RETNINGSLINJER
FOR
NORDLAND
UTMARKSLAG

INNLEDNING
Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om å føre videre det samarbeid som
ble etablert i 1966 ved etableringen av Samarbeidsordningen for jakt, fiske og
bygdeturistnæring i Norge. De to organisasjoner ser det fortsatt som et mål at grunnlaget
legges best mulig til rette for en utnyttelse av det næringsgrunnlag som jakt, fiske, hytteutleie
og andre utmarksprodukter representerer for grunneierne.
Grunneiernes behov for organisasjonsmessig opptreden og bistand omfatter ivaretakelse av
næringspolitiske saker, faglig veiledning og informasjon og økonomisk utnyttelse av
utmarksproduktene gjennom hensiktsmessig markedsføring.
Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund er enige om ved felles engasjement å ta hånd
om de næringspolitiske og organisasjonsmessige oppgaver knyttet til utmark innenfor sine
organisasjoners organisasjonsapparat og på sikt arbeide for at forholden legges til rette for en
egen omsetningsorganisasjon for den økonomiske utnyttelse av utmarksprodukter. Inntil det
er grunnlag for å etablere en slik organisasjon, vil Norges Bondelag og Norges
Skogeierforbund bistå også på dette område.

RETNINGSLINJER FOR NORDLAND UTMARKSLAG
§1

Nordland Utmarkslag er et samarbeids- og serviceorgan for fylkets utmarkslag som er
organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger m.v.

§2

Nordland Utmarkslag har til formål å fremme utmarksnæringen og den økonomiske
utnyttelse av denne som en del av landbrukets samlede næringsvirksomhet. Nordland
Utmarkslag skal derfor arbeide for organisering av lag som har til formål å fremme
grunneiernes interesser når det gjelder rasjonell produksjon og hensiktsmessig
utnyttelse og omsetning av jakt, fiske, hytteutleie og andre utmarksprodukter.
I arbeidet skal en tilgodese både grunneiernes interesser, og de interesser den ikke
jordeiende befolkning har i utmarka, og bevare ressursgrunnlaget for kommende
generasjoner.

§3

Som medlemmer av Nordland Utmarkslag kan opptas alle vilt- og fiskelag, utmarkslag
m.v. som er organisert av grunneiere, sameiere, bygdeallmenninger,
privatallmenninger, fjellplanlegging m.v. i Nordland.
Søknad om medlemskap sendes sammen med lagets vedtekter til Nordland
Utmarkslag (styret). Vedtektene og eventuelt senere endringer skal godkjennes av
Nordland Utmarkslag.

§4

Nordland Utmarkslag skal ivareta medlemmenes interesser på utmarkssektoren innen
områdene faglig virksomhet, utmarksplanlegging og omsetning av utmarksprodukter.
Nordland Utmarkslag skal følge den næringspolitikk som Norges Bondelag og Norges
Skogeierforbund legger opp til når det gjelder vilt- og fiskestell, hytteutleie,
arealdisponering og andre spørsmål innen utmarkssektoren.
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Arbeidsområdet for utmarkslaget blir i hovedtrekk følgende:
1. Arbeide for rasjonell og riktig bruk av utmarksressursene herunder organisering av
naturlige driftsenheter (utmarkslag).
2. Utarbeide planer for utmarkslag, vilt- og fiskelag og andre som ønsker å utnytte
utmarksressursene i næringssammenheng. Utmarkslaget skal holde nær kontakt med
offentlige planmyndigheter og andre som er engasjert i planleggingsspørsmål innen
fylket.
3. Etter avtale med grunneiere eller utmarkslag markedsføre utmarksprodukter for
medlemmene. De produkter som ikke omsettes på det lokale marked markedsføres
gjennom utmarksprodusentenes markedsføringssentral.
4. Drive produktutvikling.
5. Yte faglig bistand og veiledning til utmarkslagene innen områdene vilt- og fiskestell,
utmarksplanlegging, arealdisponering, opplegg og systemer for utleie og utnyttelse av
jakt og fiske i utmarkslagene og andre aktuelle saker innen utmark. Dette skal blant
annet skje ved å legge opp kurs for produsentene, delta på møter i utmarkslagene,
utgivelse av medlemsblad osv.
6. Nordland Utmarkslag kan avgi uttalelser til fylkesbondelaget eller skogeierforeningen
eller etter anmodning fra disse foreta utredninger eller utføre andre oppdrag når det
gjelder viltstell, fiskestell, fritidsbebyggelse og utmarksplanlegging.
§5

For Nordland Utmarkslag velges/oppnevnes et styre på 4 personer, som er sammensatt
på følgende måte: 1 representant fra hver av fylkesbondelag og skogeierforening, og 2
representanter valgt av årsmøtet. Lederen velges fritt blant de 4 styremedlemmene og
er på valg hvert år. Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Funksjonstiden
for de oppnevnte styremedlemmer fra fylkesbondelag og skogeierforening er 2 år.
Hvem som skal være leder for den første perioden avgjøres ved loddtrekning. De
resterende 2 medlemmene velges for 2 år av gangen av Utmarkslagets årsmøte. For å
komme i den rette turnusordningen, trekkes første gang en av de to årsmøteutvalgte
styremedlemmene ut ved loddtrekning etter å ha fungert i et år. Siden står den på valg
som har sittet i 2 år.
Styret skal være et rådgivende organ for fylkesbondelag og skogeierforening når det
gjelder faglig virksomhet. Arbeidsoppgaver for styret vil i hovedsak være:
a) Arbeide for å fremme utmarksnæringen som en del av landbrukets
næringsvirksomhet i samsvar med formålet i § 2.
b) Innenfor vedtatte retningslinjer, godkjent budsjett og arbeidsplan lede og ha
ansvaret for utmarkskontoret.
c) Arrangere årsmøte.
d) Legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet.
e) Utarbeide arbeidsplan og budsjett for kommende år og etter at de er behandlet av
årsmøtet, legge disse fram til godkjenning i fylkesbondelag og skogeierforening.
f) Innen 20. mai sende årsmelding og regnskap til fylkesbondelag og
skogeierforening for godkjennelse.
g) Behandle henvendelser og saker fra tilsluttede utmarkslag og institusjoner.
h) Ta opp saker av felles interesse.
i) Arbeide innenfor rammen av disse retningslinjer og etter godkjente arbeidsplaner
og budsjett.

3

Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal tilstiles fylkesbondelag og
skogeierforening. Alle vedtak skjer innen rammen av disse retningslinjene, godkjenne
budsjetter og arbeidsplan, arbeide selvstendig med faglige og økonomiske spørsmål.
I tilfeller hvor saken har interesse på landsbasis skal henvendelser sendes Norges
bondelag og Norges Skogeierforening gjennom fylkesbondelag og skogeierforening.
§6

Nordland Utmarkslag etablerer et utmarkskontor i fylket som er sekretariat for styret
og arbeider med de oppgaver som er nevnt under § 4.
Styret foretar ansettelser ved utmarkskontoret i samsvar med den vedtatte
bemanningsplan. Lederen av kontoret er sekretær for styret.
Utmarkskontoret ligger ved Nordland Bondelags kontor i Bodø.

§7

Medlemmene i Nordland Utmarkslag betaler en årlig kontingent som fastsettes av
årsmøtet hvert år. Utmarkslaget dekker utgiftene til årsmøtet, styremøter og
styremedlemmenes reiser i fylket. Det enkelte utmarkslag dekker utgiftene til reise og
opphold for sine representanter til årsmøtet. Utgiftene forøvrig i utmarkslaget dekkes
av det vedtatte budsjett.
Eventuelle underskudd dekkes med en halvpart på Nordland Bondelag og en halvpart
på skogeierforeningen i Nordland. Eventuelle underskudd skal så langt det er mulig
framgå av Utmarkslagets budsjett.
Spesielle tiltak og aksjoner kan søkes finansiert på særskilt måte. Styrets arbeidsplan
og budsjett skal hvert år forelegges og godkjennes av fylkesbondelag og
skogeierforening så lenge disse har et økonomisk ansvar for driften av
utmarkskontoret.

§8

Årsmøtet arrangeres hvert år innen 1. mai. Hvert medlemslag kan sende 2
representanter til møtet. Medlemslag som ikke har sendt inn årsmelding og betalt
kontingent har ikke slik rett.
Årsmøtet skal:
a) Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
b) Behandle styrets årsmelding og revidere årsmelding.
c) Velge 2 styrerepresentanter med personlige varamenn i henhold til § 5.
d) Velge revisor.
e) Behandle forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år.
f) Behandle andre saker som styret legger fram eller som medlemmene har sendt inn
til behandling i årsmøtet.
g) Fastsette kontingent.
h) Ta opp til behandling faglige saker som angår utmarksnæringen.
Alle vedtak skjer ved simpelt flertall. Saker som ønskes lagt fram for årsmøtet må
være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.
Nordland Utmarkslag inviterer fylkesbondelag, skogeierforening, og spesielle gjester
til årsmøtet. Disse har ikke stemmerett.
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Det skal føres protokoll fra årsmøtet og denne skal umiddelbart tilstiles
fylkesbondelag og skogeierforening.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av de tilsluttede lag krever det.
§9

Nordland Utmarkslag kan ikke treffe vedtak som er bindende for noen av de som
deltar i samarbeidet utover det som framgår av disse retningslinjene.

§ 10

Medlemmer i tilsluttede lag plikter å motta valg som tillitsvalgt på årsmøtet. Men
enhver kan frasi seg slikt valg for like lang til som man har fungert som tillitsvalgt.

§ 11

Endringer i disse retningslinjene kan bare gjøres av årsmøtet og må godkjennes av
fylkesbondelag og skogeierforening.

Bodø, 18. desember 2002
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