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Årsberetning 2018
Styret har i 2018 bestått av:
Leder
Audun Flaten, Valsøyfjord
Nestleder
Geir Eggen, Bøfjorden
Sekretær
Kurt Rønning, Halsanaustan
Kasserer
Rolf Sandvik, Vågland
Styremedlem
Kjell Furnes, Rodal
Rypejakt og fiske:
Det har i 2018 vært avholdt 4 styremøter hvor salget av jakt- og fiskekort naturligvis har vært
fulgt nøye.
Styret bestemte på et «digitalt» møte i slutten av august at vi innfører den samme baglimit
for 2018 som vi innførte i 2017 på 2 ryper pr. jeger pr. dag. Denne begrensningen i rypejakta
for sesongen 2018 ble publisert på hjemmesiden vår, på Facebook og pressemelding ble
sendt til aviser m.m. og også denne gangen fikk det god omtale flere plasser.
Kortsalget totalt i 2018 ble litt dårligere enn året før for fiske, mens salget av jaktkort er på
nivå med 2017. Innrapporteringen av skutte ryper og fanget fisk viser også i 2018 en økning
og mer og mer av kortsalget flyttes over fra lokale utsalg og til nettet (Inatur).
Mer om kortsalget i 2018 på årsmøtet.
Smårovvilt:
Arbeidsgruppa for jakt på smårovvilt har hatt fire møter i 2018. Det har selvfølgelig særlig
vært arbeidet med premierings-/infomøte angående det første året med jakt på smårovvilt.
Dette møtet ble avholdt 19. april i Halsahallen hvor Stian Renbjør Almestad fra «Jakt i
Værnesregionen» informerte om deres arbeid og status der. På møtet ble de 3 beste jegerne
honorert med gavekort, samt at Intersport i Surnadal hadde gitt oss 3 gaver til utdeling ved
loddtrekning. Vi fikk fyldig dekning i Tidens Krav av møtet.
Facebook:
Blåfjella er 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.
Vår egen hjemmeside finnes på denne adressen: www.blafjella.no eller www.blåfjella.no, og
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 også kontaktes på post@blafjella.no i tillegg til de e-postadressene som er nevnt
øverst.
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