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Jakt- og Fiskeglede til alle for alltid !  

 Referat årsmøte NJFF-Østfold 2013 

 Furulund, Aremark, lørdag 16. mars 

 

 

Gunnar Borgen, styreleder i NJFF-Østfold ønsket velkommen. 

 

Øyvind Strand, fra kommunestyret i Aremark kommune, ønsket velkommen til kommunen og 

fortalte litt om hva som finnes der. 

 

Gunnar Borgen gikk gjennom de viktigste sakene for NJFF Østfold i 2012, og tok også med litt om 

sportsfiskeåret 2014, mårhund som ny art, og jakt-, jeger- og omdømmestatistikk. 

 

Aremark JFF ved Øyvind Bjørntvedt ønsket velkommen til Aremark, og fortalte litt om foreningen 

og jakt og fiske i kommunen. 

 

Fylkesinstruktør jegerprøven Kjell-Olav Revhaug oppfordret alle til å forsøke å få flere 

jegerprøveinstruktører i fylket, nytt kurs vil bli avholdt i januar 2014. 

 

Arne Aaberg, NJFF Forbundsstyret, holdt et foredrag der han gikk gjennom det mangfoldet av saker 

som NJFF arbeider med for tiden.  

 

Styremedlem i fylkeslagsstyret i NJFF Østfold, Ulf Veidahl, annonserte at ungdommens pris 2013 

gikk til Jan Richard Olsen, Askim og Omegn JFF. Han var ikke til stede, men vil få tildelt prisen på 

Ungdommens årsmøte 2013. 

 

 

1. Konstituering av møtet 

Gunnar Borgen ønsket velkommen til årsmøtet. 

 

Fylkessekretæren gjennomførte opprop – og kom til at det var 49 stemmeberettigede til stede, derav 

6 i fylkeslagsstyret. Totalt var det 51 deltagere på møtet. Henrik Jensegg, Eidsberg JFF/NJFF 

Østfold, kom inn som delegat nummer 50 mot slutten av behandlingen av sak 2. 

 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Dagsorden ble godkjent. 

 

Forretningsorden ble godkjent. 

 

Til ordstyrer ble valgt:  Vidar Holthe  Moss og Omegn JFF 
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Til protokollførere ble valgt:  Gro Stene  Moss og Omegn JFF 

     Ole-Håkon Heier Fylkessekretær NJFF Østfold 

 

Som tellekorps ble valgt:  Øyvind Dullum Eidsberg JFF 

     Steinar Torp  AJFF Halden 

     Steinar Kaspersen Skjeberg og Omegn JFF 

 

Til å underskrive årsmøteprotokollen ble valgt: 

     Dagfinn Lindberg Kråkerøy JFF 

     John Edquist  AJFF Halden 

 

 

2. Årsberetning 2012 

Årsberetningen ble gjennomgått og enstemmig godkjent, med følgende merknader som skal rettes: 

• Øyvind Fagerlie er fra Halden og Omegn JFF, og ikke AJFF Halden. 

 

 

4. Innkomne saker og styrets forslag til vedtak 

Fredrikstad & omegn JFF, Hvaler JFF, Onsøy JFF, Borge JFF og Kråkerøy JFF hadde fremmet 5 

saker til årsmøtet under samlenavnet SUNG (samarbeidsutvalget for Nedre Glomma). På vegne av 

SUNG orienterte Dagfinn Lindberg kort om de innsendte forslagene. Lindberg hadde ingen 

innvendinger mot fylkeslagets forslag til vedtak, bortsett fra i sak nummer 4, der det ble uttrykt 

skuffelse over fylkeslagets forslag. SUNG ønsket dermed i stedet å innlemme sitt forslag i 

fylkeslagets virksomhetsplan. 

 

Sak 1: 

SUNG har et ønske om at NJFF-Østfolds’ styre arbeider mot NJFF-sentralt og Direktoratet for 

Naturforvaltning (DN) for å forandre jakttiden på grevling på lik linje som hos rev, på tross av at 

jakttidsrevisjonen 2012 – 2017 ble godkjent i fjor. 

 

Forslag til vedtak, styret NJFF Østfold: Styret har merket seg forslaget, men mener saken bør tas 

opp i forbindelse med neste revisjon av jakttidsrammer, i 2016. 

Vedtatt. 

 

Sak 2: 

SUNG mener at gevinsten ved uttak av villmink bidrar til at “sårbare” bakkehekkende fugler får 

fram sin kull, og ved at kullene får en større overlevelsesprosent. Et ønske er at NJFF-Østfold 

avsetter / søker midler til prosjekt villmink slik det har blitt gjort tidligere år. Det gjøres innkjøp av 

selektive minkfeller som fordels på de aktuelle foreningene som ønsker å legge opp en trap-line. 

Direktoratet for Naturforvaltning oppfordrer til engasjement og bør derfor bidra med midler. 

 

Forslag til vedtak, styret NJFF Østfold: Styret støtter forslaget. 

Vedtatt. 
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Sak 3: 

SUNG ønsker at NJFF-Østfold arbeider mot myndighetene slik at uttak av svartbak og gråmåke  

kan gjennomføres uavhengig av jakttiden på arten. 

 

Forslag til vedtak, styret NJFF Østfold: Skadefelling må tas opp med de rette myndighetene lokalt 

der problemene finnes. Vi anbefaler de kystnære foreningene å fokusere mer på nytteverdien av økt 

beskatning av måker innenfor gjeldende jakttid. 

Vedtatt. 

 

Sak 4: 

SUNG ønsker at NJFF-Østfold arbeider mot grunneiere / rettighetshavere om å tillate jakt på gjess 

på deres eiendom for allmennheten. Det er vanskelig for den enkelte jeger å komme i dialog med 

disse. Vi ønsker ikke et statlig jaktkorps, eller stikking av hull på egg. Gjess er, og bør være et 

jaktobjekt. 

 

Forslag til vedtak, styret NJFF Østfold: Lokalforeningene oppfordres til å kontakte grunneierne i 

sine hjemmeområder for å lette tilgangen på jaktmuligheter. 

Vedtatt. 

 

Sak 5: 

SUNG ønsker at NJFF-Østfold legger «press» på de bevilgende myndigheter slik at de ovenfor 

nevnte  – punktene gjennomføres (red.anm.: økt fokus i fht. flått og borrelia, innsamling av flått fra 

felt vilt, påvirke offentlige myndigheter for en mere aktiv rolle i stell og skjøtsel av vår felles 

utmark, lyng og bråtebrenning også i vernede områder, rydding av skog og utmark, tilrettelegge for 

økt beiting i utmark. Grunneiere / rettighetshavere bør også tenke i disse baner. 

 

Forslag til vedtak, styret NJFF Østfold: NJFF har en link til et pågående prosjekt på sine 

hjemmesider: http://www.flattogflue.no/fakta_om_flatt.html NJFF sentralt er allerede engasjert i 

fht. flåttproblematikken, og styret anser derfor ikke dette for å være en sak for NJFF-Østfold. 

 

Vedtatt. Det nye styret lager en utfyllende begrunnelse for forslaget til vedtak, og denne sendes 

forslagsstillerne. 

 

 

3. Regnskap 2012 

Fylkeslagets kasserer gikk gjennom regnskapet for 2012, inkludert revisjonsrapporten. Årsmøtet 

sluttet seg til å trykke begge typer balanseregnskap i årsmøtepapirene. Regnskapet ble enstemmig 

godkjent uten merknader. 

 

 

5. Fylkeslagets kontingent med styrets forslag til vedtak 

Styret i NJFF Østfold fremmet forslag om å beholde fylkeslagets andel av kontingenten i NJFF på 

samme nivå i 2014 som i 2013. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

http://www.flattogflue.no/fakta_om_flatt.html
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6. Styrets forslag til virksomhetsplan 2013-2014 og budsjett 2013 

Fylkeslagets leder Gunnar Borgen gikk gjennom virksomhetsplanen, og åpnet så for debatt og 

kommentarer. 

 

• Dagfinn Lindberg: Ad punktet vedrørende «økt jakt og fangst av små rovdyr». Jamfør det 

innkomne forslaget fra SUNG under sak 5. Dagfinn foreslår at svartbak og gråmåke skal 

inkluderes i lista. 

• Vidar Holthe: Også kråke bør inkluderes i lista. 

• Kjell-Olav Revhaug: Ønsker økt fokus på ettersøkskurs og sporprøver. Gunnar viste til 

forbundets arbeidsplan og at det der er ivaretatt for fylkeslagets del. Han viste også til 

landsmøtesaker og at det er nedsatt et eget hundeutvalg av Forbundet. Økt innsats på 

jakthund. 

 

De to første punktene om svartbak, gråmåke og kråke ble enstemmig vedtatt av årsmøtet som 

tillegg i virksomhetsplanen og innarbeides der. 

 

Fylkeslagets leder Gunnar Borgen gikk gjennom budsjettet for 2013. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

 

7. Valg av styre i henhold til vedtektenes § 7 

Valgkomiteens leder, Steinar Kaspersen, Skjeberg OJFF, gikk gjennom valgkomiteens forslag. Alle 

forslagene til gjenvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesleder  Gunnar Borgen  Skjeberg og Omegn JFF gjenstår 1 år 

Nestleder  Vidar Holthe   Moss og Omegn JFF  ny, valgt for 2 år 

Kasserer  Bjørn Grøstad   Aremark JFF   gjenstår 1 år 

Styremedlem 1 Ellen Rode   Askim og Omegn JFF gjenstår 1 år 

Styremedlem 2 Jan Petter Yven  Sarpsborg og Omegn JFF ny, valgt for 2 år 

Styremedlem 3 Stein Wilhelmsen  AJFF Halden   ny, valgt for 2 år 

Vara 1   Jane Ludvigsen  Onsøy JFF   valgt for 1 år 

Vara 2   Jan Erik Jensegg  Eidsberg JFF   valgt for 1 år 

 

Kvinnekontakt Line Fredheim  Rakkestad & Degernes JFF gjenstår 1 år 

Ungdomsleder  Ulf Veidahl   Moss og Omegn JFF  ny, valgt for 1 år 

 

 

9. Valg av 2 revisorer og et varamedlem for 3 år, en person på valg hvert år. 

Valg av 2 revisorer og et varamedlem for 3 år, en person på valg hvert år. 

 

Medlem 1  Erik Haug   Moss og Omegn JFF  gjenstår 1 år 

Medlem 2  Øyvind Dullum  Eidsberg JFF   ny, valgt for 2 år 

Vara for 1  Per Ottar Olsen  Moss og Omegn JFF  gjenstår 1 år 

Vara for 2  Kjell Roger Engh  AJFF Halden   valgt for 2 år 
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      8.  Valg av valgkomite bestående av leder og 2 medlemmer. 

Disse velges rullerende for 3 år slik at en er på valg hvert år. Leder er den som har sittet lengst. 

Leder   Gunnar Gretland  Moss og Omegn JFF  gjenstår 1 år 

Medlem 1  Øyvind Dullum  Eidsberg JFF    gjenstår 2 år 

(erstatter Arnt Astrup, som ikke så seg fysisk kapabel til å ta jobben) 

Medlem 2  Kåre Ødemark  Svinndal JFF   valgt for 3 år 

 

 

Gunnar Borgen avsluttet møte med utdeling av vin til takk, og ønsket alle vel hjem. 

 

 

 

Gro Stene      Ole-Håkon Heier 

Referent/Moss og Omegn JFF   Referent/fylkessekretær 

 

 

 

 

 

Dagfinn Lindberg     John Edquist 

Kråkerøy JFF      AJFF Halden 

 


