Referat fra styremøte nr. 11/2020.
Mandag 14. desember 2020 kl 18.00 – 20.30 på Teams
Innkalte:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget
Rolf Almås, leder skytterutvalget Jim Pedersen, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal
Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas og
leder fiskeutvalget Knut E. Olsen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Til stede:
Leder Steinar Høgaas, nestleder Gøran Dreyer, sekretær Tove Bergkvist, leder jaktutvalget
Rolf Almås, nestleder kvinneutvalget Beate Solli Nilsen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven,
leder hundeutvalget Norvald Ruderaas og fylkesinstruktør småvilttaksering Magnus Fjeldså i
sak 57/2020: Statskogs forvaltningsmodell på rype
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Meldt forfall:
Monica Tveitdal Mathisen og Knut E. Olsen.
Ikke møtt:
Jim Pedersen
Referent: Ylva Edvardsen / Tove Bergkvist

Saksliste:
Sak 54/2020: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
- referat fra styremøte nr. 10/2020, 19. oktober 2020
- referat fra planleggingsmøte Aktivitetsplan 2021 16. november 2020
- saker til eventuelt
Sak 55/2020: Status økonomi
Sak 56/2020: Orientering fra utvalgene
Sak 57/2020: Statskogs forvaltningsmodell på rype
Sak 58/2020: NJFFs innsatsmedalje - KONFIDENSIELT
Sak 59/2020: Utestenging av NJFF-medlem fra aktiviteter i Øksnes JFF KONFIDENSIELT
Sak 60/2020: Orienteringssaker
• Samarbeidsutvalget i Statskog og veien videre v/ May Bardal
• FI hagle nord
• Møte med Beiarn kommune, Beiarelva SA og Beiarn JFF om salg av vald til private
aktører i Beiarelva

•

Møte med fylkesmannen og JFF i Troms og Finnmark om forventet innsig av
pukkellaks i 2021
• Valg av leder i FNF Nordland
• Miljødirektoratet har sendt forskrift for jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning
på høring. Saksdokumenter finner du her:
• 2021 er valgår
• NJFFs høringsuttalelse til regulering av jakt på kystsel 2021 – se vedlegg 11
• Høring - revisjon av regional plan - klimautfordringene i Nordland
Sak 61/2020: Eventuelt

Referat:
Sak 54/2020: Godkjenning av
- innkalling og saksliste - godkjent
- referat fra styremøte nr 10/2020, 19. oktober 2020 - godkjent
- referat fra planleggingsmøte Aktivitetsplan 2021 16. november 2020 – godkjent
- saker til eventuelt
1. utvidet båndtvang i Hattfjelldal
2. NJFFs innsatsmedalje
Sak 55/2020: Status økonomi
Status gjennomgang økonomi per 30.november 2020 ved Rolf Arne.
Fylkessekretær orienterte om regnskapssituasjon.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak 56/2020: Orientering fra utvalgene
Jaktutvalget: Aktiviteter med fellefangst. Kurs like før jul i Mosjøen med Vefsn JFF som
arrangør.. Lars Farbu er kursleder. Annonseres åpent. Planlagt revejaktkurs over nyttår i Rana
– ser an coronasituasjonen.
Hundeutvalget: Følger opp saken om utvidet båndtvang i Hattfjelldal.
Ungdomsutvalget: Aktivitetsplan 2021 er ok. Bekymret for gjennomføring av seljaktkurset
pga den sterkt reduserte kvoten.
Kvinneutvalget: Rådyrjaktkurs Sømna avlyst grunnet for få påmeldte. Harejaktkurs er flyttet
til januar 2021. Utvalget jobber med markedsføring og styrking av kommunikasjon.
Facebook-gruppe Jenter i Nordland – leder for kvinneutvalget får administratorrett til gruppa.
Aktivitetene for 2021 legges i hovedplanen til Nordland.
Planlegger åpent møte sammen med alle i Jenter i Nordland-gruppa på Teams i april.
Det er mye som skjer lokalt, dele tips og erfaringer fra lokale arrangement på facebookgruppa?
Elise jobber med å få til leirdueskyting i Fauske.

Sak 57/2020: Statskogs forvaltningsmodell på rype
Til grunn for diskusjon var NJFF Nordlands innspill til møte med Statskog 12. oktober 2020
og Statskogs svar på NJFF Nordlands innspill.
Vedtak:
Styret i NJFF Nordland registrerer Statskogs svar på våre innspill. Svaret fra Statskog
inviterer ikke til videre samarbeid. NJFF Nordland kan under sterk tvil delta på et
dialogmøte innen medio januar 2021 hvor Statskog inviteres for å presentere konkrete
endringer på forvaltningsmodellen for rypejakt i Nordland.
Sak 58/2020: NJFFs innsatsmedalje - KONFIDENSIELL
Det er kommet inn tre forslag på kandidater til NJFFs innsatsmedalje.
Vedtak:
NJFF Nordland støtter forslagene på at de tre kandidatene tildeles NJFFs innsatsmedalje.
Forslagene sendes forbundsstyret.
Sak 59/2020: Utestenging av NJFF-medlem fra aktiviteter i Øksnes JFF
KONFIDENSIELL
Som bakgrunn for saken er brev 2. november 2020 fra medlem i Øksnes JFF og brev 12.
november 2020 fra NJFF Nordland til Øksnes JFF om utestenging av medlem.
I vedtaket som oversendes Øksnes JFF og NJFF står navnet på medlemmet, men i det
offentlige vedtaket er navnet erstattet med NN.
Vedtak:
I brev 12. november 2020 fra NJFF Nordland til Øksnes JFF viser vi til vedtektene til
Øksnes JFF, hvor det i § 3 tredje avsnitt heter: «Medlemmer som gjør seg skyldig i
brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin adferd skader
foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode.» I fjerde avsnitt
heter det: «I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret.
Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin
sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert
fra lokalforeninger, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.»
Videre opplyser vi om punkt 2 i reglene for jaktskyting: «Deltakelse i NJFFs godkjente
terminlisteførte stevner: Rett til å delta i godkjente stevner har enhver person som er
medlem av NJFF eller utenlandsk statsborger som er medlem av annen
jegerorganisasjon tilsluttet FACE. NN er hovedmedlem i Rana JFF og sidemedlem i
Målselv JFF og kan således delta på terminfestede stevner i regi av Øksnes JFF.»
Selv om NN ikke er medlem i Øksnes JFF så utestenges han fra all aktivitet i regi av
foreningen, noe som også inkluderer terminfestede stevner og trening på skytebanen.
Styret i Øksnes JFF har ikke tatt hensyn til punkt 2 i reglene for jaktskyting. Da NN
ikke er medlem i Øksnes JFF, så har han heller ingen mulighet til å benytte seg av
bestemmelsen i § 3 fjerde avsnitt i vedtektene til Øksnes JFF. NJFF Nordland
oversender saken til NJFF sentralt for videre vurdering og oppfølging.

Sak 60/2020: Orienteringssaker
• Samarbeidsutvalget i Statskog og veien videre:
Vedtak: May Bardal inviteres til neste styremøte
• FI hagle nord
Fylkessekretær jobber videre med å få på plass FI hagle nord
• Møte med Beiarn kommune, Beiarelva SA og Beiarn JFF om salg av vald til private
aktører i Beiarelva
Steinar og Rolf Arne orienterte.
• Møte med fylkesmannen og JFF i Troms og Finnmark om forventet innsig av
pukkellaks i 202. Nettverksarbeid. Nytt møte planlegges i januar, hele landsdelen må
stå samlet om dette
• Valg av leder i FNF Nordland. Ylva sitter med videre i styret, men ikke lenger som
leder. Hvem ønsker NJFF Nordland skal være leder?
Vedtak: Ylva lager en saksutredning som omfatter hvordan vi kan fremme forslag
på lederkandidat utenfor egen organisasjon
• Miljødirektoratet har sendt forskrift for jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning
på høring. Forskriften omfatter ikke oss direkte, da Nordland er statsgrunn utenfor
statsallmenning. NJFF ønsker innspill innen 1. februar 2021, og vi kan behandle
eventuelle innspill på styremøte 25. januar.
Saksdokumenter finner du her:
https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/november-2020/forslag-til-forskriftom-jakt-felling-fangst-og-fiske-i-statsallmenning/
• 2021 er valgår. Hvilke saker bør vi være opptatte av?
Tas opp på neste styremøte
• NJFFs høringsuttalelse til regulering av jakt på kystsel 2021
• Høring - revisjon av regional plan - klimautfordringene i Nordland
Sak 61/2020: Eventuelt
- Utvidet båndtvang i Hattfjelldal. SNO lokalt rapporterer at flere sauer skades på
beite av hund (bonden fyller selv ut skadeskjema, hva har forårsaket skade på hvor
mange sau). SNO regionalt – kjenner ikke til at hunder har skadet sau. Her er det
åpenbart noe som ikke stemmer.
Vedtak: Rolf kontakter SNO regionalt med spørsmål om de kjenner til denne
praksisen.
- NJFFs innsatsmedalje. NJFF Nordland skal jobbe for at flere lokallag leverer forslag
på kandidater

Valnesfjord, 2020-12-20
Tove Bergkvist
(referent)

