
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

09.02.2022 KL 20.00 – 22.00  

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Knut Fredheim, Gry Eriksen og  

     Tore Paulshus og Torstein Dehn                                                            

 

  Varamedlem:  Sigmund Nyborg og Ingrid Margrethe Bjåen 

  

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

 

 

Sak 10/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 11/22: Status lavland 

Torstein orienterte. Det begynner å ta form av en strategi for hvordan vi skal 

sikre lavlandsaktiviteter i år og årene fremover. Følgende møter har vært 

gjennomført i forkant av Fuglehundtinget 2021 og tiden frem til nå: 

- Lavlandskomiteen 20/10-21 

- Lavlandskomiteen 1/11-21 

- Ressursgruppen 18/11-21 

- Lavlandskomiteen 5/1-22 

- Ressursgruppen 6/1-22 

- Mattilsynet og Miljødirekoratet 14/1-22 

- Landbruks- og Matdepartementet 19/1-22 

- Ressursgruppen 26/1-22 

- Lavlandskomiteen 31/1-22 

- Møte med Lavlandsklubbene 2/2-22 

- Artsdatabanken 4/2-22 

- HII Evenstad 8/2-22 

- Advokat Hedda Hosar 9/2-22 

Et utkast på en søknad for de neste 3-5 årene er blitt forelagt klubbene og de 

største private aktørene for kommentar før den kvalitetssikres av jurist, og før 

den legges frem for Lavlandkomiteen og deretter styret til endelig 

godkjenning.  Det er ønskelig å søke i «prosa», og ikke kun fylle ut skjema 

elektronisk slik det er lagt opp til hos MD. Det er et ønske å arbeide nært med 

miljøet på Evenstad fremover for å bidra til at ny kunnskap som grunnlag for 

den fremtidige forskrift som er bestilt hos Mattilsynet av KLD og LMD. Dette 

skal være et supplement til den bestilt rapporten fra VKM. Denne rapporten 

skulle vært tilgjengelig allerede nå men på grunn av forsinkelse hos 

Mattilsynet vil den tidligst foreligge en eller anen gang i 2023, og ikke i tide 

for behandling av åretts søknader. Vedtak: Status tatt til orientering.  

 

Sak 12/22: Formålet med Lavlandsprosessen 

Torstein orienterte. For tidligere års formål med å søke om utsetting av fugl har 

vært for å trene og avprøve stående fuglehunder. Formålet som beskrevet i 

Lavlandsinstruksen er " Instruksen skal bidra til å sikre at aktivitet med  



 

 

 

fuglehund med involvering av utsatt fugl skjer i transparente former som på en 

god måte ivaretar dyrevelferden og naturmangfoldet." Instruksen stipulerer 

også i pkt. 2.1 om God Dyrevelferd: Utsetting og behandling av fugl skal skje i 

former som på en god måte ivaretar dyrevelferden og naturmangfoldet. Det 

skal arbeides aktivt for risikoreduserende tiltak."  

I tråd med Lavlandsinnstruksen foreslår LK at FKF er initiativtaker til å aktivt 

bidra til ny kunnskap og støtte/utvikle bestanden av rapphøns og fasan sammen 

med andre organisasjoner som Høyskolen på Evenstad; InterReg Partridge, 

NJFF etc. slik at de blir levedyktige bestander som kan leve naturlig i vår fauna 

slik at vi kan utføre vår aktivitet, - både når det gjelder jaktprøver og trening. I 

utgangspunktet bør FKF ta initiativet til dette da det er den organisasjonen som 

har størst interesse av et slikt arbeide. Lavlandsaktiviteten er en viktig del av de 

aktiviteter som foregår innenfor FKF. Innlegg fra Sigmund, Hans, Einar, Knut, 

Gry og Sigmund, Hans Einar, Knut, Gry og Tore samt ytterligere informasjon 

fra Torstein. Vedtak: Styret forutsetter at det videre arbeid i regi av 

Lavlandskomiteen/Ressursgruppen skal ta utgangspunkt i formålet 

beskrevet i Lavlandsinstruksen.  

 

Sak 13/22: Økonomisk bidrag Lavlandsprosessen   

Torstein orienterte. FT 2021 ga styret fullmakt til å pådra nødvendig kostnader 

som måtte komme frem til FT 2022. Vedtak: Styret godkjente at det kan 

brukes inntil kr 150.000 frem til FT 2022. 

 

 

Neste styremøte 15. mars kl. 1900 på Teams.  
 

 


