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Innledning: 
VJFF er en åpen forening som har som hovedhensikt:  

• Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt - og 
fiskebestanden vha positive tiltak i fht vilt og fiskeforvaltning 

• Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt, fiske og friluftsliv 
 
 
På Generalforsamlingen i 2017 ble følgende hovedstyre valgt: 
Leder   : John Peter Garnes  
Nestleder  : Tor Forsmo 
Kasserer  : Rita Fjeldavli 
Sekretær  : Bente K. Hyttebakk 
Styremedlemmer : Andreas Sletten og Jim Nerdal 
Studieleder  : Rune Einrem (inntil erstatter ble funnet) 
 
Det ble valgt ledelse til alle undergrupper med unntak av Litjvasshytta hvor hovedstyret 
fikk i oppgave å etablere styre. Dette har ikke lyktes. 
Arbeidsgruppen for ny hytte på Krutvatnet ble reetablert etter vår nestleders bortgang. 
Torkil Berg påtok seg ledelsen av gruppa som for øvrig består av: Bjørn Tore Bergsnev. 
Tommy Lian, Terje Johansen, John Peter Garnes og Bente Hyttebakk 
 
Siden siste GF har vår nestleder gått bort og Andreas Sletten har flyttet til Steigen.  
 
Møteaktivitet: 

• Styremøter: 7 møter hvor byggekomiteen for Krutvasshytta har deltatt på 3 av 
disse. Ett utvidet styremøte 

• Medlemsmøte: Ny hytte Krutfjellet 

• Fellesmøte Fjelloven: Sekretær og Torkil Berg 

• Deltatt på fellesmøte med NJFF (kasserer og sekretær). 

• Sekretær har deltatt på møter med Statskog vedr. rypeforvaltning, 

• Fagnemnd for utmark Vefsn Kommune: sekretær. 

• Vefsnlaks: 
Geir Vatnan, Hattfjelldal Fiskeforening er valgt til vår representant. Andreas 
Sletten ble valgt til varamedlem.  
Rådgivende utvalg for Lomsdal og Visten: Lars Lorentzen har representert 
VJFF.. Det er avholdt ett møte i rådgivende utvalg i 2017 (oktober) 
Vjff sin representant viste til at det var viktig for bruken av hyttene at ferdselen 
ikke ledes bort ,men heller til dem. 
Etterlyste også status på tidligere ønsker om bru(er) i Sørvassdalen. 

    Referat fra møtet i 2017 er vedlagt 

• Faglig utvalg for Børgefjell Nasjonalpark: Rolf Almås representerer foreningene. 

Orientering vil bli gitt på GF. 

 

 Viktige saker som er behandlet: 

• Ny hytte Krutfjellet.  

• Fordelingen av jaktrettigheter mellom innen - og utenbygdsboende. Enkelte 

medlemmer er ikke enig i styrets innstilling om å beholde dagens ordning. 

• Vefsn Laks AS. Også i denne saken har styret fått kritikk fra enkelte medlemmer 

som har en klar oppfatning om at arbeidet i regi av Vefsn Laks AS nå er avsluttet 

og at foreningen bør selge seg ut av selskapet. 
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• Fjelloven 

• Web ansvarlig har startet arbeidet med opprydding i hjemmesiden.  

 

 

 
 
 
 
Status Båter: 

Sted Båt/Tilstand Tiltak Ansvarlig Når Status 

Brunreinvatnet Ny Ny   OK 

Krutvatnet Uforsvarlig/tung 
Motor: OK 

Ny-15 fot    

Litjvatnet Pioner plast/ OK    OK 

Storvatnet Kaputt Ny 12/13 
fot 

   

Lavatnet Jolle-brukbar Holder 
noen år 

Hyttestyret   

Hunnålvatnet 2 stk trebåter Selges Hyttestyret ASAP  

Hunnålvatnet Fremtidig behov?  Hyttestyret   

Fiskeutvalget Elvebåt -16 fot ny    OK 

Fuglhundgruppa Jolle    OK 

Jengelen Pajan (10 år) 
Eldre båt 

   OK 
? 

1 nøkkel 100 
båter 

Aluminium 14 fot.      

 
Medlemsutvikling: 
Oversikten viser at antall er redusert fra i overkant av 400 til 259 betalende medlemmer 
pr.utgangen av februar. Dette er en meget dramatisk utvikling som må snues. 
 
Økonomi 
Økonomien i foreningen må kunne karakteriseres som god. Regnskapet viser et 
overskudd på kr 196.122 (budsjett – kr 600). 
Som tidligere er det viktig å presisere at det er svært viktig og grunnleggende for videre 
drift at en ser helhetlig på foreningen og gjør nødvendige prioriteringer i hht behov. Det 
må gjøres nødvendige innsparinger/reduksjon av kostnader hvor det er mulig spesielt 
med tanke på realiseringen av ny hytte på Krutfjellet. 
 

Viktige saker videre: 

• Sikre allmenhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv for en akseptabel pris og 

bidra til en god forvaltning av de ressursene vi har tilgang til. Åpningen av elvene 

medfører at dette må ha fokus.  

• Kurs i regi av fiskeutvalget – pga gjenåpnede elver 

• Samarbeid mellom foreningene og Statskog 

• Småviltforvaltningen 

• Engasjement i forbindelse med Lomsdal /Visten Nasjonalpark 

• Tilrettelegging for unge (jakt/fiske)- egen ungdomsgruppe? 

• Status harehunder – grunnlag for retablering 

• Kvinnekontakt 

• Ny hytte på Krutfjellet 

• Være synlig i fora hvor vi inviteres  
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• Oppfølging av samarbeidsavtale 

• Oppfølging av Fjelloven. 
Viser for øvrig til rapporter fra undergruppene. 

 

Vi takker for oss og ønsker det nye styret lykke til videre! 

 

Styret 

 


