaterte aktivitetar. På denne måten sørgar vi for at fleire får oppleve alt det flotte naturen har å tilby. For 

denne innsatsen kan dykk gi dykk ei god klapp på skuldra, for resultata er tydelege. Det er for meg ei stor glede 

å sjå korleis medlemstala har endra seg, spesielt at vi har nær ei dobling av kvinnelege og barn og 

ungdomsmedlemmar. Takk for innsatsen! 

 

Siste året har det skjedd ein del endringar i administrasjonen på regionskontoret. Vi har fått både ny 

regionssekretær og ny friluftsveiledar. Det tek alltid litt tid før ein har full oversikt i ny jobb, men her ønskar eg å 

rette litt skryt til våre nyansatte. Dei begge skaffa seg raskt oversikt over arbeidsoppgåver og var raskt 

produktive i felten. Den nye komboen på Skaret trur eg vil bidra til positiv markedsføring i fylket. I dag ser ein det 

tydeleg kor viktig det er at vi er synlege i alt arbeidet vi gjer, så bruk det dykk har tilgjengeleg av media og vis 

fram alt vi som friluftsentusiastar tilbyr og står for. 

 

I 2021 vart blant anna Landsmøtet gjennomført, men ein del endringar for framtida. Mange av dykk er nok 

allereie kjent med målet om ein meir einsarta organisasjon, derav arbeidet med vedtekter, kontingentsatsar og 



løpande medlemsskap.  Ein god del av desse endringane trur eg vil bidra positivt til arbeidet vårt rundt 

markedsføring og ikkje minst verving på tvers av kalendaråret. Det er også lagt stor innsats bak den nye 

portalen, noko som ikkje nødvendigvis er like synleg for oss brukarar, men aktivitetskalendaren vert aktivt brukt 

for å finne aktivitetar og arrangement på tvers av landet. Så bruk denne etter beste evne og for alt den er verdt, 

det er alltids nokon på jakt etter eit arrangement å delta på. 

 

Året 2022 er «Frivilighetens år», eit år som treff oss midt i hjartet. Bruk dette for det det er verdt, annonser 

aktivitetar og tilbod, søk om støtte til gjennomføring  og vis fram alt vi har å tilby, av både kunnskap og 

engasjement. Kanskje har di lokalforeining spesialisert seg innan eit område medan naboforeininga har valt eit 

anna felt. Kva med å foreslå eit samarbeid for å kunne tilby eit meir omfattande spekter av aktivitetar? Ein ting 

er i alle fall sikkert, vi vil alltid trenge eldsjelar og folk som stiller opp for å få gjennomført aktivitetane våre. 

Saman er vi fleire, og då vert også arbeidsmengda mindre. 

 

Hugs at regionslaget er her for dykk, lokalforeiningane våre, så legg terskelen lav for å ta kontakt med oss.  

Hald fram med det gode arbeidet, det er dykk som er hjørnesteinane i organisasjonen! 

 

Med “Jakt- og fiskeglede helsing” frå Sivert 

  



REGIONSTYRET, INSTRUKTØRER OG ANSATTE

 

 
 
 
 
  

Regionstyrets tillitsvalgte Navn Forening 

Leder Sivert Helland Herøy og Sande jff 
Nestleder Torill Brunsvik (vara for Monica) Smøla JFF 
Kasserer Tove Hundseth Sunndal jff 
Sekretær Geir Leslie Bjørkelund Skodje jff 
Leder akt. utv. hund Olav Helland Aure jff 
Leder akt. utv. skyting Reidar Strand Sunndal jff 
Leder fagutv. jakt Svein Dalen Skodje jff 
Leder fagutv. fiske Randulf Tverfjell Molde jff 
Leder ungdomsutv. Ole Henning Johansen Fræna jff 
Kvinnekontakt, leder kvinneutvalget Turid Sættem Eggen Surnadal jff 
1. vara Reidar Botterli Frisenberg Molde jff 
2. vara Torill Brunsvik (Nestleder fra 1.8.21) Smøla jff 
   
Regioninstruktører   
Aversjonsdressur Ola Johan Skaar Ulstein og Hareid jff 
Ettersøk Per Helge Pedersen Rindal jff 
Hagle Kenneth Espeseth Herøy og Sande jff 
Fluekasting Frank Strifeldt Molde jff 
   
Organisasjonsinstruktør Hans Martin Dypvik Volda jspl 
 Geir Leslie Bjørkelund Skodje jff 
   
Valgkomite   
Leder Johnny Winsjansen Sykkylven JFF 
Medlem Karstein Yttervik Kristiansund og N. jff 
Medlem Oddbjørn Opstad Midsund jff. 
   
Administrasjon   
Regionsekretær Monica Malmedal  
Friluftveileder Kristian Kallmyr Lerheim  



 
STYREMØTER, SAKER, ARBEIDSOPPGAVER 
 
 
2021 ble et annerledes år på flere måter. Første halvår var fortsatt preget av korona. Noen planer måtte endres, 
og møter fortsatt holdes digitalt på Teams. Til tross for korona og utfordringene forbundet med dette, har styret 
avholdt 9 styremøter og 5 møter om landsmøte saker. Til sammen ble det behandlet 51 saker og en rekker 
muntlige orienteringssaker.  
 
Økonomi og medlemsutvikling har vært tema på alle møter, sammen med en orientering av fylkeslagets 
aktivitetsnivå. Forberedelse av jubileumsåret 2021 var også et gjennomgående tema. Den tradisjonelle 
sommeravslutning hvor styret besøker en lokalforening, ble ikke gjennomført, men i september, etter at 
regjeringen kom med lettelser på koronarestriksjonene, dro styret på besøk til Sula JFF, der vi fikk servert nydelig 
viltmiddag, og ble informert om aktiviteter og planer de har for fremtiden. En inspirerende, engasjert og målrettet 
lokalforening!  
 
Grunnet koronapandemien ble aktivitetsnivået og engasjementet i styret noe lavere enn normalt første halvår, 
men dette tok seg opp i takt med at samfunnet åpnet opp igjen høsten 21.   
 
Av større saker som ble behandlet og diskutert er følgende verdt å nevne: 

 Medlemsutvikling 

 Tilskudd og prosjektsøknader 

 Årsmøtesaker 

 Landsmøtesaker, landsmøtet 2021 
 Selforvaltning 
 Bestandsmåling gaupe 
 Deltagelse på jaktfeltstevne godkjennes som oppskyting  

 

 Oppfølging av virksomhetsplan, årshjul og opplæringsplan 

 Ansettelse av ny regionsekretær 

 Ansettelse av ny friluftveileder 

 Økonomi 

 Covid 19 

 Jubileumsfeiring – NJFF 150 år 
 Kinovisninger av Jakt- og fiskelandet  

 Ny FI rifleinstruktør 

 Portalkurs ny NJFF portal 

 Oppstart «Min forening» - admin. støtte til lokallag 

 Fylkesfiskevald 

 Medlemsfordeler 

 Nedleggelse av Hjelset JFF 

 Omprofilering ny logo – bil og kontorlokaler 

 Innkjøp profileringstøy til styret, tillitsvalgte, landsmøtedelegater og adm. 

 Gaupetaksering 

 Organisasjonsrapporten 

 TV-samling 

 Utvalgsamling 

 Innføring elektronisk signering 

 Innføring av SMS tjeneste 

 Nye vedtekter ref. landsmøtet 



 Kontingentandel og satser 
 
Styrets arbeidsoppgaver i 2021 
Våre tillitsvalgte i styret og utvalg arbeider godt i organisasjonen og regionlaget. Arbeidet er av stor betydning for 
organisasjonen, og for å sette de ulike kjerneområdene jakt, fiske og friluftsliv på dagsorden. Antall styremøter 
som gjennomføres i løpet av et år vil naturlig variere fra år til år, avhengig av arbeidsoppgaver og tema som 
kommer opp.  Administrasjonen samarbeider godt med både tillitsvalgte og instruktører, og det er en tett dialog i 
hele organisasjonen. 
 
Grunnet korona har representanter fra styret og utvalgene ikke deltatt på aktuelle konferanser og samlinger som 
vanligvis arrangeres årlig. Regionleder representerer fylkeslaget i Representantskapet (RS) i NJFF. Regionlaget 
er medlem av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og vi er tilsluttet Forum for natur og friluftsliv (FNF) Møre og 
Romsdal. Regionsekretær har representert regionlaget i styret i begge organisasjoner. Friluftsveileder har vært 
medlem i styret i Voksenopplæringsforbundet. Vi har ikke hatt representant i styret i Studieforbundet natur og 
miljø i 2021, men regionsekretær deltok på årsmøtet til studieforbundet i mars. Regionlaget har i perioden deltatt 
på flere lokallags årsmøter og andre arrangementer i lokallagene, slik som Fiskesommer og de få 
familiearrangementet som ble gjennomført. 
 
Fylkeslagets årsmøte ble gjennomført digitalt på Teams 25.mars. På grunn av den alternative måten å 
gjennomføre årsmøtet, så vi oss nødt til å begrense innholdet i årsmøtet til kun gjelde behandling av ordinære 
årsmøtesaker. Det ble ikke diskutert noen store saker og ingen resolusjoner ble vedtatt. Sivert Helland var leder 
i 2021. Ingen utskiftninger i styret for øvrig, bortsett fra i jaktutvalget, der Svein Dalen fra Skodje JFF ble valgt 
som ny leder. Vi brukte autoriserte revisorer for revidering av regnskapet, dette iht. gjeldende vedtekter for 2021. 
 
Administrasjonen bestod av regionsekretær Åsa Fredly (frem til 1.3.21) og friluftsveileder Håvard Wiggen (frem 
til 18.6.21). F.o.m. 1. 8.21 ble Monica Malmedal ansatt som ny regionsekretær, og Kristian Kallmyr Lerheim ansatt 
som ny friluftveileder 

 
 
Fylkeslagets prosjekter, kurs og arrangement 2021 

 Leie jaktterreng Kristiansund kommune   

 Gaupesporing 

 Gaupeovervåkning 

 Gaupeseminar 

 Jervejaktkurs 

 Organisert åtejakt på jerv i Stranda 

 Motivasjonsseminar store rovdyr 

 Røkting av mårfeller på Skaret 

 Fire introjakter 

 Restjakt på Frei 

 Ungdomscamp 

 Camp Villaks for ungdom i Raumaelva 



 Familiefiske i Raumaelva 

 To kurs i jaktleders ansvar 

 Jegerprøvekurs for Molde folkehøyskole 

 Grunnkurs hund 

 Ettersøk grunnkurs 

 Ettersøk videregående del 2 

 Forebygging - ensomhet hos eldre 

 Friluftsliv i skolen – 16 dager og totalt cirka 400 barn og unge 

 Friluftsskoler i ferier 

 Undervisning om store rovdyr i grunnskolen 

 Aktivitet med voksenopplæring og flyktningtjenesten 

 Samarbeidsprosjekter med Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal 

 Utvalgssamling 

 Tillitsvalgsamling 

 Deltatt på konferansen «Forskning i Friluftsliv» 

 Deltatt på nasjonal konferanse om «Rovvilt, beitedyr og samfunn» 

 Aktivitet på NJFF sin sentrale Barne- og ungdomskonferanse 

I 2021 gjennomførte vi følgende introjakter: 

 Villrein, Snøhetta Vest og Snøhetta Øst  

 Hjort, i Kristiansund (to kurs) 

Koronapandemien og følger for fylkeslaget 

 Instruktørkurs nye instruktører og oppfriskningskurs/resertifisering instruktører utsatt 

 Jaktfeltkurs for damer 

 Få terminlisteførte skytestevner gjennomført 

 Digitale styremøter 

 TAM Møre og Romsdal satt på vent igjen 
 
Utvalg- og tillitsvalgsamling 
I november fikk vi endelig gjennomført både utvalg- og tillitsvalgtsamling på Molde Fjordstuer. Utvalgene hadde 
ei god arbeidsøkt fredag-lørdag, hvor de la planer og spikret årshjul med aktiviteter for 2022. Lørdag-søndag var 
det duket for tillitsvalgtsamling. Det var bra oppmøte med ca. 45 deltagere fra 14 lokalforeninger. På TV-samlingen 
ble det satt enda større fokus på lokalforeningene og den flotte jobben de gjør for medlemmene våre. 4 
lokalforeninger var derfor invitert spesielt for å fortelle om sin forening, hvilke aktiviteter de har, samt planer for 
fremtiden osv. Dette viste seg å være godt anvendt tid for å gi inspirasjon til andre lokalforeninger, og for å utveksle 
erfaringer etc. Det er godt mulig innslag fra lokalforeninger vil bli fast program på fremtidens tillitsvalgtsamlinger, 
da vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra flere etter samlingen, på at dette var tidenes TV-samling. Vi hadde også 
besøk av Bjørn Kristoffer Kjelsrud som tilbød krasj kurs i portal opplæring, og politisk rådgiver hos NJFF, Line 
Lillebø Osfoss, som dro oss igjennom de viktigste vedtakene fra landsmøtet i november 
 
Leie jaktterreng 
Sammen med Kristiansund og Nordmøre jff leier fylkeslaget to jaktvald på Frei av Kristiansund kommune. I 2021 
solgte vi også jaktkort på Or kommunevald via Inatur, slik at flest mulig fikk mulighet til å jakte, i tillegg til 
fylkeslagets og lokalforeningenes introjakttilbud. Jaktkortene ble solgt raskt og det ble også felling på kortene. Vi 
benytter WeHunt til å vise valdgrenser og tilrettelagte poster. Det er også plassert ut en trillevogn til å kjøre ut felt 
hjort da det ikke er mulig å kjøre inn i terrenget med bil. Det blir signert jegerkontrakt med alle som kjøper kort, og 
vi har gitt omvisning i terrenget før jaktstart.  
 
 
 



Camp Villaks i Rauma 
I samarbeid med Åndalsnes og Omegn JFF, Rauma elveeigerlag og Norske Lakseelver arrangerte regionlaget 
Camp Villaks i Rauma 2.-4. juli. Molde JFF bidro med fem autoriserte kasteinstruktører. Arrangementet hadde 15 
deltakere i alderen 14-18 år. En solrik helg i nydelige omgivelser resulterte i at flere ungdommer fikk sin første 
laks. Stort påfyll av teoretisk og praktisk kunnskap, i kombinasjon med en fin sosial ramme resulterte i stort 
læringsutbytte hos fornøyde deltakerne. Det ligger en fin video som oppsummerer arrangementet på YouTube, 
som det varmt anbefales å ta en titt på. 
 
Jaktskyting i NJFF 
Mange stevner ble avlyst grunnet korona. I år var det kun 5 skudds oppskyting som var obligatorisk for å bestå 
storviltprøven. Dette for å minimere press på skytebanene. Men, det var strenge krav til skytebanen om hvordan 
skyting skulle gjennomføres. 
 
Den nyanskaffede wire-bjørnen er brukt til skytetrening i forbindelse med oppfølging av kommunale fellingslag. 
 
Vi ønsker fortsatt å få gjennomført instruktørkurs hagle og rifle, og dette står på planen i 2022. 
 

 
 
Jakt og fangst på rovvilt 
Forvaltning av rovvilt, både små og store, engasjerer i fylket. Når det gjelder de store rovdyrene er det i hovedsak 
jerv og gaupe vi jobber med. Regionslaget har god kommunikasjon med Statsforvalteren ang. forvaltning av de 
store rovdyrene og mottar prosjektmidler fra FKT-ordningen (Forebyggende og konfliktdempende tilskudd). Målet 
var å gjennomføre et praktisk jervejaktkurs i 2021 for en mer effektiv jervejakt. Planleggingen av dette ble gjort på 
tampen av året, og gjennomført i Valldalen i starten av 2022.  
 
Sesongen 2020/2021 la regionslaget til rette for åtejakt på jerv. Tilbudet er gratis for våre medlemmer. Dette ble 
gjort i tett samarbeid med lokale ildsjeler. Målet er å videreføre denne ordningen i 2022, og samtidig utvide tilbudet. 
 
Regionslaget arrangerte, i tett samarbeid med Halsa JFF, gaupeseminar på Skaret i desember. Seminaret hadde 
en todelt-struktur. Den første delen var en teoretisk kurskveld, der alt fra biologi, adferd, lover/regler, organisering, 
hvordan forholde seg til media m.m. ble gjennomgått. Del to var et tilbud til de som ønsket å delta på praktisk 
sporing og jakt i februar 2022 på Halsa. Kurset ble en stor suksess, og vi var svært heldig med vær og 
sporingsforhold på den praktiske delen.  
 
 
Gaupetaksering 
Fylkeslaget bidrar til å taksere familiegrupper av gaupe for Miljødirektoratet. Dette er en felles innsats alle fylkeslag 
i NJFF skal bidra med. Sesongen 2020/2021 har regionslaget forsøkt å hekte på flere lokalforeninger i arbeidet 
med å innhente sporlogger. Det er et ønske fra vår side at mest mulig av sporingen skal gjøres i lokallagene, slik 
at kompensasjonen kan gis til de som legger ned en innsats i dette arbeidet. Halsa JFF er en god bidragsyter i 
dette prosjektet, og har også i år gjort en god innsats. 
 
I tillegg til sporing på snø, har vi viltkamera som lånes ut til medlemmer eller lokalforeninger som ønsker å 
dokumentere utbredelse av gaupe ved hjelp av kamera i stedet for sporing. I 2021 hadde blant annet Haram jff til 
låns fire kamera som de satte opp på Haram. I området Tingvoll/Sunndal er det også åtte kamera i bruk til 
dokumentering av gaupebestand. 
 
Røkting av mårfeller på Skaret 
Vinteren 2021 har friluftsveileder hatt mårfeller stående ute i området rundt Skaret. Røkting av disse, samt 
opplæring i fangstteknikk ble brukt som aktivitetstilbud. 



 
Introjakt villrein 
Vi arrangerte to introjaktkurs på villrein i 2021. Det første ble gjennomført siste helga i august i Snøhetta Vest. 
Der fikk vi tildelt et kalvekort av Eresfjord og Vistdal fjellstyre. Med utgangspunkt fra Aursjøhytta gikk vi inn mot 
Vangsvatnet. Her ble det to netter i telt. Det ble ikke felling, men deltakerne fikk oppleve villrein i storslått natur på 
svært nært hold. Instruktører på kurset var Kjell Inge Søvik fra Gjemnes og friluftsveileder Kristian Kallmyr 
Lerheim. 
 
Det andre introjaktkurset på villrein ble gjennomført andre helga i september. Denne gangen var i Snøhetta Øst, 
med kluftbukkort tildelt fra Sunndal Fjellstyre. Her gikk vi fra Gardsenden på Dovre, og inn til Skredalægret, en 
liten hytte 9 km inn i fjellet. Ved å bevege oss såpass langt inn i terrenget slapp vi unna de mest folksomme 
områdene. Både deltakere og instruktører fikk mange flotte naturopplevelser med syn av både villrein, moskus 
og rovfugler. Det hele toppet seg med at den yngste av deltakerne (17 år) fikk felle sin første villrein, en simle. 
Instruktører på kurset var Per Egil Solli Mork fra Rauma og friluftsveileder Kristian Kallmyr Lerheim. 
 
Introjakt hjort 
I løpet av høsten arrangerte vi to introjakter på hjort i terrenget på Frei. Overnatting var via Airbnb på alle kursene. 
Første kurshelg gikk i oktober og hadde 7 deltakere. Det ble felt en spissbukk og en kalv. Deltakerne fikk prøve 
seg både i skiftende måneskinn og ruskete vestlandsvær. Instruktører var Sverre Heggset, Ole Mathias Rishaug 

og Kristian Kallmyr Lerheim. 
 
Andre kurshelg var i november og hadde 7 deltakere. Også denne 
helga ble det felt to hjorter, en kalv og en bukk i fantastisk 
måneskinn. I tillegg ble det felt et rådyr på drivjakt. Instruktører var 
Jonny Henden, Ole Mathias Risvik og Kristian Kallmyr Lerheim. 
 
I midten av desember arrangerte regionslaget restjakt i terrenget 
på Frei. Dette som et tiltak for å forsøke og øke avskytingen. Dette 
var et gratistilbud som ble annonsert til våre medlemmer, og ble 
avholdt onsdag 15. desember. Det deltok 14 personer på denne 
jakta, og det ble felt ei ungkolle og ei voksen kolle uten kalv. 
 
 
Familieaktivitetsdager 
I forbindelse med gjennomføringen av Camp Villaks 2.-4. juli i 
Rauma, arrangerte regionslaget i samarbeid med Åndalsnes og 
Omegn JFF familiefiskedag. Her var det mulighet for å fiske i 
Raumaelva med både fluestang og haspel, i tillegg til casting-
konkurranse og grillmatservering. 
 
 
Samarbeid med flyktningtjenesten og voksenopplæringen 
NJFF M &R har også i år arrangert aktiviteter for flyktningtjenesten 
og voksenopplæringen i Molde og Kristiansund. Årets aktivitet har 
primært vært fiske i saltvann, med innslag av 
bekledningsleksjoner, bålfyring og allemannsretten. 



 
Ferietilbud 
Friluftskole i vinterferien  
I samarbeid med Nordmøre og Romsdal friluftsråd arrangerte vi 
tredagers friluftskole i vinterferien på Skaret. Arrangementet hadde base 
i våre lokaler på Skaret, og disse ble brukt til oppstart, avslutning og 
teoriundervisning. Ellers foregikk aktivitetene utendørs store deler av 
dagene. Vi deltok på hele arrangementet. 
 
Friluftskole i høstferien  
I høstferien gjennomføre friluftsrådet friluftsskole i Kristiansund. Vi deltok 
på to av dagene i samarbeid med FNR.  
 
Jaktcamp i høstferien 
I år som i fjor hadde vi planlagt å ha høstferiecamp for ungdom på 
Aursjøen. Lån av Aursjøhytta fra Kristiansund og Nordmøre 
Turistforening, samt dagskort på småvilt fra Sunndal Fjellstyre var i 
boks. Instruktører for alle dagene var avtalt, og 13 håpefulle deltakere 
var påmeldt. Alt lå til rette for en flott uke på Aursjøen, men været satte 
en stopper for realiseringen av aktiviteten. Det kom i overkant av en halv 
meter snø første helgen i høstferien, og av hensyn til logistikk og 
sikkerhet for instruktører og deltakere ble vi nødt til å avlyse jaktcampen 

i høstferien i 2021. 
 
Undervisningstilbudet for skoler, barnehager og SFO 
Aktivitetsdager 
Å tilby aktiviteter for barn i barnehage og grunnskole er kjerneaktiviteten 
til friluftsveilederen. Tilbudet har alle år vært gjennomført ved hjelp av til 
tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolene bestiller 
aktivitetsdager fra oss og friluftsveileder koordinerer aktiviteten. 
Gjennomføringsdagen reiser friluftsveileder ut til skolen og har en 
aktivitetsdag med et tema innen jakt/fiske/friluftsliv i skolens 
nærområde. Temaene de kan velge mellom er fiske i 
saltvann/ferskvann, matlaging ute, livet i fjæra, småviltjakt, sopptur, kart 
og kompass og jakt & fangsttradisjoner i Norge. Vi har de siste årene 
fått tilskudd til 30 slike aktivitetsdager. Skolene kan i tillegg kjøpe 
aktivitetsdager når disse 30 dagene er brukt opp. I 2021 hadde vi med 
cirka 400 barn ut på tur gjennom dette prosjektet fordelt på 19 
aktivitetsdager. Vi hadde svært stor etterspørsel i 2021, med mange 
skoler på venteliste. Dessverre har koronapandemien satt en stopper 
for mye av aktiviteten første halvdel av 2021. Høsten var det igjen mulig 
å gjennomføre aktivitetsdager på en forsvarlig måte med hensyn til 
restriksjoner.  
 

 
 

 
 
Kunnskap om store rovdyr i ungdomsskolen 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal yter tilskudd via FKT-ordningen til NJFF Møre og Romsdal for at vi skal ha 
tilbud om undervisningsopplegg til ungdomsskolene med tema store rovdyr. I 2021 har vi hatt undervisning for 
skoleungdommer om våre fire store rovdyr. Undervisningen inneholder en gjennomgang av de forskjellige artene, 
kjennetegn, hvordan du skal opptre i møte med dem, hvordan de tar byttedyrene sine, spor og sportegn, noen 
videoer og en quiz til slutt. Tilbudet fortsetter i 2022. 
 
Hjortejakt med barnehager på Halsa 
For femte år på rad arrangerte regionlaget i samarbeid med Halsa JFF hjortejakt med tre barnehager. Det ble en 
spennende og lærerik dag for alle involverte. To hjorter ble felt, og barna fikk være med å oppleve både utvomming 
i felt og slakting på slakteplass. Vi tente bål, grillet pølse og spise Real-turmat. I etterkant har barnehagene laget 
en veldig fin video som viser forberedelsene de har gjort i forkant av jakta sammen med barnehagebarna, samt 



en illustrasjon av hvordan arrangementet ble gjennomført og bearbeidet i ettertid. Tradisjonen med en dag som 
dette er både motiverende og svært givende for arbeidet med rekrutering og forståelse for behovet for forvaltning 
og høstingsbasert friluftsliv. 
 
Jaktleders ansvar 
Regionlaget gjennomførte to kurs i jaktleders ansvar høsten 2021. Det ene på Skaret i Molde og det andre i Ørsta. 
Dette var et populært tilbud med fulltegnede kurs begge stedene. Totalt deltok det 30 personer. 
 
Jegerprøven 
NJFF arrangerte jegerprøvekurs for Molde Folkehøyskole høsten 2021. Til dette kurset ble det leid inn ekstern 
instruktør som gjennomførte utdanningen med deltakerne. Nåværende friluftsveileder er i gang med utdanningen 
for å bli jegerprøveinstruktør. 
 
Friluftsliv mot ensomhet 
Helsedirektoratet hadde i 2021 en tilskuddsordning for prosjekt rettet mot å motvirke ensomhet. Målgruppen for 
prosjektet var personer i aldersgruppen 60+. Etter søknad fikk regionlaget tilskudd til å tilby aktiviteter for 
ensomme eller potensielle ensomme i vårt fylke. Med hjelp fra Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal og deres 
prosjekt «aktiv på dagtid – stikk ut sammen!» kom vi i kontakt med personer i målgruppen. I november og 
desember startet vi opp med et aktivitetstilbud på dagtid hver mandag. Tilbudet innebar gåturer til ulike stikk ut-
poster, i tillegg til at hver dag hadde en temabasert aktivitet. Eksempler på slike tema var kart og kompass, fiske, 
spor og sportegn m.m. På alle turene lagde vi god mat over bål og alle deltagerne fikk opplæring i bålfyring og 
det å lage mat ute. Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært helt strålende, og alle ønsket at vi skal fortsette 
med et slikt tilbud i 2022. 
 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) 
Fylkeslaget er en aktiv deltaker i samarbeidsforumet FNF Møre og Romsdal. Sammen med Friluftsrådet 
Nordmøre og Romsdal, Ålesund og Sunnmøre Turistforening, Naturvernforbundet og speiderne har vi utgjort 
arbeidsutvalget i forumet. 
  
Studieaktiviteten – Studieforbundet Natur og Miljø 
I 2021 gjennomførte regionlaget 11 kurs som er rapportert inn til Studieforbundet Natur og Miljø. Kr 27 600 er 
utbetalt i tilskudd.  Vi ønsker at lokalforeningene i mye større grad benytter seg av mulighetene som ligger i 
Studieforbundet. Forespørsler om søknadsskjema, rutiner mv. kan rettes til fylkeslagets kontor. Kurs skal meldes 
inn på hjemmesiden til Studieforbundet www.naturogmiljo.no.  

 
 
 

 
 
Investeringer og økonomi 
Omprofilert kontorlokalene på Skaret, samt regionlagets bil med ny NJFF-logo, som ble lansert i januar 2021. 
 
 
Regionlaget har fortsatt stabil og god økonomi, og endte med et overskudd på 46 630,- i 2021. 



  



MEDLEMSBEVEGELSE 
 
Medlemmer fordelt på lokalforeninger 2020 og 2021, barn/ungdom og kvinner 2021 
 
 

Forening Ant pr 31.12.2020 Ant pr 31.12.2021 Ant diff % vis endring 

Surnadal JFF 313 308 -5 -1,60 % 
Fræna Jeger- og 
Fiskerforening 238 271 33 13,87 % 
Molde JFF 241 262 21 8,71 % 
Skodje Jeger og 
Fiskeforening 241 240 -1 -0,41 % 
Kristiansund og Nordmøre 
JFF 202 235 33 16,34 % 
Sunndal JFF 238 235 -3 -1,26 % 
Ålesund JSPFF 194 197 3 1,55 % 
Åndalsnes og Omegn JFF 169 190 21 12,43 % 
Eide JFF 192 185 -7 -3,65 % 
Aure JFF 112 142 30 26,79 % 
Herøy og Sande JFF 132 141 9 6,82 % 
Sula JFF 119 137 18 15,13 % 
Volda Jeger og 
Sportsfiskarlag 158 136 -22 -13,92 % 
Ulstein og Hareid JFF 122 134 12 9,84 % 
Sykkylven JFF 126 131 5 3,97 % 
Nesset JSPFF 109 126 17 15,60 % 
Ørsta JFF 118 124 6 5,08 % 
Vanylven JFF 113 123 10 8,85 % 
Gjemnes JFF 116 119 3 2,59 % 
Averøy JFF 99 107 8 8,08 % 
Valldal JFF 90 89 -1 -1,11 % 
Skåla JFF 76 79 3 3,95 % 
Vestnes JFF 80 75 -5 -6,25 % 
Aukra JFF 70 72 2 2,86 % 
Smøla JFF 70 72 2 2,86 % 
Midsund JFF 46 54 8 17,39 % 
Ørskog Jeger og 
Sportskyttere 49 51 2 4,08 % 
Tingvoll Jeger og Spf.Lag 37 42 5 13,51 % 
Haram JFF 28 38 10 35,71 % 
Straumsnes JSK 33 37 4 12,12 % 
Halsa JFF 33 36 3 9,09 % 
Stranda Jeger- og 
Sportsfiskar 24 25 1 4,17 % 
Måndalen JFF 21 22 1 4,76 % 
Ålesund og Sunnmøre JFF 7 6 -1 -14,29 % 

 
Hjelset JFF ble lagt ned i 2021 grunnet få medlemmer, liten/ingen aktivitet, og manglende årsmøter som det iht. 
vedtektene er krav om skal holdes årlig. Ved avviklingstidspunktet var det registrert 11 betalende medlemmer i 



foreningen. Disse ble overført til Molde JFF ut 2021, men medlemmene kan selv velge hvilken forening de ønsker 
tilhøre f.o.m. neste gang de betaler medlemskontingent.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
FAMILIEMEDLEMSKAP - NJFF M og R     

Lokalforening 
Antall 
2021 

Antall 
2020 

Aukra JFF 14 10 
Aure JFF 26 12 
Averøy JFF 7 12 
Eide JFF 46 45 
Fræna JFF 55 24 
Gjemnes JFF 21 16 
Herøy og Sande JFF 17 12 
Kristiansund og Nordmøre JFF 31 18 
Midsund JFF 8 4 
Molde JFF 18 18 
Måndalen JFF 5 5 
Nesset JSPFL 8 0 
Skodje JFF 16 23 
Skåla JFF 11 5 
Smøla JFF 6 6 
Stranda Jeger- og Sportsfiskar 3 3 
Straumsnes JSK 14 11 
Sula JFF 10 11 
Sunndal JFF 6 15 
Surnadal JFF 43 37 
Sykkylven JFF 3 13 
Tingvoll Jeger og Spf.Lag 4 4 
Ulstein og Hareid JFF 17 13 
Valldal JFF 12 10 
Vanylven JFF 25 21 
Vestnes JFF 9 11 
Volda Jeger og Sportsfiskarlag 14 14 
Ørsta JFF 12 18 
Ålesund JSPFF 18 18 
Åndalsnes og Omegn JFF 25 29 

Totalsum 504 438 
 
 
NJFF M og R hadde medlemsvekst på 4,83% i 2021, og ved utgangen av 2021 var det 4318 medlemmer i 
regionlaget, hvilket vil si 199 flere medlemmer enn i 2020. De fleste av våre 34 lokalforeninger hadde positiv 
utvikling i medlemsmassen. 
Hele organisasjonen NJFF, hadde en økning på 5,52%, noe som tilsvarer 6070 flere medlemmer i 2021 enn i 
2020 
 
 
 
 



 
9 Bålkaffe 

 
Antall ungdomsmedlemmer i NJFF Møre og Romsdal (medlemmer under 26 år) var 789, en økning på 98 
medlemmer fra året før. Antallet kvinnelige medlemmer var 576 ved utgangen av året, en økning på 42 
medlemmer fra 2020.  
Vår største lokalforening var fortsatt Surnadal jff. De hadde flest barne- og ungdomsmedlemmer og flest kvinner, 
mens Fræna JFF var størst i kategorien «Familiemedlemskap» som ble innført i 2020. De hadde 55 
familiemedlemskap i 2021, en økning på 31 fra 2020. Vi fikk til slutt 504 medlemmer i kategorien 
familiemedlemmer, som er en flott økning på hele 15% fra 2020. Ingen tvil om at NJFF har lyktes med å innføre 
familiemedlemskap, og vi håper økningen vil fortsette i 2022 
 



Haram JFF hadde størst medlemsvekst 
med 35,71% som ga foreningen 10 flere 
medlemmer. Aure JFF hadde nest størst 
vekst med 26,79%, og Kristiansund og N 
JFF med 16,34%. 
 
Totalt sett er nok familiemedlemskapet 
den mest sannsynlige årsak til den flotte 
medlemsveksten i hele organisasjonen. 
 
I første halvdel av 2021 gjorde 
koronapandemien det vanskelig for 
mange lokalforeningene å gjennomføre 
arrangement som tradisjonelt har 
rekruttert flest nye medlemmer, slik som 
f.eks. jegerprøven og fiskesommer.  Så 
langt ser 2022 ut til å bli et normalår, og 
det er derfor viktig at både 
lokalforeninger og regionlag legger 
ekstra til rette for å nå ut til eksisterende 
og potensielle nye medlemmer, slik at 
NJFF fortsatt skal være den store og 
sterke organisasjonen vi er dag, en 
organisasjon som har påvirkningskraft i 
ivaretakelsen av jakt- og 
fiskeinteressene våre. 
 
Det er på lokallagsnivå kontakten med 
medlemmene er. Det er derfor spesielt 
viktig å ivareta eksisterende medlemmer, 
få dem til å trives og føle seg ivaretatt, 
slik at de fornyer sine medlemskap. 
Attraktive aktiviteter, foreningsløftet, 
«Min forening», fokus på 
organisasjonskunnskap, nye 
vervekampanjer og medlemsfordeler, vil 
forhåpentligvis hjelpe lokalforeningene i 
dette arbeidet. 
 
 
 
 

 
 

MEDIA 

Portalen er vår viktigste kommunikasjonskilde ut til medlemmene våre, og i 2021 lanserte NJFF ny portal, både 
til glede og frustrasjon.  Det gjenstår mye jobb for å få lokalforeningene til å bruke portalen og mulighetene som 
ligger her, men frykt ikke, dere vil få hjelp av våre organisasjonsinstruktører eller av NJFF sentralt. Den nye 
portalen skal være både mer brukervennlig og leservennlig. Mange lokalforeninger er flinke til å oppdatere 
styresammensetning i «lokal medlemsadministrasjon». Det er viktig at informasjonen fra lokalforeningene er 
oppdatert slik at sentralleddet og regionlaget når ut til rette personer med vår informasjon, samt at medlemmene 
tar kontakt med riktig tillitsvalgt i foreningene. I tillegg ser vi at foreningene har enda mer å gå på ift. å legge ut 
sine aktiviteter i aktivitetskalenderen i portalen. Regionlaget får nesten daglig forespørsler om bl.a. jegerprøvekurs 
og andre aktiviteter, men det er vanskelig å gi svar når aktivitetene ikke ligger i kalenderen.  
 
Portalen i kombinasjon med Facebook og Instagram, gjør at vi nå har tre viktige kanaler for å nå ut til medlemmer, 
potensielle nye medlemmer og samarbeidspartnere. Vi ser at det blir stadig viktigere å operere på ulike sosiale 
medier for å nå alle vi ønsker. Ungdommene sverger mest til Instagram, de som er 40+ bruker mest Facebook 
osv. Det mest effektive er selvfølgelig å bruke alle plattformene om man har tid og mulighet for det.  



 
Ved flere anledninger gjennomførte vi Instagram takeovers i 2020. Det vil si at vi for en kort periode lar andre ta 
over vår Instagramkonto for å dokumentere en aktivitet eller sette ekstra fokus på et tema. En slik midlertidig 
overtakelse av sosiale media fører til økt oppmerksomhet dersom dette blir markedsført på rett måte. Dette ble 
dessverre ikke gjort i 2021, men vi har som mål om å gjenoppta dette i 2022. 
 
I 2021 har regionlaget vært mindre synlig i media enn tidligere, noe som henger litt sammen med 
koronapandemien og lavere aktivitet. Vi har likevel vært både på radio og i lokale aviser ved flere anledninger. 
Regionstyret har ved gjentatte anledninger diskutert dette med viktigheten av synlighet i ulike medier, og ønsker 
sette enda større fokus på dette kommende år. 
 

 
 
ÅRSMELDING FAGUTVALG FISK 
 
Utvalgets medlemmer i 2021 

 Arnfinn Lange Molde JFF 

 Rikard Johansen Åndalsnes JFF 

 Randulf Tverfjell, leder Molde JFF 
 
De viktigste hendelsene i 2021 
 
Nok et Covid år er over, og det har vært utfordrende ift aktiviteter 
og kontakt. Vi har likevel klart å ha et visst nivå på aktiviteter og 
oppgaver underlagt utvalget; 
 
Utvalgsmøter: 
18.04.21. Møte med Surna JFF og elv eierlaget, tema fylkes vald 
22.04.21. Møte vannprøve Driva, MJFF og Fiskeutvalg fylke 
29.04.21 Møte familie arr. Rauma 
05.05.21. Møte med Driva elveeierlag, tema oppsyn, MJFF og 
fiskeutvalget 
08.05.21. Møte Surna JFF og elveeierlag; tema fylkes vald 
18.05.21. Møte familie arr. Rauma 
03.07.21. Fiskeutvalgs møte, Rauma. 
14.08.21. Fiskeutvalgs møte: Rauma 
04.10.21. Fiskeutvalgs møte 
11.10.21. Fiskeutvalgs møte 
27.11- 28.11.21 Utvalg- og tillitsvalgtsamling  
 
 
Aktiviteter:  

 Camp vill laks og familie arr. Rauma 02.07 – 04.02.21 
 Arbeid med innhenting av pris/tilbud på siv kutter 
 Ellers må det sies at 66.66 % av utvalget har hatt stort fokus på stam fiske etter ørret i Driva, i tillegg til 

fokus og deltagelse i prøvebehandling med klor.  
 
 
Hva har utvalget lykkes spesielt godt med? 

 Camp Villaks for ungdommer i Rauma 
 Utredning og planlegging av regionfiskevald 
 Prøvebehandling med klor og stamfiske etter ørret Driva 

 
Planer og utfordringer i 2022 

 Fiskeutvalgs-samling april: Skaret, program under utarbeiding 
 Fluebindesamling under planlegging: vår 2022/høst? 



 Opprette Messenger gruppe for høringer 
 Camp Villaks Rauma, planlegging møter gjennomføring 
 Regionvald i Surna, møte med grunneiere og aktivere prosjekt gruppen 
 Delta på gyrobehandlingen av Driva 

 
 
Andre viktige fokus områder for fiskeutvalgs samling og for utvalget for øvrig: 

 Rødlistet laks, hvilken betydning vil det få for elv og sjøfisket? 
 Arbeide for lukkede oppdretts anlegg, hvordan? 
 Politiske forslag: Bygge ut vannkraft i vernede vassdrag – lakseførende. 
 Oppdrett av torsk i M og R, hva vil det si? Hva mener vi? 
 Pukkel laksen - hva gjøres, hva kan gjøres? 
 Ørreten, nye regler, konsekvenser for oss, spes. Smøla 
 Oterproblematikken i våre elver. 
 Gyrobehandlingen i Driva. 
 Familiemedlemskap= familietilbud. Hvordan legge til rette for familieaktiviteter 
 På Kommende fiskeutvalgsmøte har vi kommet frem til at Covid situasjonen vi har bak oss har medført 

en «opphopning» og har derfor prioritert å ha fokus på to saker: 
 Rødliste laks, betydning for fisket 
 Torskeoppdrett i Møre og Romsdal 

 
 

 
 
Randulf Tverfjell 
Leder Fiskeutvalget NJFF Møre og Romsdal 
 
 
 

 
Utvalgets medlemmer i 2021 
 
 Ruth Hege Dyrhaug 
 Gunn Elene Olsen 
 Turid Sættem Eggen, leder 

 
 
Det vi arbeidet for i 2021 
 

 Jaktfeltkurs med 12 deltakere, som dessverre måtte avlyses, etter to forsøk på gjennomføring 
 Være vertskap for Kvinnekonferanse NJFF (samling for alle fylkeskvinnekontakter) 
 Besøk i lokalforeninger med tema NJFF kvinnesatsing og aktivitet i lokallaga 

 
 
Hva har utvalget lykkes spesielt godt med? 
Vi tror vi har vært med og løfta fokuset på kvinnesatsinga i NJFF, men det er helt klart lokallaga som står for 
den største innsatsen. NJFF Møre og Romsdal kan vise til en veldig bra utvikling når det gjelder 
kvinnemedlemmer i fylket de siste åra: 
 
2018: 402 
2019: 407 
2020: 534 
2021: 576 
 
 
Først og fremst et bilde på stor aktivitet lokalt, og trygghet bak satsing og deltakelse. 



I 2021 søkte lokallaga i M&R støtte gjennom kvinneaktivitetsmidlene til 37 aktiviteter, noen av disse over flere 
kvelder, og det er rapportert at 24 er gjennomført. Det er veldig bra når en tar koronarestriksjonene i 
betraktning. Det er stor variasjon i bredden av aktivitet som tilbys. 
 
Utfordringer i 2021 
 
Etter snart to år med korona føler vi at vi er blitt ganske gode på planlegging, tilpasninger, utsettelser og stadig 
nye runder med omrokkeringer. Og det kan være lurt å ha evnen til å omstille seg raskt, men nå er vi i likhet 
med alle andre, ganske slitne av å legge ned arbeid i planer som stadig må endres og tilpasses. Det være seg 
nasjonale, regionale eller lokale smitteverntiltak i tillegg til NJFF’s råd for gjennomføring som selvsagt også har 
vært endra flere ganger.  
 
 
Utfordringer i året som kommer/framtidsplaner  
 
Kvinneutvalget håper at det blir mulig for NJFF å avholde kvinnekonferansen hos oss, med Skaret som base. Vi 
skal være vertskap for fylkeskvinnekontaktene og representantene fra administrasjonen i NJFF denne helga. Så 
det legges en plan for 1.halvår og en for 2.halvår med tanke på årstid, innhold og aktivitet. 
 
Med en pandemi på retur, håper vi at plana for besøk i lokallag blir lettere å gjennomføre og at vi får besøke 
mange i 2022. 
 
Turid Sættem Eggen, leder i kvinneutvalget 
                                                        
 

 
Utvalgets medlemmer i 2021 
 Ådne Næss Aune 
 Sverre Heggset 
 Svein Dalen, leder 

 
De viktigste hendelsene i 2021 

 2 introjakter hjort 
 2 introjakter rein 
 Restjakt hjort på regionlagets jaktvald 

 
Vi arrangerte to introjakter på rein, Snøhetta Øst og Snøhetta 
Vest. På Snøhetta Vest felte vi ikke dyr, men kom på 
skuddhold og fikk sett rein flere ganger. På Snøhetta Øst 
lyktes vi å skyte en kløftbukk. Fylkeslaget fikk også i år gratis 
kort med Eresfjord og Vistdal, samt Sunndal Fjellstyre.  
 
Hjortejakta på Frei ble i år avviklet over to måneskinnshelger 
med god avskyting. For å prøve å ta ut flere dyr fra kvoten, 
arrangerte vi i tillegg restjakt i desember, hvor vi lyktes felle 2 
dyr. Totalt felte vi ti dyr på opplæringsvaldene våre på 
Kvalvåg og Or 
 
Den årlige jaktcampen for ungdom på Aursjøen i høstferien 
måtte dessverre avlyses grunnet sterk vind og mye snø. Friluftsskole sammen med Friluftsrådet i Kristiansund, 
ble i hui og hast satt opp som en alternativ aktivitet. Et fint tiltak sammen med en god samarbeidspartner. 
 
Hva har utvalget lykkes spesielt godt med? 
Introjaktene lykkes vi bra med. Det ser ut til at dette er en aktivitet som blir mer og mer populær, noe som kan 
skyldes den stadig økende mangelen på tilbud om jakt for mange jegere. 
Vi solgte 11 jaktkort via Inatur på jaktvaldet vårt på Frei. Vi er både stolt og heldige som har muligheten å tilby 
medlemmene våre jakt, spesielt til de som sliter med å få fast plass på jaktlag 
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Utfordringer i året som kommer/framtidsplaner  
Aktiviteten har vært bra til tross for koronaen, og vi fikk gjennomført alle planlagte aktiviteter. Vi har likevel 
planer om økt aktivitetsnivå i 2022. Følg med i aktivitetskalenderen i portalen! 
  
Til slutt vil vi takke våre samarbeidspartnere, og ikke minst de to på regionskontoret som har gjort en fantastisk 
jobb. 
  
Takk for i år!  
Svein Dalen - leder                   
 
 
 

 
Utvalgets medlemmer i 2021 
 Reidar Strand, leder 
 Kurt Olav Sundsøy 
 Lars Vegard Nerland 

 
De viktigste hendelsene i 2021 

 2 utvalgsmøter 
 Bestandsmåling av gaupe  
 Møte vedr. sak til landsmøte 
 1 møte oppsett av terminliste jaktskyting 

 
Høringer, utredninger, brev utvalget har involvert seg i 

 Sak til Landsmøte 
 
 
Hva har utvalget lykkes spesielt godt med? 

 Fått på plass fylkesinstruktør rifle 
 Terminliste jaktskyting 

 
Utfordringer i 2021 
Covid 19 
 
Utfordringer i året som kommer/framtidsplaner (årshjul) 
 

 Mr cup hagle og rifle 
 Kurs Hagle og rifle samt dommerkurs hagle  
 Bjørneprøven 
 Terminlista 

 
Reidar Strand, leder 
 

 

 
Utvalgets medlemmer i 2021 

 Ole Henning Johansen, leder 
 Billy Williams 
 Christian Holmen 
 Kristian Kallmyr Lerheim, sekretær 

 

Målsetning for 2021: 
Målsetningen for 2021 har vært å økte aktiviteten for barn og ungdom. 



 

De viktigste hendelsene i 2021 
 Camp villaks i Rauma 2.-4. juli (15 deltakere) 
 Introjakt villrein 27.-29- august og 10.-12. september (5 og 6 deltakere) 
 Jaktcamp i høstferien 11.-14. oktober (13 deltakere). Avlyst grunnet 50 cm snø på Aursjøen 
 Introjakt hjort 22.-24. oktober og 19.-21. november (7 og 7 deltakere) 
  

 
Utfordringer i 2021 
Ungdomsutvalgets aktivitet har naturlig nok vært berørt av smittesituasjonen i forbindelse med Covid-19. Dette 
begrenset i hovedsak aktivitetene som var planlagt i første halvdel av 2021.  
 

Utfordringer i året som kommer 
En av utfordringene vi står ovenfor er å få skaffe instruktører og frivillige til å gjennomføre aktivitetene vi har satt 
opp i årshjulet. Dette er en jobb ungdomsutvalget i mye større grad må ta ansvar for i tiden framover. I 2021 var 
det i all hovedsak Friluftsveileder som driftet barne-ungdomsutvalget. 
 
En annen utfordring er å nå ut til ungdommen, og å få dem med på aktiviteten vår. 
 

Ole Henning Johansen, leder 

 

 
AVERSJONSDRESSUR AV HUND, MOT HUSDYR OG KLOVVILT 
 
I vårt fylke har vi pr 31.12.2021 13 autoriserte instruktører, som utfører et fantastisk arbeid.  
Antall autoriserte instruktører er stabilt, men vi treng påfyll av nye som er villige til å gjære en innsats. 
 
De viktigste hendelsene i 2021 
Alle planlagte kurs i 2021 måtte vi utsette pga. koronarestriksjoner 
 
Utfordringer/muligheter i året som kommer/framtidsplaner 

 Den største utfordringen er framleis å demme opp for at det ikke blir et totalforbud for bruk av elektrisk 
bånd til aversjonsdressur. 

 Å gjennomføre planlagte kursene. 
 Å utdanne flere instruktører 

 
 
Følgende kurs er planlagt gjennomført i 2022. 

 Evt. Oppdateringskurs for eksisterende instruktører.   
 Grunnkurs hund, for de som ønsker å starte på instruktørutdanning. 
 Kurs for utdanning av flere aversjonsinstruktører. 

 
Med vennlig hilsen: 
 
Ola Johan Skaar 
Fylkesinstruktør i aversjons- og hundedressur 

 
Det er avholdt ett kurs Ettersøk VG i Surnadal på Angråmyra skytebane 15.05 med 12 deltakere, og ett kurs i 
Molde 12.06.2021 med 4 deltakere. 



Dette er kurs for de som skal drive offentlige ettersøk, eller er interessert, men det er spesielle kvalifikasjoner for 
å få kurset godkjent som f.eks.å ha, eller å ha hatt godkjent ettersøkshund. 
 
Det ble videre arrangert ett Ettersøk grunnkurs i Surnadal på Nordmarka den 22.05 med 9 deltakere 
 
 
 
Per Helge Pedersen, FI ettersøk 
 
 

 
 
Organisasjonsinstruktører i 2021 
 
Hans Martin Dypvik og Geir Leslie Bjørklund 
 
 
Instruktørenes arbeid i 2021 
 
Koronasituasjonen har medført at det har vært få fysiske besøk fra OI i fylkeslaget i 2021. Derimot har de 
digitale kontaktpunktene vært flere. Mest e-post, telefon og SMS. Det er ikke alle lokallag som klarer å nytte 
f.eks. Teams og den nye portalen. Først og fremst skyldes dette flere omlegginger av portal i NJFF de siste fem 
årene. Noe som har ført til at flere brukere har falt fra. I 2021 ble det satt i gang kurset i siste versjonen av 
portalen, samt at OI fikk tilgang til pålogging for alle lokallagene i fyket. OI fikk da et viktig verktøy til å kartlegge 
aktiviteten på de lokale portalene.  
 
Det skulle vise seg at mange lokallag sliter med å komme i gang. Dette går først og fremst ut over manglende 
kontaktinformasjon og annen vital informasjon som ikke er ajourført. Arbeid med å oppdatere styrer i de ulike 
lokallagene ble startet opp i oktober 2021.  Dette arbeidet er omfattende og vil bli videreført i 2022. Kontakt og 
informasjon til lagene blir ekstra viktig i tiden som kommer pga. en rekke endringer i organisasjonen, slik som 
nye mønstervedtekter og kontingent-satset som skal gjelde fra 2023. Dette arbeidet er kommet godt i gang 
vinteren 2021. 
 
Under TV-samlinga for NJFF Møre og Romsdal i Molde i november-21 ble lokallagene invitert til portalkursing. 
Her var NJFF sin portalleder Bjørn Kristoffer Kjelsrud til uvurderlig god hjelp for alle som lurte på noe. Det var 
forholdsvis få som gjorde seg nytte av dette tilbudet da, men OI har en plan for oppfølging i samarbeid med 
styret i fylkeslaget og fylkessekretæren. Her skal alle lokallag få tilbud om hjelp.  
Videre har OI bistått lokallag med hjelp til organisasjonsmessige utfordringer.  
 
Dette har vært hjelp til å løse konflikter, og hjelp til å utforme avtaler internt- og eksternt i lokallagene. Mest 
arbeid bruke OI på å kartlegge mulighetene til å få Hjelset JFF opp fra dvalen. Etter flere runder og en del 
detektivarbeid, fant en ut av det var mest hensiktsmessig å legge ned laget. Arbeidet viste hvor viktig det er at 
fylkeslaget kan følge tettere opp lokallagene, kanskje også unngå at lag ligger i dvale i flere år uten at man gjør 
noe. Kanskje kan man unngå at lag legges ned litt lenger fram i tid, eller at både eiendeler og aktiva forsvinne ut 
av NJFF M&R uten at man er klar over dette. Ting går fort i glemmeboken. 
 
Kort oppsummert -2021 har vært et aktivt og innholds givende år for OI. 
 
Mvh 
Hans Martin Dypvik      Geir Leslie Bjørkelund                                                     
 
 
 

 

 



Regionlagets styre avslutter med følgende konklusjoner for perioden:  

Styret er av den oppfatning at oppgavene er løst på en tilfredsstillende måte til tross for koronapandemien første 
halvdel 2021. Administrasjon og styret har vist omstillingsevne og gjort det beste ut av situasjonen.  Utallige timer 
med arbeid er nedlagt både av styremedlemmene, instruktørene og andre frivillige i organisasjonen vår.  Styret 
retter en stor takk til alle involverte for godt samarbeid, og ønsker spesielt å takke tillitsvalgte som nå velger å 
takke for seg.  
 
Videre er vi evig takknemlig og ydmyk over den innsatsen som har blitt lagt ned i alle lokalforeningene i løpet av 
årsmøteperioden. Vi vil også takk de som bidrar med tilskudd og midler til aktiviteter og prosjekt slik at vi kan 
opprettholde ønsket aktivitetsnivå: Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvalteren i Møre og Romsdal, NJFF, 
Miljødirektoratet, og andre tilskudd givere 
 
 
Sivert Helland  
Leder 
 
 
Forslag til vedtak 
Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning med medlemsutvikling og årsmeldinger fra administrasjon, utvalg og 
instruktører for 2021 
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3. Regnskap, resultatregnskap og balanse 
 

 



 



 
 



 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
Forslag til vedtak:  

Årsmøtet godkjenner det fremlagte resultatregnskap, balanse og revisjonsberetning for 2021 
 
 

4. Innkomne saker med styrets vurdering og forslag til vedtak 
 
Det var ved fristens utløp for innmelding av saker til årsmøtet, kommet inn 2 saker til styret for 
behandling på årsmøtet i 2022. Begge saker innmeldt av Smøla JFF. I tillegg legger styret frem en 
resolusjon om «Tap av natur» 
 

Sak 1 - Dekking av utgifter på årsmøter og tillitsvalgtsamlinger 
 
Årsmøtet i Smøla JFF ønsker følgende sak til behandling av årsmøtet til NJFF Møre og Romsdal 
26.3.22; 
  
Budsjettforslag, forslag til vedtak:  
Primært: Kostnadene for kost og losji for valgte delegater til tillitsvalgtsamlinger og regionårsmøtet i 
årsmøteperioden 2022 – 2023 tas over budsjettet til regionlaget.  
Subsidiært: Lokalforeningene dekker overnatting for sine delegater når regionlaget innkaller til 
tillitsvalgtsamlinger og årsmøter. Møterom og mat (dagpakker) dekkes over regionlagets budsjett.  
 
 



 
Saksfremstilling: Fortsatt er det slik at om man er valgt delegat fra sin lokalforening og skal møte på et 
regionårsmøte som man er forpliktet til å møte på, så vil det medføre kostnader for foreningen.  
Medlemskontingenten til våre medlemmer ut i foreningene er det som holder liv i hele organisasjonen. 
Uten medlemmene - ingen NJFF. Kontingentsatsen blir fordelt mellom sentralt, region (fylke) og 
lokalforening, der vi på lokalforeningsnivå gjør hva vi kan for å holde satsen nede for våre 
medlemmer.  
 
For oss i Smøla JFF så ser vi verdien i å ha et regionlag (fylkeslag). Regionlaget har oversikten over 
alle lokalforeningene i fylket og har også en oversikt over hva som skjer sentralt, med en ansatt 
regionsekretær og friluftveileder og en styreleder som sitter i representantskapet til NJFF. De eneste 
felles foraene vi lokalforeninger har til å dra nytte av den informasjonen og kompetansen som 
regionlaget har, er nettopp tillitsvalgtsamlingene og årsmøtene. Det er viktig at så mange foreninger 
som mulig både kan og ønsker å delta her.  
 
 
Vi mener dette ikke er en sak om god eller dårlig økonomi i lokalforeningene. Det handler om 
troverdighet og om de demokratiske prinsippene som organisasjonene er bygd på.  
Det er medlemmene som bestemmer (ingen medlemmer – ingen NJFF). I Møre og Romsdal er det de 
valgte delegatene fra hver lokalforening som bestemmer hvordan vi vil drive NJFF i vårt fylke. Det er 
dette som er demokratiet. Jo flere fra lokalforeningene som er på samlinger og årsmøter – jo større 
troverdighet i de sakene som vedtas.  

 
Økonomi: Vi ser at det er økonomi til å prioritere dette utifra tilskuddet/kontingentsatsen fra 
medlemmene, til regionlaget, som fast post på budsjettet. I tillegg har regionlaget god og trygg økonomi. 
De siste to årene har sparepengene også økt, som følge av redusert aktivitet grunnet pandemi.  
Vårt forslag er på bakgrunn av det overstående at årsmøtet implementerer kostnadene til 
tillitsvalgtsamlinger og årsmøter i det budsjettforslaget som foreligger for 2022 – 2023.  
 
Vi vil minne om at dette ikke er veldig kontroversielt, da forslaget kun gjelder for kommende 
årsmøteperiode. Til og med neste årsmøte. Da skal det vedtas et nytt budsjett 
 
På vegne av årsmøtet i Smøla Jeger – og fiskerforening  
Smøla, 25.2.22  
 
Gro Anita Knoph og Oddbjørn Junge (protokollvitner årsmøtet) 
 
Styrets vurdering og forslag til vedtak 
 
Regionstyret støtter Smøla JFF sitt syn i saken om at det er viktig med så bred representasjon av 
lokalforeninger som mulig på tillitsvalgtsamlinger og regionårsmøter, men ønsker likevel å presisere at 
ingen er «forpliktet» til å møte på tillitsvalgtsamlinger og årsmøter i regi av regionlaget ettersom NJFF 
er en frivillig organisasjon. Til sammenligning må NJFF M og R betale alle kostnader for sine delegater 
ifb. med deltagelse på landsmøtene i NJFF. 
 
Tilsvarende samme sak ble behandlet på årsmøtet i 2019. Den gangen vedtok årsmøtet at 
«lokalforeninger med dårlig økonomi skal kunne søke regionlaget om tilskudd til å dekke deltakelse fra 
lokalforeningene på årsmøter og tillitsvalgtsamlinger». 
 
Tilbudet har i liten grad/ikke blitt benyttet, noe regionstyret tar som et tegn på at de fleste lokalforeninger 
har god økonomi og kan dekke kostnader ved deltagelse selv. 
Regionstyret kan heller ikke se at andelen deltagere på tillitsvalgtsamlinger og regionårsmøter har økt 
som et resultat av ordningen. Det er stort sett de samme lokalforeningene og samme antall 
representanter siden 2019 som har deltatt på årsmøter og tillitsvalgtsamlinger. 
 



Regionstyret synes årsmøtevedtaket fra 2019 gir alle lokalforeninger som ønsker det, muligheten til å 
delta på tillitsvalgtsamlinger og årsmøter i regi av NJFF M og R. Styret støtter derfor ikke Smøla JFF 
sitt forslag til vedtak, men oppfordrer årsmøtet til å støtte styrets forslag til vedtak med å videreføre 
eksisterende årsmøtevedtak fra 2019 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Videreføre årsmøtevedtaket fra 2019, der «lokalforeninger med dårlig økonomi skal kunne søke 
regionlaget om tilskudd til å  
dekke deltakelse fra lokalforeningene på årsmøter og tillitsvalgtsamlinger» 
 
 
Sak 2 – Redegjørelse Friluftveileder 
 
Årsmøtet til Smøla JFF ønsker at det gis en redegjørelse i regionårsmøtet på hvordan prosjektet med å 
ha friluftveileder ansatt i fylket har fungert 
 
Hva var det opprinnelige vedtaket?  
Hvor lenge har ordningen vart?  
Hva var intensjonen i ordningen for NJFF Møre og Romsdal?  
Tilskudd fra NJFF sentralt og fylkeskommunen, hvor mye og hvor lenge?  
Hva var NJFFs intensjon med å finansiere prosjektet i en periode? Hva var deres mål med ordningen?  
Stillingen skulle etter prøveprosjektet være selvfinansierende?  
I så fall, kan det gis en orientering om prosjektene og avtalene som er inngått som viser at stillingen nå er 
selvfinansierende?  
 
Hvis stillingen i løpet av disse årene ennå ikke er selvfinansierende, men må dekkes over driftsbudsjettet, eller 
egenkapitalen, til NJFF Møre og Romsdal, er ikke grunnlaget for å fortsette prosjektet borte?  
Vi ser at det å opprettholde denne stillingen vil binde opp det meste av økonomien i fylkeslaget, og dermed 
også den fleksibiliteten fylkeslaget bør ha. Det må drøftes i årsmøtet om årsmøtet ønsker å bruke NJFF Møre 
og Romsdals egenkapital til å opprettholde et prosjekt som skulle bli selvfinansierende, men som kanskje ikke 
har blitt det.  
 
Forslag til vedtak dersom redegjørelsen viser at det økonomiske resultatet er i tråd med intensjonen med 
prosjektet: Stillingen som friluftsveileder fortsetter kommende årsmøteperiode.  
 
Forslag til vedtak dersom redegjørelsen viser at det økonomiske resultatet ikke er i tråd med intensjonen med 
prosjektet: Stillingen som friluftsveileder avvikles i h.h.t. AML bestemmelser og arbeidsavtalen som er inngått. 
 
Styrets vurdering  

NJFF M & R er en frivillig organisasjon, hvilket betyr at vi driver virksomhet på ikke- fortjenestebasert 
og ikke-offentlig basis, der vi baserer driften vår på medlemskontingenter, midler, tilskudd, 
kursdeltageravgifter, og/eller frivillig arbeidsinnsats. Kursdeltageravgifter kalkuleres så lavt som mulig. 

NJFF Møre og Romsdal har hatt Friluftveileder i deltidsstilling siden 2003, og heltidsstilling siden 
2010. Intensjonen med stillingen var, og fortsatt er, å drive kunnskapsformidling om jakt og fiske i 
barnehage- og grunnskole, samt at Friluftveileder skal bidra med andre aktiviteter og prosjekt i regi av 
NJFF M & R. Det er totalt 11 av 19 regionlag i NJFF som har Friluftveileder. 
Friluftveileder er i sin helhet ansatt og lønnet av regionlaget 

Regionlaget mottar ikke lønnstilskudd til friluftveileder fra fylkeskommunen eller andre tilskudd givere, 
men kostnader til lønn og administrasjon kalkuleres alltid inn i aktiviteter og prosjekter regionlaget 
søker tilskudd/midler til hos fylkeskommunen, Statsforvalteren og andre tilskuddsgivere. 

En del av tilskuddene vi søker om og får tildelt, er tilskudd øremerket aktiviteter og prosjekt i 
barnehage- og grunnskole, bl.a. «Tilskudd til friluftsaktivitet» (kap. 1420 post 78). Dette er midler til 
aktiviteter og prosjekt som friluftveileder ene og alene planlegger og gjennomfører. 



I tillegg til diverse tilskudd og midler fra ulike aktører, mottar regionlaget 3-årig driftstilskudd fra 
fylkeskommunen. For perioden 2022-2024 er vi tildelt kr. 150.000 per år. Driftstilskuddet skal brukes 
til den daglige driften av regionlaget, herunder også lønn til friluftveileder. Kostnader ifb. aktiviteter og 
prosjekter skal ikke dekkes inn gjennom driftstilskuddet, kun kostnader relatert til driften. 

Friluftveileder har arbeidsinstruks utarbeidet av regionstyret. I arbeidsinstruksen står det bl.a. at 
friluftveileder skal «delta i å søke midler både til barne- og ungdomstiltak i regionlaget, og til diverse 
prosjekt i regi av regionlaget». Instruksen sier ingenting om at stillingen skal være selvfinansierende 
gjennom omsøkte midler, heller ikke at friluftveileder alene har ansvaret for å dekke inn sin lønn 
gjennom tilskudd/midler. Regionsekretær, som er daglig leder av regionkontoret, har det overordna 
ansvaret å søke om midler og tilskudd. 

Øvrige arbeidsoppgaver til friluftveileder iht. stillingsinstruks, er som følger herunder. 
Listen er ikke uttømmende, da arbeidsgiver gjennom sin styringsrett kan tillegge friluftveileder andre 
oppgaver ved behov; 
1. Videreutvikle og sette i verk barne- og ungdomstiltak, også tiltak for andre grupper, 

både medlemmer og ikke-medlemmer. 
2. Tiltakene skal ligge innenfor et bredt spekter som omfatter; 

 Vilt, jakt, skyting og hund 
 Fisk, fisking og fisketeknikker både innland og sjø 
 Et allsidig friluftsliv etter norske tradisjoner 

3. Ha sekretærfunksjon for barne- og ungdomsutvalget i regionlaget 
4. Arbeide for å kunne gi et undervisningstilbud i barnehage og grunnskole 
5. Bistå lokalforeningene med barne- og ungdomsaktiviteter, samt ha kontakt og yte 

sørvis for lokalforeningene 
6. Media bør brukes til å fremme aktivitetene 
7. Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret 
8. Bistå i å lage beretning om friluftveilederens/regionlagets arbeid siste år, samt 

utarbeide aktivitetsplaner. 
9. Ta del i de oppgaver som til enhver tid skal gjennomføres av regionlaget, herunder 

kursvirksomhet. 
10. Delta i å søke midler både til barne- og ungdomstiltak i regionlaget, og til diverse 

prosjekt i regi av regionlaget 
11. Føre tilsyn og vedlikehold med regionlagets eiendeler 

 
Eksempler på aktiviteter Friluftveileder har deltatt på og/eller gjennomført i 2021: 

 4 introjakter – 2 hjort og 2 villrein 
 Restjakt hjort på regionlagets jaktvald på Frei 
 Etablering av åtebu for jerv ved Oppskredtunnelen  
 Kurs i jervejakt 
 Planlegging av etablering jervebås i Surnadalen 
 Friluftsskoler i samarbeid med Friluftsrådet og DNT, sommer, høst og vinter 
 Prosjekt: Friluftsliv i grunnskolen: 16 dager, totalt ca. 400 barn- og unge 
 Jakt med 3 barnehager på Halsa – i samarbeid med Halsa JFF 
 Motivasjonsseminar store rovdyr/jerv 
 Undervisning om store rovdyr i grunnskolen 
 Gaupeseminar og gaupejakt 
 Gaupesporing 
 Kameraovervåking Gaupe 
 Camp Villaks i Rauma 
 Familiefiske i Rauma 
 Prosjekt: Forebygging eldre ensomhet  
 Aktivitetsdager med Flyktning tjenesten 



 Aktivitetsdager med Voksenopplæringen 
 Jaktcamp for ungdom i høstferien (egen regi – årlig arrangement) 
 Grunnkurs hund 
 Ettersøk VG del 2 
 Skytetrening med vaierbjørn – oppfølging av kommunale fellingslag 
 Røkting av mår feller på Skaret – aktivitetstilbud for ungdom 
 Pågående jegerprøveinstruktør utdanning 
 Deltatt på konferansen «Forskning i Friluftsliv»  
 Deltatt på nasjonal konferanse om «Rovvilt, beitedyr og samfunn» 
 Aktivitet på NJFF sin sentrale Barne- og Ungdomskonferanse 

 
Regionlaget har de siste årene hatt et mål om å bli mer synlig blant eksisterende medlemmer, men 
også i rekrutteringsøyemed. Friluftveileder bidrar i stor grad til økt synlighet i organisasjonen gjennom 
de aktiviteter og prosjekter han/hun deltar på. Regionlaget har siste måneder fått mange positive 
tilbakemeldinger på økt synlighet, engasjement og interesse gjennom ansattes tilstedeværelse og 
deltagelse på aktiviteter.    
 
NJFF vedtok på landsmøtet i 2021, økt satsing på barne- og ungdomsvirksomheten i organisasjonen, 
hvilket betyr at NJFF M og R gjennom handlingsplanen forplikter seg til å satse på barn- og ungdom. 
Å ha en Friluftveileder i regionlaget, vil således være et viktig bidrag i den nasjonale barne- og 
ungdom satsingen. 

Smøla JFF hevder at «det å opprettholde Friluftveileder stillingen vil binde opp det meste av 
økonomien i fylkeslaget, og dermed også den fleksibiliteten fylkeslaget bør ha». I realiteten er det 
Friluftveileder stillingen som indirekte tilfører regionlaget størsteparten av midler og tilskudd, og som 
derfor gir regionlaget fleksibilitet til å gjennomføre aktiviteter og prosjekt. Uten Friluftveileder vil det 
være begrenset med midler og tilskudd regionlaget kan søke på og få tildelt, samt at vi ville hatt 
minimalt med ressurser til å planlegge og gjennomføre aktivitetene. Uten Friluftveileder ville det f.eks. 
vært styret og utvalgene som måtte planlagt og gjennomført aktivitetene til regionlaget, noe styret ser 
på som vanskelig å få til, da medlemmer i styret og utvalgene er frivillige tillitsvalgte med full jobb ved 
siden av sine verv.  

NJFF M og R kan vise til en trygg og god økonomi med stabile resultatoverskudd over mange år, 
tross i at vi er en ikke-fortjeneste basert virksomhet. Regionstyret ser derfor ingen grunn til bekymring 
ved å ha en friluftveileder ansatt. Med bakgrunn i regionlagets økonomiske stilling, sett opp mot 
nytten og intensjonen ved å ha en friluftveileder ansatt i regionlaget, oppfordrer styret årsmøtet om å 
gi sin tilslutning til å videreføre ordningen med å ha en friluftveileder ansatt.  

Eksempel på direkte/indirekte inntekter og direkte kostnader knytt til Friluftveileder herunder (grovt 
skissert)  



 

Styrets forslag til vedtak: 

Friluftveileder stillingen videreføres frem til regionlagets økonomiske resultat eventuelt ikke anses 
som tilfredsstillende. 

 
Sak 3 - Resolusjon Tap av natur 
 
I dagens samfunn er det stort fokus på klimautfordringene. Det som likevel viser seg forbigått er truslene 
ovenfor naturmangfoldet som følge av tap av natur. Dette mener NJFF er en utfordring som må løses 
parallelt med klimautfordringene. Enten det gjelder vannkraft, industri eller hytteområder, så er det 
samfunnsutvikling som må gjøres på naturen sine premisser.  
I senere tid har vi sett at en del politiske partier ønsker å bygge med vernede vassdrag til fordel for 
kraftutbygging, derav nasjonale laksevassdrag. Der er det på sin plass at de blir minnet på at hensynet 
til villaksen skal settes først i disse elvene, og det må ikke gjøres unntak! 
 
Ved å sette en resolusjon vedtatt av årsmøtet, viser NJFF Møre og Romsdal at de tar et tydelig 
standpunkt, samt skaper retningslinjer å forholde seg til når forslag om nedbygging av naturen vår 
kommer på agendaen. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner resolusjonen slik den er fremlagt (vedlegg 1) 
 
 
 

5. Andre saker styret har satt på dagsorden 

Nye vedtekter for alle organisasjonsledd (vedlegg 2) 



 
Sak 2 – TAM  
 
På årsmøtet 2019, vedtok årsmøtet at NJFF M og R skulle starte med TAM f.o.m. høsten 2020.  
 
TAM står for Trygghet, Ansvar og Mestring. Dette prosjektet er NJFF Hordalands opplegg for ungdom som har 
en eller annen utfordring med å gjennomføre et normalt grunnskoleløp. Elevene går i 5. til 10. trinn, samt noen 
ungdommer gjennom NAV og barnevernet. Elvene som er med blir rekruttert inn av skolene. De får en dag i uka 
sammen med TAM et helt skoleår. Mange får være med flere år. Instruktørene til TAM kan ha inntil fire elever 
hver, de er alltid et team på to og kan hver dag ha med 8 elever, 32 elever i uka. En dag i uka bruker 
instruktørene til kontorarbeid, besøk hos skoler, samtale med foreldre, møte i BUP m.m. Instruktørene i TAM er 
i sin helhet finansiert gjennom betaling fra skolene. Utstyr er finansiert av Gjensidigemidler. 
 
Styrets vurdering 
 
Etter at årsmøtet vedtok oppstart av TAM, søkte regionlaget om midler til prosjektet hos ulike tilskuddsgivere, 
blant annet hos Gjensidigestiftelsen som skulle være den største bidragsyteren. Vi fikk innvilget 100.000 kr. i 
tilskudd fra fylkeskommunen, men ingenting frå Gjensidige eller andre tilskuddsgivere.  
  
For å realisere prosjektet var det antatt behov for en startkapital på ca.2 millioner kroner, der størsteparten av 
midlene skulle hentes fra Gjensidigestiftelsen. Gjensidigestiftelsen har nå «meldt seg ut av» prosjektet, og 
Hordaland fikk heller ikke tildelt midler for 2022. TAM Hordaland lever i dag på penger frå Handelens Miljøfond, 
som i hovedsak går til plastrydding, som ikke er i tråd med intensjonen til NJFF om å ta med  TAM-elever på 
jakt-, fiske- og friluftsrelaterte aktiviteter.  
Sett i lys av de store utfordringene rundt å hente ressurser og midler til prosjektet, ser ikkje regionstyret 
muligheter til å realisere TAM, og ber årsmøtet om godkjenning til å avslutte TAM-prosjektet. De tildelte midlene 
pålydende kr. 100.000 fra fylkeskommunen, er søkt omdisponert til bruk som «Friluftsliv i skolen» midler 
 
Vedtak: 
Styret ber om årsmøtets godkjenning til å avslutte TAM-prosjektet. De tildelte midlene fra fylkeskommunen på 
kr. 100.000 skal brukes til «Friluftsliv i skolen» aktiviteter i grunnskolen om blir godkjent av fylkeskommunen 
omdisponert. 
 
 
Sak 3 – Vedtektsendring – utvidelse av jaktutvalget med ett medlem 
 



Vedtektsendring – utvidelse av fiskeutvalget med to medlemmer 
 

I vedteksnorm for regionlag i Norges jeger – og fiskerforbund § 5; Regionlagets årsmøte, gis det 
åpning for at regionårsmøtet selv kan justere fordelingen av representasjonen.  
Regionstyret foreslår å justere ned grensen for antall medlemmer for representasjon.  
 
I vedteksnormen står representasjonen slik:  
Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere 
medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 200. 
medlem, inntil 6 representanter. Deretter gis en representant pr 300 medlem 
Representantene må ha fylt 14 år for å ha stemmerett.  

 



 

 Budsjett og virksomhetsplan 2022



 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar budsjettet for 2022 slik som foreslått fra styret 
 



 
 

NJFFs Arbeidsprogram for 2022 - Del 1 
 
1 INNLEDNING 
Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre planer, 
programmer og kommunikasjon. 
NJFFs høyeste myndighet, Landsmøtet, vedtok i 2018 et Handlingsprogram for 2019-2024. Dette 
handlingsprogrammet viderefører NJFFs strategiske målområder og hovedmål fra forrige 
handlingsprogram, men hvor det ble lagt til ett hovedmål: «NJFF skal ha en tydelig miljøvernprofil». 
Handlingsprogrammet gjelder for oss alle, for hele organisasjonen, og ligger til grunn for 
utarbeidelse av årlige arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet er verktøy for planlegging i NJFF 
sentralt, fylkeslag og foreninger. 
 
Dette arbeidsprogrammet er todelt: 
Del 1 – Prioriterte innsatsområder i 2022 
Del 2 - Grunnleggende aktivitet i NJFFs virksomhet 
 

2 NJFFS FOKUS I 2022 –TA AKTIVITETENE TILBAKE 
Vi skal i 2022 gjenoppta og øke aktivitetene i organisasjonen etter lang tid med 
smittevernbegrensninger. Vi skal også fortsette vår innsats for å promotere NJFFs organisasjon, rolle, 
aktiviteter og tilbud. 
Dette skal sikre gode tilbud til medlemmene, øke interessen for jakt, fiske og annet friluftsliv i 
befolkningen, og forsterke vår relevans og påvirkningskraft i samfunnet. 

 
3 PLAN 
 
3.1 FELLES ARBEID OG HVOR VI SKAL 
For å rette fokuset og skape effekt må hele organisasjonen trekke i samme retning innen både 
satsningsområdene og løpende aktiviteter. 
Derfor er informasjonsarbeidet og kommunikasjonen i organisasjonen viktig, og betydningen av 
enhetlige budskap vil være essensielt. 
Alle organisasjonsledd skal ivareta NJFFs fokus i 2022 inn i sine planer og virksomhet. Ved årets slutt, 
og overgangen til 2023, har vi forhåpentligvis fått aktivitetene over hele landet opp på minst et like 
høyt nivå som før korona-pandemien, og vi har sett en økning av medlemsmassen, spesielt blant 
yngre og i tettbebygde områder. Videre har vi styrket aktiviteter for familiemedlemmer og profilert 
NJFF som en ansvarlig miljøaktør som ivaretar naturen og vilt- og fiskeressursene. 
 
3.2 PRIORITETER 
NJFF skal alltid ha fokus på våre kjerneaktiviteter som er jakt og fiske. Vi skal sikre gode 
rammebetingelser og en anerkjennelse i samfunnet for våre aktiviteter og vårt syn. For å nå de 
overordnede målene vil vi i dette arbeidsprogrammet ha særlig fokus på: 
• Familierekruttering og -aktiviteter 
• Opplæringsvirksomheten 



• Tilbud og markedsføring, særlig i urbane områder 
• Enhetlig kommunikasjon 
• Oppfølging av vedtak fra landsmøtet 2021 
En rekke andre områder vil også ha oppmerksomhet i 2022, selv om ovennevnte vil ha spesielt fokus. 
Temaer som berører enkelte deler av landet er typisk i så måte, eksempelvis rovvilt- og 
villaksforvaltning, i tillegg til sportsfiske, jaktskyting, skytebaner og vill mat. Mesteparten av det 
faktiske arbeidet i 2022 knyttes til grunnleggende aktiviteter, noe som kommer frem i del 2. 
 
3.3 OPPGAVER 
3.3.1 Familierekruttering og -aktiviteter 
• Markedsføre tilbudet om familiemedlemskap internt og eksternt. 
• Videreutvikle organisasjonens tilbud med økt aktivitet og innhold. 
• Utvikle enhetlige medlemsfordeler 
3.3.2 Utarbeide ny strategi for NJFFs opplæringsvirksomhet 
3.3.3 Tilbud og markedsføring, særlig i urbane områder 
• Styrke NJFF som en åpen og inkluderende organisasjon for alle friluftsinteresserte. 
• Utvikle og synliggjøre organisasjonens samlede tilbud til medlemmene i områder der disse 
tilbudene ikke er allment kjent. 
3.3.4 Enhetlig kommunikasjon 
• Styrke den enhetlige kommunikasjonen og markedsføringen av organisasjonen. 
• Styrke synlighet og kjennskap, eksternt og internt, om NJFFs formål, verdier og virksomhet. 
• Styrke medlemskommunikasjonen. 
• Bruke våre ambassadører, som et moderne ansikt utad for organisasjonen. 
3.3.5 Oppfølging av vedtak fra Landsmøtet 2021 
• Vedtak gjort i NJFFs høyeste organ kan kreve prioritert innsats på områder i 2022 

 
4 SYNLIGHET OG SAMARBEID 
Vi skal sikre vår synlighet i samfunnet og påvirkningsevne i saker som er viktige for NJFF. Derfor må 
vi aktivt søke samarbeid med politikere, offentlige instanser og interesseorganisasjoner og påvirke 
nasjonale og internasjonale beslutninger som får konsekvenser for jakt- og fiskeinteressene. Et godt 
samarbeid fra NJFFs side krever aktiv deltakelse og initiativ på alle nivåer. Vi må balansere 
pragmatisme med integritet og prinsippfasthet i våre møter og diskusjoner med andre 
organisasjoner og myndigheter. 
 
 

NJFFs Arbeidsprogram 2022 - Del 2 
1 NJFFS STRATEGISKE MÅLOMRÅDER OG HOVEDMÅL 
 
1.1 UTØVELSE AV JAKT, FISKE OG ANNET FRILUFTSLIV 
1. Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha 
bred allmenn anerkjennelse. 
2. Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske og annet friluftsliv. 
3. Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at 
det produseres høstbare overskudd av vilt og fisk. 
4. NJFF skal være en ansvarlig miljøaktør. 
 
 



1.2 ORGANISASJONEN 
5. NJFF skal være en sterk organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser. 
6. Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk. 
7. NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte. 

 
2 NJFFS ARBEID I 2022 
 
2.1 MEDLEMSFORDELER OG -TJENESTER 
• Yte god service overfor medlemmene. 
• Styrke verveaktiviteten med fokus på familiemedlemskap, og utvikle en bedre 
«medlemsreise» 
• Videreføre og utvikle nye medlemsfordeler. 
• Utvikle en mer enhetlig prisstruktur på medlemskap, aktiviteter og tilbud. 
• Tilby enhetlige medlemsfordeler uavhengig av lokallagstilknytning. 
• Tilby opplæringsmateriell og profilartikler gjennom NJFF-butikken. 
• Videreutvikle digitale verktøy for bedre medlemskommunikasjon 
 
2.2 KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING 
• Bruke NJFF.no som organisasjonens primære kommunikasjonskanal. 
• Publisere, overvåke og følge opp Facebook, Instagram og andre sosiale medier. 
• Bruke media aktivt for å fremme organisasjonens aktiviteter og synspunkter. 
• Styrke det kommunikasjonsfaglige kunnskapsnivået i organisasjonen. 
• Utgi og videreutvikle Jakt & Fiske på papir og digitalt. 
• Utvikle og ta i bruk målrettet medlemskommunikasjon. 
• Posisjonere NJFF som en ledende aktør for å fremme vill mat. 
 
2.3 BARN OG UNGDOM 
• Utvikle tydelige konsepter for barn og ungdom. 
• Sentrale medlemsfordeler for ungdomsmedlemmer. 
• Øke antall jakt- og fiskeskoler, jaktskytterskoler og leirtilbud. 
• Rekruttere og utdanne flere unge instruktører og tillitsvalgte. 
• Utvikle tilbud til de yngste målgruppene som en del av familiesatsingen. 
• Legge til rette for deltagelse i vilt- og fiskestelltiltak for barn og ungdom 
 
2.4 KVINNER 
• Bedre markedsføring av kvinneaktiviteter. 
• Styrke kommunikasjonen mellom tillitsvalgte på kvinnesiden. 
• Rekruttere og utdanne flere kvinnelige instruktører og tillitsvalgte. 
• Videreføre kvinnekontaktordningen. 
• Gjennomføre aktiviteter spesielt rettet mot kvinner. 
• Synliggjøre gode rollemodeller. 
 
2.5 ORGANISASJON 
• Videreføre og utvide konseptet «Min forening/Mitt lag». 
• Ha fungerende organisasjonsinstruktører i alle fylker. 
• Øke bruken av organisasjonens standardiserte administrative verktøy. 
• Styrke kommunikasjon med tillitsvalgte og instruktører. 



• Ivareta god tilskuddsforvaltning til beste for hele organisasjonen. 
• Avklare forventninger til, og utvikle mandater for de sentrale utvalgene. 
 
2.6 OPPLÆRINGSVIRKSOMHET 
• Stimulere til økt aktivitet gjennom en styrking av instruktørordningene. 
• Videreføre kurs- og studievirksomheten blant annet gjennom Studieforbundet natur og miljø. 
• Videreutvikle opplæringsaktivitetene sammen med Jakt- og Fiskesenteret. 
 
2.7 ALLMENNHETENS ADGANG TIL JAKT OG FISKE 
• Sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske ved å: 
o videreføre lokalt og sentralt samarbeid med offentlige og private 
grunneiere/rettighetshavere 
o Følge opp utviklingen med framtidig forvaltning av statsgrunn i Nordland og Troms 
• Arbeide for en organisering av Statskog som styrker muligheten for å følge opp målsettingen 
om aktiv tilrettelegging for jakt, fiske og annet friluftsliv. 
• Arbeide for en utvikling av Statskog til en ledende kunnskapsleverandør innenfor forvaltning 
av jakt, fiske og naturgrunnlaget. 
 
2.8 JAKT OG VILTFORVALTNING 
• Stimulere til rekruttering gjennom introjakter mm. 
• Bidra til en kunnskapsbasert viltforvaltning. 
• Videreføre arbeidet for sikker og human jaktutøvelse. 
• Forsterke innsatsen for å oppnå bedre ivaretakelse av villreinen, med særlig vekt på 
arealbruk. 
• Følge opp videre arbeid med å bekjempe skrantesyken (CWD). 
• Arbeide for en rovviltforvaltning i tråd med organisasjonens vedtak. 
• Arbeide for en modernisering av viltloven i tråd med organisasjonens vedtak. 
• Arbeide med ivaretakelse av habitater i landbruks- og skogsområder. 
 
2.9 FISKE OG VANNFORVALTNING 
• Stimulere til økt sportsfiskeinteresse i samfunnet gjennom: 
o gode sportsfisketilbud til barn og ungdom 
o tilrettelegging for, og synliggjøring av de gode mulighetene for sportsfiske 
o økt fokus på innlandsfiske 
o aktiv konkurransevirksomhet. 
• Styrke samarbeidet på fiskesiden mellom organisasjonsleddene. 
• Påvirke myndighetene for å sikre en videreføring av et allsidig sportsfiske, herunder sikre 
allmenhetens tilgang. 
• Videreføre arbeidet for å sikre bærekraftig forvaltning av våre ville laksefisker, bl.a. ved å: 
o bidra til en miljømessig bærekraftig oppdrettsvirksomhet 
o videreføre arbeidet innenfor marin forvaltning. 
• Påvirke til miljøforbedringer i forbindelse med vilkårsrevisjoner. 
• Bidra aktivt i arbeidet med vannforvaltning, og gjennomføre praktiske fisketiltak. 
• Bidra til moderne kunnskapsbasert forvalting, kultivering og restaurering av vann, vassdrag 
og sjøområder, med sikte på et attraktivt fiske. 
o Gjennomføre «Sjøørretriket» 
o Følge opp tiltaksplanen for Oslofjorden 
 
 



2.10 JAKTSKYTING/VÅPEN 
• Arbeide for et godt og bredt tilbud på skytebaner. 
• Arbeide for lover og regelverk som gjelder skytebaner og våpen som sikrer gode rammer for 
jakt og konkurranseskyting. 
• Sikre god gjennomføring av konkurransevirksomheten (inkludert NM-arrangementer og 
andre terminfestede stevner) og annen skyteaktivitet. 
• Følge opp de kartlagte skytebanene. 
• Sikre samarbeid mellom sentralledd, fylkeslag og lokalforeninger i forbindelse med 
skytebanesaker 
 
2.11 JAKTHUND 
• Videreutvikle og styrke ettersøksvirksomheten. 
• Tilby flere instruktør-, aversjons-, ettersøks- og dressurkurs. 
• Sikre gode rammebetingelser for bruk av jakthunder, herunder følge opp revisjonen av 
hundeloven. 
• Arbeide for å bevare vår kulturtradisjon for løshundjakt. 
• Bidra til å sikre de særnorske jakthundrasene 
 
2.12 MILJØ- OG ENERGIPOLITIKK 
• Synliggjøre og styrke NJFFs miljøengasjement. 
• Gjennomføre holdningsskapende kampanjer i hele organisasjonen. 
• Videreføre engasjementet for å ivareta leveområder for vilt og fisk, herunder motvirke bit for 
bit-nedbygging av natur. 
• Motivere til utarbeidelse av avfallshåndteringsplaner for aktuelle aktiviteter 
• Arbeide for politisk tilslutning til nei til ny vindkraftutbygging i norsk natur. 
• Følge opp NJFFs energipolitiske plattform, herunder rammer for konsesjon for havvind. 
• Bidra til å begrense spredning av fremmede arter 
o Sikre at staten tar ansvar for bekjempelse av pukkellaks 
 
2.13 ADMINISTRASJON 
• Utvikle og sikre god bruk av administrative, digitale verktøy. 
• Videreutvikle NJFF.no som et brukervennlig nav i organisasjonen. 
• Sikre gode kommunikasjonsløp i hele organisasjonen ved hjelp av verktøy som er tilpasset 
moderne medievaner og -bruk. 
• Heve kompetansen i bruk av moderne kommunikasjons- og IT-verktøy. 
• Arbeide for forenkling av administrative prosesser. 
• Opprettholde NJFFs tradisjon for god organisasjonskultur. 
• Sørge for god personalpolitikk i hele organisasjonen, herunder ivareta HMS og HR. 
• Legge til rette for en transparent, sunn og balansert økonomi med gode rutiner på alle nivåer 
i organisasjonen. 
• Forvalte organisasjonens eiendommer og anlegg med god drift.

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar virksomhetsplanen for 2022 som forelagt 
  



 

Verv Navn Forening Første gang Status Virketid 
Leder Sivert Helland Herøy og Sande jff 2019 Attval 2 år 
Nestleder Turid Sættem Eggen Surnadal JFF 2022 NY  1 år 
Kasserer Tove Hundseth Sunndal JFF 2016 Attval 2 år 
Sekretær Geir Leslie Bjørklund Skodje JFF 2016 Attval 2 år 
Leder Fagutvalg 
fiske Randulf Tverfjell Molde JFF 2016 Attval 2 år 
Leder fagutvalg 
jakt Svein Dalen Surnadal JFF 2021 Ikkje på val 2 år 
Leder 
ungdomsutvalget Ole Henning Johansen Fræna JFF 2017 Ikkje på val 2 år 
Leder 
aktivitetsutv. 
Skyting Reidar Strand Sunndal JFF 2017 Ikkje på val 2 år 
Leder 
aktivitetsutv. 
Hund Olav Helland Aure JFF 2016 Ikkje på val 2 år 
Kvinnekontakt Christina Bjerknes Fræna JFF 2022 NY 2 år 
1. vara for styret Joakim Pettersen Volda Jff 2022 Ny 1 år 
2. vara for styret Oddbjørn Junge Smøla jff 2022 Ny 1 år 
 
Medlem 
fagutvalg jakt Ådne Aune Surnadal jff 2021 Ikkje på val 2 år 
Medlem 
fagutvalg jakt Jan Egil Arnestad Sula jff 2022 NY 2 år 
Medlem 
fagutvalg 
jakt/rovvilt Lars Olav Moen Halsa jff 2022 NY 2 år 
 
Medlem 
ungdomsutvalg Christian Sørvik Holmen K.sund jff 2021 Ikkje på val 2 år 
Medlem 
ungdomsutvalg Ole Matias Risvik Eide jff 2022 NY 2 år 
 
Medlem 
fagutvalg fiske Arnfinn Lange Molde JFF 2019 Ikkje på val 2 år 
Medlem 
fagutvalg fiske Britt Elin Drågen Sunndal jff 2022 Ny 2 år 
Medlem 
fagutvalg fiske     2022 Ny 2 år 
Medlem 
fagutvalg fiske     2022 Ny 2 år(1 år) 
 



Medlem 
Aktivitetsutv. 
Skyting Knut Olav Sundsøy Averøy JFF 2019 Ikkje på val 2 år 
Medlem 
Aktivitetsutv. 
Skyting Petter Jan Birkeid Sula jff 2022 NY 2 år 
 
Medlem 
aktivitetsutv. 
Hund Allan Nogva Eide jff 2021 Ikkje på val 2 år 
Medlem 
aktivitetsutv. 
Hund Per Gunnar Vidhammer Skodje JFF 2019 Attval 2 år 
 
Medlem 
kvinneutvalg Gunn Elene Olsen Valldal JFF 2015 Ikke på valg 2 år 
Medlem 
kvinneutvalg Ruth Hege Dyrhaug Eide JFF 2018 Attval 2 år 

  
 
FORSLAG FRA VALGKOMITEEN - GODTGJØRELSE TILLITSVALGTE I 
FYLKESLAGET. 
Valgkomiteen forslår ingen auke av godtgjersle for tillitsvalte  i 2022 og foreslår at gjeldande godtgjersle 
for  2021 skal vere retningsgivande; 
Leder: Kr. 13 390,- 
Nestleder og kasserer: Kr. 10 300,- 
Utvalgsledere: Kr 4120,- 
Sekretær:  kr 2060 
Alle styremedlemmer: kr. 227 pr. møte 
Utvalgsmedlemmer: kr. 227 pr. møte (attesterest av leder/kasserer) det skal 
foreligge møtereferat 
For reiser alle tillitsvalgte: Kjøring: Etter statens satser 
Diett: Etter regning 
Øvrig transport: Etter regning 
Tapt arbeidsfortjeneste: 
På møter som må avholdes i arbeidstiden; (gjelder møter med offentlige 
myndigheter, møter med lokal lag og seminar der medlemmer i styret må møte i 
arbeidstida) gis det godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 210,- pr time. 
Dette inkluderer feriepenger: Det settes et tak på utbetalingen inkl. arbeidsavgift på 
kr. 20 000,- pr. år. Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste der møteinnkaller eller 
andre aktører betaler dette. 
Administrasjons leder/styreleder skal godkjenne på forhånd. Attestasjonen er 
møtereferat 
Innberetning til myndighetene skjer etter gjeldende regler 
Tapt arbeidsfortjeneste rapporteres som lønn. 
 
 
Valgkomiteen 
 
Johnny Winsjansen
Karstein Yttervik 
Oddbjørn  Oppstad 



8. Valg av ledere til årsmøteutnevnte utvalg 
 
Valg av styre, utvalgsledere og utvalgsmedlemmer blir gjort samlet under sak 7  
 

9. Valg av valgkomite 

Valgkomitè leder Karsten Yttervik Kristiandsund jff 2020 Ikkje på val 3 år 
Medlem Oddbjørn Oppstad Midsund jff 2021 Ikkje på val 3 år 
Medlem Anette Langdal  Valldal JFF 2022 På val 3 år 

 

10. Valg av revisor(er) og vararevisor for ett år 



Vedlegg 1. Resolusjon – Tap av natur 

 



Vedlegg 2. Nye vedtekter NJFF M og R 
 
Vedtatt av landsmøtet 14.11.21

 
 



 



 



 
 



 
 
Vedlegg 3. Protokoll fra Årsmøtet 2021 

 
 Protokoll ÅRSMØTE 2021 – Teams 25. mars  
Årsmøtet ble gjennomført digitalt via Microsoft Teams torsdag 25. mars. Innkalling og saksdokumenter var 
sendt ut på forhånd til alle foreninger og delegater og gitt frist for tilbakemelding med innspill og spørsmål, 
forslag til nye vedtak eller benkeforslag. Ingen tilbakemeldinger var kommet inn på forhånd. Påmeldte 
delegater ble ropt opp ved møtets start.  
Før årsmøtet ble satt holdt Alf Erik Røyrvik, forbundsstyret og NJFF Sogn og Fjordane, et årsmøteforedrag og 
et foredrag om organisasjonsutvalgets rapport. I tillegg til Alf Erik, deltok Kjell Ove Våg på årsmøtet som 
observatør og bidragsyter til fylkeslagets arbeid med bl.a. organisasjonsrapporten.  
Årsmøtesaker  
1. Konstituering av møtet.  

- Godkjenning av innkalling  
 
Forslag: Godkjennes  
Vedtak: Godkjent  
- Godkjenning av dagsorden  
 
Forslag: Godkjennes  
Vedtak: Godkjent  
- Godkjenning av forretningsorden  
 
(Tilpasses digital plattform)  
Forslag: Godkjennes  
Vedtak: Godkjent  
- Valg av ordstyrer  
 
Forslag: Hans Martin Dypvik  
Vedtak: Hans Martin Dyvik valgt  
- Valg av sekretær  
 
Forslag: Åsa Fredly  
Vedtak: Åsa Fredly valgt  
- Godkjenning av fullmakter/stemmeberettigede  
 
Ingen stilte med fullmakt. Delegater var meldt inn på forhånd. 33 stemmeberettigede godkjent.  
- Valg av tellekorps, 2 representanter  
 
Forslag: Tove Hundseth og Turid Sættem Eggen.  
Forslag godkjent  
- Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen  
 
Forslag: Reidar Strand og Oddbjørn Opstad  
Forslag godkjent  



 
- Valg av resolusjonskomité, 3 medlemmer  
 
Ingen resolusjoner lagt fram.  
Forslag: Reidar Strand, Sivert Helland, Johnny Winsjansen  
Forslag godkjent.  
2. Styrets årsberetning fra siste kalenderår  
 
Fylkesstyrets årsmelding inkl. medlemsbevegelse ble gjennomgått av fylkessekretær. Utvalgsledere presenterte 
egne årsmeldinger.  
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning med medlemsutvikling og årsmeldinger fra administrasjon, utvalg og 
instruktører fra siste kalenderår.  
Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning med medlemsutvikling og årsmeldinger fra administrasjon, utvalg og 
instruktører fra siste kalenderår.  
3. Regnskap, resultatregnskap og balanse  
 
Tove Hundseth presenterte regnskap og balanse. Regnskapet viser et resultat på kr 174 677,-. Hans Martin 
Dypvik leste revisjonsberetningen.  
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner det fremlagte resultatregnskap, balanse og revisjonsberetning for 2020.  
Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner det fremlagte resultatregnskap, balanse og revisjonsberetning for 2020.  
4. Innkomne saker med styrets vurdering og forslag til vedtak  
 
1. Landsmøte og behandling av organisasjonsutvalgets rapport  
 
Kjell Ove Våg gikk igjennom hovedpunktene i rapporten og fylkestyrets vurdering av innholdet. Fylkesstyrets 
vurdering ble bedt om at årsmøtet kan stille seg bak.  
Forslag til vedtak:  
Denne saken legges fram uten forslag til vedtak  
Diskusjon/spørsmål  
Representant fra Skodje jff ønsker mer tid til å gjøre seg kjent med organisasjonsutvalgets rapport og ville vite 
hvordan rapporten fram til nå var presentert for medlemmer og lokalforeninger.  
Representant for Sykkylven jff lurte på hvordan andre fylkeslag stiller seg til rapporten.  
Det ble poengtert at det er frist for lokalforeninger og fylkeslag å komme med innspill til landsmøtet 1. juni og 
at fylkesstyret vil jobbe videre med sitt høringssvar fram til da. Det er mulig å komme med innspill fram til da.  
Nytt forslag til vedtak fra styret:  
Årsmøtet støtter fylkesstyrets vurderinger, og ønsker at styrets notat skal legges til grunn for videre arbeid fram 
mot landsmøtet.  



Nytt forslag til vedtak:  
Årsmøtet støtter fylkesstyrets vurderinger, men ønsker at styrets notat skal sendes på høring til lokalforeningene 
før videre arbeid fram mot landsmøtet med frist 1. mai.  
Behandling av forslag til vedtak:  
Styret trakk sitt forslag til vedtak og dermed stod man igjen med det siste forslaget som ble enstemmig godkjent.  
Vedtak:  
Årsmøtet støtter fylkesstyrets vurderinger, men ønsker at styrets notat skal sendes på høring til lokalforeningene 
før videre arbeid fram mot landsmøtet med frist 1. mai.  
Enstemmig.  
2. Saker til landsmøtet  
 
1. Forvaltning av gaupe – bestandsstatus  
2. Forvaltning av oter  
 
Forslag til vedtak:  
1. Årsmøtet ønsker at fylkesstyret utreder videre en sak til landsmøtet 2021 om beregning av bestandsstatus for 
gaupe. Årsmøtet ber om at NJFF skal jobbe for at forvaltningen skal utarbeide en mer tilpasset metode for 
beregning av gaupe ulike deler av landet.  
2. Årsmøtet ønsker at fylkesstyret utreder videre en sak til landsmøtet 2021 om forvaltning av oter. Årsmøtet ber 
om at NJFF engasjerer seg i forvaltningen av oter, en art som vi ser på som en alvorlig trussel mot allerede 
svake bestander av villaks og sjøørret i vårt fylke.  
 
Vedtak:  
1. Årsmøtet ønsker at fylkesstyret utreder videre en sak til landsmøtet 2021 om beregning av bestandsstatus for 
gaupe. Årsmøtet ber om at NJFF skal jobbe for at forvaltningen skal utarbeide en mer tilpasset metode for 
beregning av gaupe ulike deler av landet.  
2. Årsmøtet ønsker at fylkesstyret utreder videre en sak til landsmøtet 2021 om forvaltning av oter. Årsmøtet ber 
om at NJFF engasjerer seg i forvaltningen av oter, en art som vi ser på som en alvorlig trussel mot allerede 
svake bestander av villaks og sjøørret i vårt fylke.  
 
Enstemmig.  
5. Styrets forslag til virksomhetsplan  
 
Fylkessekretær orienterte om hvordan fylkeslagets virksomhetsplan er bygd og hvordan det bygger på sentrale 
målsettinger.  
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner virksomhetsplan 2021 for NJFF Møre og Romsdal.  
Vedtak:  
Årsmøtet godkjenner virksomhetsplan 2021 for NJFF Møre og Romsdal.  
Enstemmig.  
6. Budsjett 2021  
 
Tove Hundset presenterte fylkesstyrets forslag til budsjett for 2021. Fylkeslaget budsjetterer med et underskudd.  



Forslag til vedtak:  
Årsmøtet tar budsjett for 2021 til orientering.  
Vedtak:  
Årsmøtet tar budsjett for 2021 til orientering.  
Enstemmig.  
7. Fylkeslagets kontingentandel med styrets forslag til vedtak  
 
Forslag til vedtak  
NJFF Møre og Romsdal beholder fylkeslagets kontingentandel uforandret i 2022. Kontingentandelen i de ulike 
medlemskategoriene blir:  
Hovedmedlem kr 50,-  
Barn/ungdom m/tidsskrift kr 35,-  
Barn/ungdom u/tidsskrift kr 35,-  
Pensjonist/uføremedlem kr 45,-  
Sidemedlem kr 45,-  
Vedtak:  
NJFF Møre og Romsdal beholder fylkeslagets kontingentandel uforandret i 2022. Kontingentandelen i de ulike 
medlemskategoriene blir:  
Hovedmedlem kr 50,-  
Barn/ungdom m/tidsskrift kr 35,-  
Barn/ungdom u/tidsskrift kr 35,-  
Pensjonist/uføremedlem kr 45,-  
Sidemedlem kr 45,-  
8. Valg av styre og utvalgsmedlemmer i henhold til §7  
 

Hans Bjarne 
Tennøy la 
fram forslaget 
fra 
valgkomiteen. 
Styreleder la 
fram forslag til 
ny person i 
valgkomiteen. 
Verv  

Navn  Forening  Først gang valgt  Status  Virketid  

Leder  Sivert Helland  Herøy og Sande 
jff  

2020  Ikke på valg  2 år  

Nestleder  Monica 
Malmedal  

Fræna JFF  2020  Valgt  2 år  

Kasserer  Tove Hundseth  Sunndal JFF  2016  Ikke på valg  2 år  

Sekretær  Geir Leslie 
Bjørklund  

Skodje JFF  2016  Ikke på valg  2 år  

Leder Fagutvalg 
fiske  

Randulf Tverfjell  Molde JFF  2016  Ikke på valg  2 år  

Leder fagutvalg 
jakt  

Svein Dalen  Skodje JFF  2021  Valgt  2 år  

Leder 
ungdomsutvalg
et  

Ole Henning 
Johansen  

Fræna JFF  2017  Valgt  2 år  

Leder a.utv. 
skyting  

Reidar Strand  Sunndal JFF  2017  Valgt  2 år  



Leder a.utv. 
hund  

Olav Helland  Aure JFF  2016  Valgt  2 år  

Kvinnekontakt  Turid Sættem 
Eggen  

Surnadal JFF  2018  Ikke på valg  2 år  

1. vara for 
styret  

Reidar B. 
Frisenberg  

Molde JFF  2018  Valgt  1 år  

2. vara for 
styret  

Torill Brunsvik  Smøla JFF  2019  Valgt  1 år  

 
Vi gjør deg til en  

bedre jeger og fisker 
 


