
Referat fra styremøte nr. 9/2021.   

Sted: torsdag 25. november 2021 kl 10.30 – 17.00 på Thon Skagen hotell 

 

Innkalte: 

Leder Steinar Høgaas, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget Christer Øveraas, leder 

skyteutvalget Stig Zachariassen, leder kvinneutvalget Beate Solli Nilsen, leder 

ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, leder fiskeutvalget 

Cathrine Markussen og 1. vara Elise Larsen. FI Rifle sør Steinar Fagernes, FI Rifle nord 

Ørjan Zahlsen, FI Jakthunddressur Steinar Pettersen, FI Hagle sør Sverre Pettersen, FI Hagle 

midt Jan Ole Østensen, FI Hagle Nord Jan Thore Olsen, FI Ettersøk midt Willy Rudborg, FI 

Ettersøk sør Espen Dahl-Mortensen, FI Fluefiske Kjell Helge Christensen, FI 

Småvilttaksering Magnus Fjeldså. 

 

Administrasjonen: Ylva Edvardsen-Kvam og Jens Egil Pedersen 

 

Til stede: 

Leder Steinar Høgaas, sekretær Tove Bergkvist, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder 

hundeutvalget Norvald Ruderaas, 1. vara Elise Larsen. FI Rifle sør Steinar Fagernes, FI Rifle 

nord Ørjan Zahlsen, FI Hagle midt Jan Ole Østensen, FI Ettersøk midt Willy Rudborg, FI 

Fluefiske Kjell Helge Christensen. 

 

Administrasjonen: Ylva Edvardsen-Kvam og Jens Egil Pedersen 

 

Saksliste: 

Sak 50/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste 

- referat fra styremøte nr 08/2021, 11.oktober 2021 

- saker til eventuelt 

Sak 51/2021: Status økonomi 

Sak 52/2021: Status arbeid i utvalgene 

Sak 53/2021: Høring-regulering av jakt på kystsel 2022  

Sak 54/2021: Møte med Statskog 

Sak 55/2021: Aktivitetskalender 2022 

Sak 56/2021: Orienteringssaker 

Sak 57/2021: Eventuelt 

 

Referat:  

Sak 50/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste - godkjent  

- referat fra styremøte nr 08/2021, 11.oktober 2021 – godkjent med følgende kommentar: 

høring på utkast til hundelov: saken utsatt  -tas opp under eventuelt 

- saker til eventuelt 

a) Gauperegistrering  



b) Utkast ny hundelov, høring 

c) Statskog – fremtidig forvaltning?  

 

 

Sak 51/2021: Status økonomi 

Gjennomgang av status per 30.10.2021 – regnskap ble lagt frem på møtet. 

- Det meste av inntektene kommer inn i desember 

- Lønn er ikke overført fra NJFF siste to måneder, alt kommer på desember.  

- NJFF Nordland har god likviditet, derfor går dette greit. 

- Prosjektsøknader – midler kommer inn siste halvår.  

- Fylkesinstruktører (FI) – fjorårets budsjett er godt å se på når årets budsjett skal settes opp 

- Økonomien har bedret seg gradvis år for år 

 

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering  

 

Sak 52/2021: Status arbeid i utvalgene 

Utvalgsledere orienterer. Utgikk fordi utvalggslederne var ikke kommet. 

 

Dialog rundt hvordan få til aktivitet i lokallagene: 

Hvordan skal vi få utvalgene til å fungere?  

Noen sier at de vil gjøre en jobb, men det fungerer ikke i praksis.  

Utfordringer med å få lokallagene til å fungere, hvilke aktiviteter som velges bør speile det 

som etterspørres av medlemmer.  

Hva skaper aktivitet? Noen har gode erfaringer med å gjennomføre medlemsmøter som er 

uforpliktende.  

Aktiviteter bør være på nybegynnernivå..  

Lokallagene vet ikke hvordan de skal komme i gang… Kanskje starte med grunnleggende 

tema om stell av våpen / fluefiskeutstyr / mv. 

 

Bruker vi fylkesårsmøtet konstruktivt i forhold til temaet over? «verksted» med tema om 

aktiviteter som skaper miljø. Må være tema på årsmøte.  

Fylkesstyret skal være en tilrettelegger for lokallagenes aktiviteter. FI kan kontaktes og være 

drivkraft. 

 

Rifleskyting:  

Å skaffe seg våpen er en barriere for mange. 

Færre gjennomfører førstegangstjenesten, og færre har derfor ikke et forhold til våpen, 

medfører rekrutteringsnedgang … 

Riflebaner forfaller rundt om i fylket 

 

Er det for mange som har et uheldig forhold til det å måtte skyte opp hvert år? 

Motivasjonsfaktor til å skyte mer: Prøve med løpende elg, mange erfarte hvor vanskelig det 

var å treffe, noe som motiverte til å skyte mer.. 

 



Frivillige skyttervesenet – NJFF har en avtale om «fred». Bør jobbe sammen bl.a. på grunnn 

av forvaltning av en voksende elgstamme. Kvaliteten på skyttere er viktig. 

Konkurranse om medlemmer, om folk til ulike verv, det er ganske ugunstig.  

 

Rekruttering skjer fote gjennom jegerprøver og gjennom familieaktiviteter  

 

Ettersøksringer – avhenger av ildsjeler 

Endringer fra myndighetene angående regler for avliving av skadeskutte dyr. Her blir JFF 

interessant fordi de sitter på kunnskap … 

 

 

Sak 53/2021: Høring-regulering av jakt på kystsel 2022  

Se vedlegg 1. 

Høringsforslaget sendt leder av ungdomsutvalget og leder av jaktutvalget 15.11 

Høringsfrist er 15.desember 

 

Kvoter steinkobbe – reguleres på bakgrunn av observasjoner gjort gjennom overflyvning og 

visuell telling. 

1 kurs gjennomført, stor interesse. Mange observasjoner av gjort på tur ut, det ble observert 

store forekomster av sel. 6 av 10 fikk felt sel. Flåing og ivaretakelse av skinn, kjøtt, spekk. 

Kurset over kl 12 første dag! 

Samme kvote i 2021, det betyr at introjaktkurset må være tidlig, fordi jakten stoppes når 

kvoten er felt.  

 

Har bedt Fiskeridirektoratet om en opplæringskvote på sel med varighet over 5 år, men fått 

avslag. Høste av overskudd, kanskje smart å be om ett år av gangen. 

 

Vedtak: Leder av jaktutvalget og leder av ungdomsutvalget, sammen med fylkessekretær, gis 

fullmakt til å utformer høringsforslag innen fristen 15. desember. 

 

Sak 54/2021: Møte med Statskog 

Revidering av avtale om rypetaksering Statskog og NJFF Nordland 

- Introjakt på elg; beholde Skaiti og Hattfjelldal + finne nytt vald/jaktlag i Rana + 

Hamarøy. 

- Rypetaksering; arbeide for lik avtale i Salten og Helgeland 

 

Rypetaksering 

Helgeland og Salten er slått sammen til ett område i Statskog. NJFF Nordland ønsker lik 

avtale for disse to områdene. 

Salten: har utdannet rypetaksør, og etter hvert flere. Statskog er fornøyd med dette. 

Ønsker samme avtale for Helgeland. 

Det skal være kvalitet på tellinga som gjennomføres, det krever en utdannet taksør på 

Helgeland også. Og videre kursing! 

 



App er nå utviklet av Statskog, med dirkete kobling til hundefører og hund. Hever 

kvaliteten og kan kontrollere linjer som gås. 

 

Svakheter i tellingene: 1. -20. august, tidspunkt hvor værforhold varierer og dermed hvor 

reelle tallene er. Appen registrerer i sann tid. 

 

Introjakt elg 

Gjennomført i samarbeid med Statskog – viderefører med forbedret avtale. Hvilke vald er 

ledige? – NJFF kan velge først. 

Ettersøk: det skal være med på hund på hvert vald. NJFF Nordland må følge opp dette. 

 

 

Sak 55/2021: Aktivitetskalender 2022 

Alle utvalgene skal levere aktivitetsplan for 2022 med budsjett til FS 

- Planene ble gjennomgått og oppdatert under møtet av fylkessekretær 

 

Årsmøte – form og innhold? 

Er det på tide å omgjøre formen på NJFF Nordland sitt årsmøte? 

Forslag om å gjennomføre Årsmøte på teams og temadager regionalt? Regionene må melde 

inn hva som er av interesse. 

Valgkomitéen strever – vanskelig med geografisk fordeling. Regionene kan foreslå kandidater 

og sende det til fylkessekretær. 

 

NJFF Nordland skal være representanter på lokalforeningers årsmøte – det en del av vårt 

oppdrag, vi fortsetter med det! 

 

 

Sak 56/2021: Orienteringssaker 

- Søknad – Innsatsmedalje  

o Søknad som er ufullstendig er mottatt. Søknaden sendes tilbake det bes 

samtidig om et styrevedtak på dette. 

- Enhetlige kontingentsatser innføres i 2023 

o Vedtak på landsmøtet. Se vedlegg fra Ylva 

Fylkeslagets andel av kontingenter vil øke. Det samme gjelder flere 

lokalforeninger, mest mange medlemmer må betale høyere kontingent 

Venter på info fra NJFF før vi kan sende ut info til lokallagene 

- Enhetlige vedtekter innføres 

o Vedtatt på landsmøte 

- Dato for Årsmøte? Foreslår 12.-13.mars 

o Ny modell for gjennomføring av årsmøte diskuteres, det vil få konsekvenser 

for dato. Vi avventer derfor. Se sak 55/2021 

- Årsberetninger fra utvalgene 

o Frist 10. januar 

 



Sak 57/2021: Eventuelt 

- Gauperegistrering 

o Vefsn ordfører (er også bonde) – er misfornøyd med jobben NJFF Nordland 

gjør med registrering og sporing.  

Vedtak; Hvordan skal vi jobbe? Bør gjennomgås av NJFF Nordland. 479 km 

skal spores av oss. Vi har avtale med enkeltpersoner med hund. 

 

- Utkast ny hundelov  

o Vedtak; Sentralt dokument er godt revidert, vi underskriver 

 

- Statskog – fremtidig forvaltning?  

Se sak 25/2018 og sak 48/2021 Forvaltning av statsgrunn i Nordland.  

o Intern uenighet i regjeringen medførte at de har latt saken ligge. Melding fra 

stortinget: ønsker større lokal råderett.  

Debattmøte i Mosjøen; økt lokal forvaltning eller Statskog som før?  

Vil ny regjering ta saken opp? Arbeiderpartiet er mot, Senterpartiet er for…. 

 

Sør dor Nordland: Fjellstyrer som går med overskudd …inntekter fra 

leietakere…… 

 

Vedtak; Når saken kommer opp har NJFF Nordland et utvalg som skal se på 

hvordan dette slår ut for vårt fylke. Se sak 25/2018. Utvalget må oppdateres.  

 

 

2021-12-05 

Tove Bergkvist 

referent 

 


