
 

 

 

 

Årsmøte 
 

25.03.2023 på Camp Villmark 

Agenda 
 

1.  Åpning 

Leder åpner møtet. 

 

2.  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Forslag: 

Vedtak: 

 

3.  Valg av møteleder, referent, to til tellekorps og to til å underskrive 

protokollen 

Valg av møteleder: 

Valg av referent: 

Valg av tellekorps: 

Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med 

møteleder: 

 

 

 

 

 



4.  Årsberetning 

Årsmøte:                                                                                                                              

Foreningen avholdt årsmøte søndag 1 mai 2022 på messe Camp Villmark i 

Lillestrøm. 

Styret var representert med Trond Livden, Ronny Wollert Andreassen og Georg 

de Besche dy 

Gjennom pandemiperioden utløp valgperioden for medlemmene av 

valgkomiteen. Uten en valgkomite har styret også måttet påta seg oppgaven 

med å foreslå personer til styreverv. Styret er ikke en bekvem med situasjonen. 

Det er gjort forsøk på å etablere ny valgkomite uten å ha funnet personer som er 

villige til vervet. 

Styremøter:                                                                                                                               

Styret har ikke avholdt fysiske styremøte eller videomøte. Kommunikasjon og 

vedtak er gjort enten på facebook styreside eller ved utsending av epost. 

Leder: Georg de Besche dy                                                                                            

Nestleder: Trond Livden                                                                                                                                                                                 

Kasserer: Klas Grave                                                                                                              

Sekretær: Ronny Wollert Andreassen                                                                                                       

Styremedlem: Peder Ravnkleven, Einar Mellomgård, Thomas Fehn, Kjell Martin 

Lehre 

Medlemmer:          

Antall medlemmer har gjennom pandemiperioden vært dalende. Det er fortsatt 

en dalende oppslutning om organisasjonen. Styret tror det har med synlighet i 

arbeidet vi nedlegger. Styret har hatt som mål å legge ut på vår hjemmeside når 

vi kommer med utspill. Det har vi ikke vært gode nok på.  

Vår gruppe på facebook har imidlertid en økende oppslutning.  

Saker som styret har behandlet: 

• Oppfølging av Miljødirektoratets prosess frem mot nye jakt og fangsttider 

Vi Har etterspurt saksbehandlingsdokumentene som ledet frem til ny 

forskrift. Klage er sendt Sivilombudet og er fortsatt under behandling. Så 

langt har Miljødirektoratet ikke utlevert saksbehandlingsdokumentene. Vi 

har med Sivilombudets hjelp mottatt et svar på vår henvendelse, men det 

er ikke forutgående saksbehandling vi har mottatt. Nytt brev er sendt og 

saken vil bli fulgt opp også i 2023. 

 

• Høring lisensfellingsperiode på jerv 

I juni sendte Miljødirektoratet ut på høring forslag til ny 

lisensfellingsperiode for jerv. I forbindelse med høring om nye jakt- og 

fangsttider foreslo vi endringer i tidsrommet for lisensfelling av jerv. Et 

alternativ i det utsendte forslag samsvarte mye med vårt tidligere innspill. 

Det var da lett for oss å bifalle det alternativet i høringen. 



 

• Høring - bruk av motorkjøretøy for å transportere ut felt villsvin. 

For å legge bedre til rette for utøvelse av villsvinjakt vurderte Klima- og 

miljødepartementet å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag slik at det åpnes for bruk av motorisert kjøretøy til 

uttransport av felt villsvin tilsvarende som for elg og hjort. Vi ga vår 

tilslutning til denne endring. 

 

• Innspill til Motorferdselsutvalget 

Regjeringen Solberg har på oppdrag fra Stortinget oppnevnte 

Motorferdsellovutvalget. Utvalget skal gjennomgå reglene for motorferdsel 

i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette. Vi har kommet med 

synspunkter og bedt om endringer som vil muliggjøre for 

bevegelseshemmede i å benytte motorkjøretøy i forbindelse med 

jaktutøvelse. Vi har i tidligere høringer om motorferdsel i utmark foreslått 

at uttransport av store rovdyr etter felling må komme inn under direkte 

hjemmel i loven. Nå er det kun elg, hjort, villrein og villsvin som kan 

transporteres ut med direkte hjemmel i loven. Miljødirektoratet har ikke 

fulgt opp vår oppfordring så vi fant det hensiktsmessig å sende forslaget til 

det oppnevnte utvalg. 

 

• Innspill til nye regler om elgjakt i Finnmark 

Finnmarkseiendommen (Fefo) la ut på sin hjemmeside spørreundersøkelse 

om forvaltning av elgjakt på Fefo`grunn. Vi kontaktet våre medlemmer i 

Finnmark og gjorde en oppsummering av medlemmenes synspunkter og 

besvarte undersøkelsen. 

 

• Innspill til Landbruks- og Matdepartement  

Vi fikk i oktober invitasjon om deltagelse til nok et innspillsmøte i 

utarbeidelse av ny Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven). Departementet 

hadde i invitasjonen listet opp spesielle punkter de ønsket innspill. Vi fikk 

fem minutter til å fremme våre synspunkter i møte 2 desember. Det var 

kort tid så vi fulgte opp med tilleggsopplysninger til to punkter da skriftlig 

innsending ble gjort. Våre synspunkter er senere lagt ut på vår 

hjemmeside. 

 

• Andre høringsuttalelser 

Vi har hatt andre høringer oppe til vurdering om vi skal avgi uttalelse til. 

Av flere grunner blant annet kapasitet til skriving, kunnskap og 

kompleksitet om tema avstått fra å gi uttalelse. 

 

Georg de Besche dy        

  Leder          

  Fauske 24. Januar 2023 



 

Forslag: Årsberetningen godkjennes 

Vedtak: 

 

 

5.  Regnskap 

Forelegges på årsmøtet 

Forslag: Regnskapet godkjennes 

Vedtak: 

 

6.  Budsjettforslag 2023 

Budsjett fremlegges på årsmøtet 

Forslag: Budsjettet godkjennes 

Vedtak: 

 

7.  Innkomne forslag. Benkeforslag avvises.  

Styrets forslag: Siste setning 1 avsnitt §5 sier følgende: Følgende skal 

følge med: agenda årsberetning, regnskap og revisors beretning, samt innkomne 

forslag. 

Endres til: Følgende skal følge med: agenda, årsberetning samt innkomne 

forslag. 

 

8.  Arbeids og handlingsplan og aktivitetsplan 

 Vi følger opp saken til Klima- og miljødirektoratet, Sivilombudsmannen og 

Miljødirektoratet. 

Vi vil følge med på og svare på høringer som vedrører jakt og fangst, vi vet det 

kommer flere ila året. 

Skulle det ellers være noe som kommer frem som viktig å sette fokus på, vil vi 

gjøre det. 

Vi vil også bruke vår web-side for å publisere saker på som vi mener er viktige å 

sette fokus på – samt også FB sidene våre. 

 

9.  Valg 

 Styret har i inneværende periode bestått av: 

Leder: Georg de Besche dy                                                                                            

Nestleder: Trond Livden                                                                                                                                                                                 



Kasserer: Klas Grave                                                                                                              

Sekretær: Ronny Wollert Andreassen                                                                                                       

Styremedlem: Peder Ravnkleven 

Styremedlem: Kjell Martin Lehre 

Varamedlem: Einar Mellomgård 

Varamedlem: Thomas Fehn 

 

 

 

Forslag til nytt styre: 

 

Georg de Besche dy – Leder – på valg 

 

Trond Livden - Nestleder 

Ronny Wollert Andreassen – sekretær 

Klas Grave – Kasserer – på valg 

Kjell Martin Lehre - Styremedlem 1 

Peder Ravnkleven - Styremedlem 2 – på valg 

Thomas Fehn - Varamedlem 1 

Einar Mellomgård - Varamedlem 2 – på valg 

 

Forslag: Forslag til nytt styre godkjennes 

Vedtak: 

 

Valg av representant til valgkomité 

Styret har ikke lykkes med å få en valgkomité på bena 

Forslag mottas med takk til neste årsmøte 

Forslag: 

Vedtak: 

 

Valg av revisor 

Monica Andersen er revisor - 2022 

Er ikke på valg i år, velges ny i 2024 

 

10.  Fastsettelse av årskontingent 



Det er ikke kommet inn forslag på endring av kontingent. 

Forslag: Opprettholdes som den er i dag 

Vedtak:  

 

 

Møtet slutt 

 

Protokollunderskrifter 

 

Møteleder: 

 

 

To medlemmers underskrifter valgt på årsmøtet: 


