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Sak 20/21:

Protokoll og referat til godkjenning
Protokoll fra forbundsstyremøte 23.-24.02.2021 var utsendt.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Protokoll fra forbundsstyremøte 23.-24.02.2021 godkjennes.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 21/21:

Orientering fra Generalsekretæren
•

•
•
•

•

•
•
•

Sak 22/21:

En ansatte smittet av korona. Lette symptomer og vedkommende har
ikke vært på arbeidsplassen. NJFF følger nasjonale og regionale
smittevernråd. Mange spørsmål i organisasjonen, spesielt fra
lokallagene. De fleste arrangementer blir nå utsatt. NJFF har tett
dialog med MD angående mulig tilrettelegging for gjennomføring av
storviltprøven og jegerprøven.
Ukentlige møter mellom fylkessekretærene og ansatte på Hvalstad.
«Koronaknapp» etablert på NJFFs nettside med oppdatert
informasjon og aktuelle linker.
Personal:
o Fylkessekretær Møre og Romsdal utlyses fast med forlenget
frist.
o «Norges kuleste sommerjobb»; ansettelse av jakt- og
fiskefluencere i avslutningsfasen.
o Hund- og Jaktkonsulent Roar Lundby begynner i SNO og
stillingen er utlyst. Stor interesse for stillingen.
o Langtidsvikariat i medlemsservice avsluttes og erstattes med
fast stilling.
Har nylig hatt to møter med Statskog.
o Et årlig samarbeidsmøte. Ny samarbeidsavtale underskrives til
høsten.
o Møte om Statskogs holdning og initiativ knyttet til vindkraft.
Påskekampanje lanseres i samarbeid med fylkeslagene (turtips) på
samme måte som i fjor.
God synlighet i media for tiden, blant annet i forhold til vill mat/turmat.
Medlemstall nå 99 563 om lag 5 000 flere enn på samme tid i fjor.

Organisasjonsutvikling – rapporten fra
organisasjonsutvalget
Vedtak:
Administrasjonen tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.

Sak 23/21:

Endring av kontingentåret
Administrasjonens forslag til vedtak:
Administrasjonen bes gjennomføre en organisatorisk høring i
organisasjonen vedrørende endring av kontingentåret. Saken
fremmes for representantskapet til høsten.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 24/21:

Forvaltning av genetisk ulv
Administrasjonens forslag til vedtak:

NJFF aksepterer at genetisk viktig ulv skal kunne vandre inn og inngå i
den sørskandinaviske stammen slik at denne kan få påfyll en nye
gener, noe som er nødvendig for å kunne sikre bestandens
overlevelse med et lavt antall ulv, jfr Stortingets vedtak om
bestandsmål for ulv. NJFF legger vekt på at dette er en viktig
forutsetning for å ivareta muligheten for lisensfelling av ulv også
innenfor ulvesonen.
NJFF godtar at det etableres fleksible løsninger med bruk av
midlertidige områder med jaktforbud, når genetisk viktig ulv forflytter
seg. Gjennom løpende dialog med nemndene og statsforvalteren skal
NJFF arbeide for at det velges fleksible løsninger som tar
utgangspunkt i at de midlertidige områdene som unntas jakt, ikke er
større enn nødvendig og løsninger der jakta ikke stoppes mer enn helt
nødvendig.

Vedtak:
Saken utsatt.

Sak 25/21: Tilbud om å bidra i teknologiutviklingen med Huawei
Administrasjonens forslag til vedtak:
NJFF skal videreføre sitt engasjement knyttet til å sette bekjempelse
av fremmede arter på den politiske dagsorden, medvirke til at
nødvendige ressurser settes av til slik innsats, til at arbeidet
organiseres på en hensiktsmessig måte med et oppdatert
kunnskapsgrunnlag. NJFF vil videreføre egen innsats både lokalt,
regionalt og sentralt med å spre informasjon, bidra med
lokalkunnskap og kompetanse og lokal innsats i aktuelle lokaliteter.
NJFF vil derfor takke nei til å inngå en avtale med Huawei om
teknologiutvikling for å kunne skille ut uønsket fisk i vassdragene, og
be selskapet rette sin forespørsel om samarbeid til norske
myndigheter.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 26/21:

Skrantesyke på Hardangervidda – rammer for nye
tiltak
Administrasjonens forslag til vedtak:
NJFF skal bidra i innsatsen overfor skrantesyken. NJFF vil legge
følgende til grunn for det videre arbeidet:
•
•
•
•

Reduksjon av bestanden på Hardangervidda. Reduksjonen bør
primært skje gjennom jakt.
Utvidede jakttider bør benyttes dersom det er
behov for å øke uttaket.
Redusert bukkeandel.
Reduserte bestander av andre hjorteviltarter på og rundt
Hardangervidda.

Styreprotokoll – Norges Jeger- og Fiskerforbund

•
•

•

24. mars 2021

Tiltak for å forhindre spredning knyttet til beitedyr, herunder
strenge regimer/forbud mht bruk av salt.
Behov for finne løsninger som sikrer at villreinen kan benytte
større deler av sine leveområder og dermed unngå at store
ansamlinger av dyr blir stående på små områder over tid.
Prosesser som er igangsatt for å regulere og også i perioder
begrense ferdsel på definert områder, må videreføres og føre til
konkrete forslag til tiltak.
NJFF skal ha en aktiv rolle for å spre informasjon fra
forvaltningen og ut til jegere og andre, samt motivere jegere til
fortsatt innsats for å samle inn prøver fra felt villrein og annet
hjortevilt.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 27/21:

Tildeling av NJFFs innsatsmedalje
Administrasjonens forslag til vedtak:
Forbundsstyret tiltrer innkommet forslag på tildeling av NJFFs
innsatsmedalje.

Vedtak:
Administrasjonens forslag vedtatt.

Sak 28/21:

Orienteringssaker
Skriftlig:
o NJFF Nord-Trøndelag engasjement/innspill om vindkraft og
Statskog, med påfølgende e-poster
Muntlig:
o OFA og NJFF – forvaltning og organisering av fiske i Oslomarka
o Styreleders politiske møte med politikerne Lene W. Halle (H)
(koronaavlyst) og Trygve S. Vedum (SP) (godt møte).
o Utvikling i saken om løshundjakt som kulturarv
o Laksereguleringene
o Innmeldingsløp medlemmer
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Sak 29/21:

24. mars 2021

Eventuelt
Rapport fra fylkesårsmøtene

Møtet hevet 24. mars kl. 15:00

Knut Arne Gjems
Styreleder

Arild Gjerstad
1. nestleder

Ann-Eva Isaksen
2. nestleder

Tine D. Fossdal
Styremedlem

Bjarte Erstad
Styremedlem

Line Johansen
Styremedlem

Bjørn E. Mathiesen
Styremedlem

Ole-Martin Meland
Styremedlem

Bergfinn Alund
Styremedlem

Vidar Nilsen
Styremedlem

Johnny F. Andersen
1. varamedlem

Alf E. Røyrvik
3. varamedlem
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