
Referat fra styremøte nr. 10/2020.   

Mandag 19. oktober 2020 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, leder skytterutvalget 

Jim Pedersen, leder kvinneutvalget Monica Tveitdal Mathisen, leder ungdomsutvalget Ivan 

Kleven, leder hundeutvalget Norvald Ruderaas, leder fiskeutvalget Knut E. Olsen og nestleder 

jaktutvalget Magnus Fjeldså. 

Administrasjonen: Rolf Arne Tønseth, Ylva Edvardsen. 

 

Referent: Tove Bergkvist 

 

Saksliste: 

Sak 48/2020: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste 

- referat fra styremøte nr 9/2020, 24. august 2020 

- saker til eventuelt: 

Sak 49/2020: Status økonomi 

Sak 50/2020: Orientering fra utvalgene 

Sak 51/2020: Orienteringssaker 

• Møte med Statskog om Statskogs forvaltningsmodell på rype i Nordland og Troms 

• Oppfølging av sak 44/2020 Salg av vald til private aktører i Beiarn 

• Vindkraft – felles innspill fra åtte organisasjoner 

• NJFF 150 år i 2021. Hvordan markere i Nordland? 

• Høring. Innspill til endringer i viltloven. Kunstig lys mm 

Sak 52/2020: Eventuelt 

a) Informasjon om FNF-midler.  

b) Neste møte 19. november, alternativ møteform? 

c) Registrering av medlemmer uten mailadresser  

 

 

Referat: 

  

Sak 48/2020: Godkjenning av  

- innkalling og saksliste Godkjent 

- referat fra styremøte nr 9/2020, 24. august 2020  Godkjent uten merknader 



Sak 49/2020: Status økonomi 

Status gjennomgang økonomi per 30.september 2020 ved Rolf Arne.  

En del kurs er avlyst eller utsatt pga covid-19.  

Tap av forventet inntekt er søkt om, og innvilget kr. 76.500 (Korona-midler). 

Fylkeskommunen kan utsette frister for rapportering dersom utsatte kurs gjennomføres over 

nyttår. Da må vi henvende oss til Fylkeskommunen og be om utsettelse. 

Ellers ingen store avvik fra budsjettet 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

 

Sak 50/2020: Orientering fra utvalgene 

Fiskeutvalget ved Knut Olsen: Ingen aktivitet etter Villaksens Dag i Saltdal i august. 

Hundeutvalget ved Norvald Ruderaas: flere instruktørkurs gjennomført; instruktørkurs 

jakthund, grunnkurs jakthund, instruktørkurs aversjon, jaktleders ansvar. Tilbakemeldinger på 

gjennomførte kurs har vært gode!  

I tillegg foredrag om norske jakthunder ved Nordland Nasjonalparksenter i august. 

Kvinneutvalget ved Monica Tveitdal: Ingen aktivitet siden sist møte. Planlegger møte i 

utvalget i forkant av 16. november-møte. Harejakt-kurset er utsatt til 6. februar, 6 damer er 

påmeldt.  

Er i gang med kartlegging av kvinnekontakter i alle lokallag. 

Skytterutvalget ved Jim Pedersen: NJFF har etterspurt antall leirduebaner i Nordland fylke.  

Vanskelig med et eksakt tall, men det er ca 30.                                                                      

Ellers har det vært stille i utvalget. 

Ungdomsutvalget ved Ivan Kleven: Kurs i harejakt – avlyst. Kurs i seljakt – gjennomført. 

Sak 51/2020: Orienteringssaker 

• Møte med Statskog om Statskogs forvaltningsmodell på rype i Nordland og 

Troms  

Tidligere har NJFF Nordland opplevd at samarbeidet med Statskog er blittt stadig 

bedre. Det er ikke opplevelsen lenger, fordi Statskog ikke har fulgt opp saker det har 

vært enighet om på møter. For NJFF er det viktig at allmenheten sikres tilgang til jakt- 

og jaktområder, og at all kunnskap som foreligger benyttes som bakgrunn til 

forvaltningsmodell.  

Skriftlig innspill er overlevert Statskog, som erbedt om å svare skriftlig slik at svaret 

kan behandles i NJFF Nordlands julemøte.  

 

• Oppfølging av sak 44/2020 Salg av vald til private aktører i Beiarn.. Se vedtak i 

referat fra møte 24. august og pressemelding fra Beiarelva SA, Beiarn kommune og 

Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning på Beiarn kommunes hjemmeside. 



Vedtak: Fylkessekretær skal innkalle Beiarn kommune, Beiarelva SA og Statskog til 

møte i Beiarn i begynnelsen av desember. 

 

• Vindkraft  

Åtte organisasjoner har sendt felles innspill om endring av konsesjonsbehandlingen av 

vindkraft på land. Innspill med 12 punkter med god argumentasjon og informasjon, 

kan brukes som utgangspunkt for NJFF Nordland og andre organisasjoner. NJFF 

Nordland skal prøve å få til møte med politikerne fra Nordlandsbenken i 2021. 

 

• NJFF 150 år i 2021. Hvordan markere i Nordland? 

Hva gjøres sentralt? Vanskelig å planlegge i disse korona-tider. 

Vedtak: Vi avventer utspill fra sentralt hold. 

 

• Høring. Innspill til endringer i viltloven. Kunstig lys mm. 

Vedtak: Jaktutvalget diskuterer dette og sender høringsforslag til Rolf Arne, som 

igjen sender det til styret. 

 

Sak 52/2020: Eventuelt 

a) Informasjon om FNF-midler har vært etterlyst av medlemmer. 

o Vedtak; legges ut på hjemmesida. Ansvar: Ylva 

b) Neste møte 16. november, alternativ møteform?  

o Fysisk møte i Bodø er planlagt, men smittesituasjonen gjør at teams-møte 

kan bli aktuelt.  

c) Registrering av medlemmer uten mailadresser  

o Er ikke mulig elektronisk. Kan omgås ved å ta direkte kontakt med 

forbundet sentralt 

 

 

Valnesfjord, 2020-10-25 

Tove Bergkvist 

(referent) 


