Blåfjella felles
kortområde

Kontonummer: 4090 01 08186
Postadresse:
Enge, 6687 VALSØYFJORD

Årsberetning 2015
Styret har i 2015 bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Audun Flaten, Valsøyfjord
Geir Eggen, Bøfjorden
Ingvar Engdal, Engdal
Olav Blekken, Betna
Jon Helle, Halsa

Einar Oterholm har møtt for Jon Helle i 2015. Styret har i 2015 avholdt 2 styremøter hvor det
har vært drøftet ulike sider av drifta virksomheten med mer.
Høsten 2015 ble det mye oppmerksomhet i media angående fredning av rypa i ulike områder i
Midt-Norge. Det ble også mange henvendelser til oss angående dette, både fra grunneiere og
jegere. Styret behandlet derfor mulige tiltak i tilfelle stort press på oss fra jegere, og bestemte
i midten av september at vi innførte en baglimit for resten av sesongen 2015 på 2 ryper pr.
jeger pr. dag. Nå når sesongen er over, ser vi at vi har solgt bra med kort i 2015, men vi kan
ikke si at dette skyldes økt press utenfra. Innrapporterte skutte ryper viser også økning, men
her er det vanskelig å vurdere mot før fordi iNatur ”maser” mer på jegerne om rapportering og
det er her vi har rapportøkningen. Og 2015 er det året så langt hvor det har kommet inn flest
rapporter, samt at mer og mer av kortsalget flyttes over til nettet (iNatur).
Kultivering:
Arbeidet med kultivering har dessverre stått stille i 2015. Gruppa har god plass til flere
personer, så hvis noen har tips er det bare å kontakte styret. Ildsjeler savnes sterkt.
Skuddpremier:
Det har vært avholdt et orienteringsmøte med aktuelle medspillere angående skuddpremier.
Der ble vinklingen på skuddpremiene dreid over til jakt på smårovvilt. Denne smårovviltjakta
må da foregå med både skuddpremier og en resultatbørs. På dette møtet ble det valgt en
arbeidsgruppe som også har avholdt et møte. Gruppa skal prøve å få et forslag klart til
lokallagenes årsmøter. Det blir mer detaljer om dette på årsmøtet.
Facebook:
Blåfjella er nå på Facebook på denne adressen: www.facebook.com/blafjella. Der er det
anledning til å dele jakthistorier og fiskeskrøner samt å legge inn bilder. Andre kommentarer
er det også mulig å poste der. Vi håper selvfølgelig at flest mulig klikker på ”Liker” samt
deler siden med sine venner.
Fra 2016 er det også noe endring i løsing av fiskekort på SMS.
Videre arbeid i 2016 blir å videreføre utfiskingen av Storvatnet, arbeide videre med å få
innført skuddpremier/smårovviltjakt, videre arbeide med sponsorer på egen hjemmeside, samt
vurdering av å innføre kontroll av kortkjøperne samt kvalitetssikre det som er gjort i tidligere
år.
Vår egen hjemmeside finnes på denne adressen: www.blafjella.no eller www.blåfjella.no, der
finnes det også pekere til våre sider på iNatur.
Alternativt: Gå til www.inatur.no og søke på Blåfjellakortet, da kommer begge sidene opp
som beste treff.
Vi kan kontaktes på post@blafjella.no i tillegg til de e-postadressene som er nevnt øverst.
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