
1 
 

Referat fra styremøte nr. 1/2021   

Mandag 25. januar 2021 kl 18.00 – 20.00 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 

jaktutvalget Magnus Fjeldså, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder 

ungdomsutvalget Ivan Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas.  

NJFF Nordlands representant i samarbeidsutvalg Statskog May Bardal i sak 02/2021. 

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen. 

 

Meldt forfall: 

Leder jaktutvalget Rolf Almås og leder fiskeutvalget Knut Olsen. 

 

Ikke møtt: 

Leder skytterutvalget Jim Pedersen. 

 

Referent: Tove Bergkvist 

 

Saksliste: 

Sak 01/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste 

- referat fra styremøte nr 11/2020, 14. desember 2020 

- saker til eventuelt 

 

Sak 02/2021: Samarbeidsutvalg i Statskog og veien videre 

Sak 03/2021: Økonomi 

Sak 04/2021: NJFFs innsatsmedalje 

Sak 05/2021: Søknad om etablering av Grane jaktskytterklubb og tilslutning til NJFF 

Sak 06/2021: Nye jakttider – første innspillsrunde 

Sak 07/2021: Orienteringssaker 

• Statskogs forvaltningsmodell på rype 

• Utestenging av NJFF-medlem fra aktiviteter i Øksnes JFF 

• Oppfølgingssamtale med Statsforvalteren i Nordland om forventet innsig av 

pukkellaks i 2021 
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• Miljødirektoratet har sendt forskrift for jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning 

på høring.  

• Etablering av hundeutvalg i Vågan 

• Årsmøte NJFF Nordland 

• Landsmøte 2021 

• Årsmøter i lokalforeninger  

Sak 08/2021: Eventuelt 

a) Seljakt 

b) Utvidet båndtvang i Hattfjelldal – ny høringsrunde 

 

Referat 

Sak 01/2021: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste - godkjent 

- referat fra styremøte nr 11/2020, 14. desember 2020 - godkjent 

- saker til eventuelt; introjakt sel og utvidet båndtvang i Hattfjelldal. 

 

Sak 02/2021: Samarbeidsutvalg i Statskog og veien videre 

Orientering ved May Bardal, NJFF Nordlands representant i samarbeidsutvalget;  

Det har vært gjort flere forsøk på å få til samarbeidsmøter uten å lykkes. NJFF Nordland 

opplever at saker treneres, og at foreningen ikke involveres slik intensjonen er.  

Vedtak: 

Styret i NJFF Norland kontakter leder i Statskog Nordland og ber om at møtene prioriteres. I 

forkant kontaktes samenes representant i utvalget med tanke på felles uttalelse.  

 

Når NJFF Nordland har møter med Statskog må May Bardal involveres og inkluderes. 

May sender kopi av sakslister fra samarbeidsmøter med Statskog til fylkessekretær. 

 

Sak 03/2021: Økonomi 

Gjennomgang regnskap pr 31.12.2020 og første forslag til budsjett 2021 ved Rolf Arne. 

Til orientering: 

- Ny logo medfører utgifter til profileringsartikler (styremedlemmer, fylkesinstruktører 

og ansatte) 

- Oppfordring til utvalgene: vær kreative på innspill til aktiviteter i 2021!  

- Noen av postene i budsjett 2021 var ikke helt klare ennå. Gjennomgås på neste møte. 

 

Sak 04/2021: NJFFs innsatsmedalje 

Saken trekkes da den gjelder æresmedlemskap og skal ikke behandles av NJFF Nordland, 

men av NJFF sentralt. 
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Sak 05/2021: Søknad om etablering av Grane jaktskytterklubb og tilslutning til NJFF 

Det er ca 1400 innbyggere i Grane kommune.  Grane JFF er etablert i kommunen. En av 

forutsetningene for å opprette en ny jeger- og fiskerforening er at det er behov for å etablere 

en ny forening i kommunen/området/regionen.  

Vedtak: 

NJFF Nordland støtter ikke forslaget om å etablere Grane Jaktskytterklubb. 

Begrunnelse: 

Grane er en liten kommune hvor Grane JFF er etablert. 

Grane JFF er åpne for å kunne etablere ei undergruppe i Grane JFF til dette formålet. 

Grane JFF har en del prosjekter på gang, derav ny leirduebane. Foreningen har økt 

engasjement blant sine medlemmer og jobber for å øke jaktbaserte aktiviteter. Grane JFF 

ønsker derfor at Grane JSK starter som en undergruppe i Grane JFF. 

Grane JFF ønsker ikke at medlemmer skal måtte betale to kontingenter for å kunne delta med 

medlemsfordeler på ulike aktiviteter i kommunen.  

 

Sak 06/2021: Nye jakttider – første innspillsrunde 

Intern innspillsrunde i NJFF. Nestleder i jaktutvalget Magnus Fjeldså orienterte. 

Fylkeslagets frist for innspill er 12. februar. Saken er oversendt jaktutvalget.  

Følgende innspill ble gitt i møtet: 

- Jakttid på mår. Dagens jakttid er fra 01.11. – 15.03. endret jakttid med start 21. august 

støttes  

- Jakttid på stokkand. Dagens jakttid er fra 21.08. – 23.12. Jakttiden forlenges  

i vintermånedene januar og evt. februar. Hvor skal jakta foregå (arten samles i bynære 

strøk om vinteren)? 

- Jakttid på rådyr og hjort til 31.01. Rådyr: ønsker ikke generell åpning for vinterjakt på 

rådyr. NJFF Nordland ønsker en differensiert jakttid på rådyr og hjort. Det vil si at det kan 

forsvares i kystnære områder hvor det normalt er lite snø, mens det ikke kan forsvares i 

innlandet hvor det normalt er over en meter snø i januar. 

- Vinterjakt på tiur og orrhane: I Nordland ønsker vi ikke forlenget jakttid fordi bestanden 

fortsatt er liten. 

- Lisensfelling/lisensjakt på oter. Hvor stor skade gjør oteren i dag? Oteren fortrenger mink. 

Er lisensjakt løsningen? Uttak av oter bør i størst mulig grad må basere seg på søknad om 

skadefelling og at det må være en lavterskel for å få tillatelse. 

Vedtak:  

Jaktutvalget og fylkessekretær formulerer forslag til innspill som sendes styret for 

godkjenning før det sendes NJFF. 

 

Sak 07/2021: Orienteringssaker 

• Statskogs forvaltningsmodell på rype.  Vedtak: vi avventer til avklaring om møte med 

Statskog. 

• Utestenging av NJFF-medlem fra aktiviteter i Øksnes JFF; Saken er oversendt NJFF, 

og NJFF Nordland venter på svar derfra. Fylkessekretæren purrer enda en gang, og 

setter fylkesstyret på kopi.   
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• Oppfølgingssamtale med Statsforvalteren i Nordland om forventet innsig av 

pukkellaks i 2021.  Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal utarbeide forslag til 

tiltak 

• 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 Nordland har ingen innspill. 

Saksdokumenter finner du her: 

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/november-2020/forslag-til-forskrift-

om-jakt-felling-fangst-og-fiske-i-statsallmenning/ 

• Etablering av hundeutvalg i Vågan.  Det er interesse for å få dette til i en av 

foreningene i Vågan. NJFF Nordland avventer det hele fordi det er et lite miljø, som 

er sårbart dersom den eneste instruktøren flytter. 

• Årsmøte NJFF Nordland – 17. mars kl 18.00 på Teams. Ingen innmeldte saker. 

Fylkessekretær prøvekjører Teams i forkant. 

• Landsmøte 2021 

o 1. april: Frist for å meddele valgkomitéen forslag på personer til de valg som 

skal gjøres på landsmøtet 

o 1. juni: Frist for fylkeslagene til å melde inn valgte delegater 

Bestemmes på årsmøtet 

Nordland har 10 delegater – Fylkessekretær sender ut informasjon til 

lokalladene og ber om forslag på delegater 

o 1. juni: Frist for å melde inn saker.  

Har vi saker som skal behandles på årsmøtet? 

o 1. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs ungdomspris 

o 1. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til NJFFs Viltstellspris 

o 1. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til 

NJFFs Fiskestellspris 

o 1. august: Frist for innsending av forslag på kandidater til Foreningsprisen 

2020 

• Årsmøter i lokalforeninger. Noen lokallag ønsker å utsette årsmøtet. Vedtektene 

gjelder, men også smittevern skal tas hensyn til. Har fått en bekreftet dato for årsmøte.  

 

Sak 08/2021: Eventuelt 

a) Seljakt 

- Oppdatering av skutt kvote på hjemmesiden til NFK går for sakte. Ketil Olsen er mannen 

å kontakte.  

Vedtak:  

Fylkessekretær kontakter Ketil Olsen om saken. 

 

b) Utvidet båndtvang i Hattfjelldal – ny høringsrunde etter 18. februar. 

Vedtak:  

NJFF Nordland skal følge opp saken: Jaktutvalget og hundeutvalget ved Magnus Fjeldså, 

Rolf Almås og Norvald Ruderaas gjennomgår saken på nytt, utformer forslag til vedtak 

som fremmes for fylkeslaget. 

 

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/november-2020/forslag-til-forskrift-om-jakt-felling-fangst-og-fiske-i-statsallmenning/
https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/november-2020/forslag-til-forskrift-om-jakt-felling-fangst-og-fiske-i-statsallmenning/
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Valnesfjord, 2021-02-04 

Tove Bergkvist 

(referent) 


