Referat fra styremøte nr. 9/2020.
Mandag 24. august 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, nestleder
kvinneutvalget Beate Solli Nilsen, leder ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget
Norvald Ruderaas, leder fiskeutvalget Knut E. Olsen.
Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen.
Referent: Tove Bergkvist

Saksliste
Sak 38/2020: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
- referat fra styremøte nr 8/2020, 22. juni 2020
- saker til eventuelt
Sak 39/2020: Status økonomi
Sak 40/2020: Orientering fra utvalgene.
Sak 41/2020: Evaluering av predatorjaktkonkurransen
Sak 42/2020: Ny forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag
Sak 43/2020: Statskogs forvaltningsmodell på rype i Nordland og Troms
Sak 44/2020: Salg av vald til private aktører i Beiarelva.
Sak 45/2020: Felles forståelse av alder på ungdomsmedlemmer
Sak 46/2020: Orienteringssaker
• Temadag om jakt på Nordland nasjonalparksenter 29. august
• NVE åpner revisjonssak for reguleringen av Rauvatn med Ildgrubfossen kraftverk
• Frivillighetsstrategi i Nordland
• Medlemsutviklingen
Sak 47/2020: Eventuelt
a) Ny uro i Øksnes JFF
b) Seljakt
c) Premier til D1 / opptil 15 år
d) Taksering ryper og rypekvoter

Sak 38/2020: Godkjenning av
- innkalling og saksliste
Godkjent
- referat fra styremøte nr 8/2020, 22. juni 2020
Godkjent
Sak 39/2020: Status økonomi
Status gjennomgang økonomi per 31.juli 2020 ved Rolf Arne.
Vedtak: Ingen spesielle merknader. Tar orienteringen til etterretning
Sak 40/2020: Orientering fra utvalgene
Skytterutvalget ved Jim Pedersen: Ingen møter avholdt i juli. Arrangementene har gått
knirkefritt.
Kvinneutvalget ved Beate Solli Nilsen: vi prøver å invitere med flere kvinner lokalt. Utvalget
skal arrangere kurs i harejakt på Dønna og rådyrjakt på Sømna.
Ungdomsutvalget ved Ivan Kleven: Villmarks-campen ble avlyst. Kurs i seljakt (se under
eventuelt). Jakt- og skyte-camp på Bolna er utsatt.
Hundeutvalget ved Norvald Ruderaas: Skal ha foredrag om norske jakthunder på
Nasjonalparksenteret Saltdal, 29. august 2020.
Fiskeutvalget ved Knut Olsen: arrangert «Villaksens dag» ved Skogvoktergården,
Saltdalselva 22. august 2020. 5 deltakere. Mange gode tilbakemeldinger. Bra å fronte slike
arrangementer som familiearrangement. Fluefiskestang ble trukket ut som premie blant
deltakerne.
Sak 41/2020: Evaluering av predatorjaktkonkurransen
Rolf-Arne orienterte.
Rev og Mår står for 70 % av egg-plyndringen.
To kriterier bør vektlegges: 1) innsats som må til for å felle dyr, 2) utslag for rypebestanden
Vedtak: Det innføres 6 kategorier:
1. Rødrev – 1 poeng
2. Mår – 1 poeng
3. Kråkefugler – 1 poeng
4. Mink – 1 poeng
5. Røyskatt – 1 poeng
6. Grevling / Mårhund – 1 poeng
Det trekkes en vinner for hver kategori.
I prioritert rekkefølge går de mest kostbare premiene til vinneren av rødrev, mår, kråkefugl,
røyskatt, mink, mårhund /grevling.

Sak 42/2020: Ny forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag
Høring: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/horing-av-nyeforskrifter-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/..

-

Laks og sjøørret er en del av vår felles arv.
Styret ønsker å se hver art i sammenheng fra toppen av elva, ut i fjorden og videre i havet.
Det betyr begrensninger i fisket i fjord og hav.

Vedtak: Steinar, Rolf Arne og Knut formulerer forslag til høring på alle punkter med
utgangspunkt i signaler fra styret. Svarfrist på høringen er 5. september
Sak 43/2020: Statskogs forvaltningsmodell på rype i Nordland og Troms
Om aktivering av jaktkort; Det er «først-til-mølla» som gjelder helt til maks antall jegere er
nådd. Erfaringsmessig er det for mange som aktiverer uten å jakte. Vi risikerer å bli
urettmessig utestengt fra jakt.
Vedtak: Steinar, Rolf og Rolf Arne ber om et møte med Statskog før jul 2020 for å drøfte
dette.
Sak 44/2020: Salg av vald til private aktører i Beiarelva
- Elver og vassdrag som er rotenonbehandlet, med offentlige midler, kan ikke stenge ute
allmennheten til fordel for en pengesterk elite
- Det har vært slik at når en elv rotenonbehandles, og deretter blir fiskbar, skal 50 % av
fiskekortene være tilgjengelig for allmenheten. Dette er dessverre ikke nedfelt i forskrift.
- Elveeierlaget må bli enige seg imellom.
Vedtak: Knut får følgende oppgaver:
Skaffe til veie et brev som er skrevet av Bjarte Erstad til en annen Fylkeskommune.
Kontakte Fylkesmannen ved Tore Vatne.
Skriver en oppsummering angående saken
Sak 45/2020: Felles forståelse av alder på ungdomsmedlemmer
Innledning ved Gøran.
Ulike foreninger har ulik praksis for når man regnes som ungdomsmedlem. I NJFF sine
statutter står det at men er ungdomsmedlem til og med 25 år.
Vedtak: Det sendes ut mail til lokallagene i Nordland med en orientering rundt dette, og en
henstilling om at disse retningslinjer følges.

Sak 46/2020: Orienteringssaker
• Temadag om jakt på Nordland nasjonalparksenter 29. august – NJFF har stand ved
Ylva og Knut, i tillegg til foredraget om jakthunder i Norge som Norvald skal holde.

•

•
•

NVE åpner revisjonssak for reguleringen av Rauvatn med Ildgrubfossen kraftverk –
250 000 yngel døde fordi det ikke var satt krav om minste vannstand. Det kommer inn
nå.
Frivillighetsstrategi i Nordland. Se punkt 4 Satsingsområder – er det noe vi kan dra
nytte av?
Medlemsutviklingen – NJFF har en medlemsøkning hittil i år sammenliknet med
august 2019. I Nordland er det en reduksjon på 40 medlemmer. Årsaken kan være at
Nordland ikke har en strategi for rekruttering av medlemmer eller beholde deltakere
fra ulike kurs. En strategi bør lages.

Sak 47/2020: Eventuelt
a) Ny uro i Øksnes JFF –
Vedtak: Styret har fått orientering om saken. Steinar og Rolf Arne har fått styrets
fullmakt til å følge opp saken for å få lagt den død.
b) Seljakt – 40 sel er meldt inn som skutt av to personer i løpet av 10 dager. Er dette
reelt? Hvordan tar de vare på kjøtt og skinn? Slike meldinger bør kvalitetssikres!
Forvaltning av seljakten; Det bør være en geografisk fordeling av uttaket i fylket.
Introkurs seljakt: en del av kvoten bør årlig holdes av til dette kurset.
Vedtak: Punktene ovenfor tar Ivan opp med Ketil Olsen i Nordland fylkeskommune.
c) Premier til D1 / opptil 15 år – hvilke premier passer til barn og ungdom? Hverken
dram-glass eller ammunisjon!
Vedtak: Ungdomsutvalget kommer med noen forslag til hva som kan være premier.
d) Rypetaksering og rypekvoter – resultatene sendes til NINA hvert år. Tilbakemelding
er bare kommet for Helgeland.
Førstkommende torsdag (27. august) skal det være møte for å fastsette årets kvote.
Regner med at tilbakemeldingene for Salten fra NINA kommer i løpet av tirsdag.
Resultatene er unndratt offentligheten, men styret trenger tallene i forkant av møte
med Statskog 27. august, derfor vil det sendes ut.
Neste møte: 5. oktober på Teams

2020-08-30
Tove Bergkvist
referent

