Nordland Utmarkslag SA
Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Invitasjon til jakt, fiske og utmarksseminar
Nordland Utmarkslag SA inviterer til jakt, fiske og utmarksseminar på Rognan hotell.
Samlingen starter fredag 10. mars kl. 11:30 og avsluttes lørdag 11. mars kl. 13:00. Årsmøtet
vil avholdes fredag 10. mars kl. 18:00.
På seminaret i år vil drift av grunneierlaget stå svært sentralt. Tema innenfor dette strekker seg fra
”Drift av grunneierlaget, styrets ansvar”, ”Styrets legitimitet utad” – ”Styrets kompetanse innad” –
”Ekspropriasjon, inngrep i privat eiendomsrett” – ”Effektiv drift av elveeierlaget/grunneierlaget
og lokalstyrt driftsplanarbeid”. Vi ønsker også i år å ha aktuelle innlegg på vilt og fiskeforvaltning
og det planlegges foredrag innen ”Forvaltning av rype, ny habitatmodell” – ”Hva skjer når
elgbestanden blir for stor, et skrekkeksempel fra Målselv” samt ”CWD – Skrantesjuke i Norske
hjorteviltbestander”.
For medlemmer Nordland Utmarkslag:
Kursavgiften er satt til kr. 1 200,- per person for de som er medlemmer av Nordland Utmarkslag.
Denne inkluderer full pensjon på hotellet og overnatting i enkeltrom. Middag fredag og dagpakke
lørdag er også inkludert. For ikke-boende deltakere er prisen for dagpakke u/middag kr. 425,-.
Dagpakke inkl./middag kr. 650,-.
For de som ankommer torsdag 9. mars vil overnatting fra torsdag til fredag koste kr. 900,- per
person (frokost inkl.) i tilegg til kursavgift. Kursavgift betales direkte til hotellet.
For ikke-medlemmer Nordland Utmarkslag:
Kursavgiften for de som ikke er medlemmer av Nordland Utmarkslag er satt til kr. 2500,-. Denne
inkluderer full pensjon på hotellet og overnatting i enkeltrom. Dagpakke u/middag kr. 650,- pr.
dag. Dagpakke inkl./middag fredag kr. 1000,-.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 22. februar 2017.
Nordland Utmarkslag ønsker alle hjertelig velkommen.
Påmeldingsfristen er mandag 6. mars 2017.
Benytt gjerne vedlagte påmeldingsskjema og send det til:
Nordland Utmarkslag, Sjøgata 15, landbrukets hus, 8006 Bodø eller pr. e-post til
vidar.bentsen@bondelaget.no.
Spørsmål kan rettes til Vidar Bentsen,
tlf. 47 65 31 92, e-post: vidar.bentsen@bondelaget.no/nordland.utmarkslag@bondelaget.no.

Med vennlig hilsen
Vidar Bentsen
Sekretær, Nordland Utmarkslag
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Jakt, Fiske og utmarksseminar 2017. Rognan Hotell 10. – 11. mars
Fredag 10. mars
11:30

Registrering

12:00

Velkommen, orientering om seminaret
v/Jan Gunnar Eilertsen, leder Nordland Utmarkslag

12:10

Lunsj

12:40

Drift av grunneierlaget – Styrets kompetanse innad
v/ Anders Bjørnsen, Advokat Norges Bondelag

13:40

Drift av grunneierlaget – Styrets legitimasjon utad
v/ Anders Bjørnsen, Advokat Norges Bondelag

14:40

Pause m/kaffe

14:50

Drift av grunneierlaget – Styrets ansvar
v/ Anders Bjørnsen, Advokat Norges Bondelag

16:00

Pause m/kaffe og kaker

16:15

Diskusjon

16:45

Avslutning

18:00

Årsmøte Nordland Utmarkslag

20:00

Middag

Lørdag 11. mars
07:30

Frokost

08:30

Forvaltning av rype/ny habitatmodell
v/ Mikkel Kvasnes, NINA

09:30

Effektiv drift av elveeierlaget og lokalstyrt driftsplanarbeid
v/ Harald Andresen, Norske Lakseelver

10:30

Pause m/kaffe

10:45

Ekspropriasjon – inngrep i privat eiendomsrett
v/ Advokatfirmaet Nidaros DA

11:45

Lunsj

12:15

Overbeite og elgdød - erfaringer fra Målselv kommune
v/ Jørn Larsen, Målselv Viltnemnd

13:00

CWD – skrantesjuka i de norske hjorteviltbestandene
v/ Mattilsynet

14:00

Avslutning
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PÅMELDINGSSKJEMA UTMARKSSEMINAR
Rognan hotell, 10. - 11. mars 2017

Fra______________________________________ påmeldes følgende:

Navn og adresse:

Stilling/verv:

_____________________________
Sted/dato:

Medl. EnkeltNU
rom

Dobbeltrom

Kun
Kun
Middag
dagpakke dagpakke fredag
fredag
lørdag

____________________________
Underskrift:

Sendes:
Nordland Utmarkslag, Sjøgata 15, landbrukets hus, 8006 Bodø,
eller bruk
e-post: nordland.utmarkslag@bondelaget.no
Påmeldingsfrist: 6. mars 2017
(Fristen må overholdes av hensyn til hotellbestillingen. Påmeldingen er bindende, og det
lønner seg å være tidlig ute)

__________________________________________________________________________________________
Postadresse:
Sjøgata 15, Landbrukets hus
8006 Bodø
E-post: nordland.utmarkslag@bondelaget.no

Telefon
47653192

Bankgiro:
81010512891, merkes avdeling 8438

Nordland Utmarkslag SA
Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

VIKTIG: Kontaktinfo Utmarkslag/medlemslag
Besvares uansett om laget skal delta på seminar/årsmøte!
For å gjøre informasjonsflyten enklere mellom medlemslagene og sekretariat/styret, er det
svært ønskelig at ditt lag fyller ut informasjonen under. Dette gjør jobben med å sende ut
informasjon/viktige meldinger til lagene svært mye enklere.
Da sekretariatet har begrenset kapasitet vil det være mye relevant informasjon som ikke blir
tilsendt alle medlemslagene. Kontaktinformasjon, da særlig e-mail, er et viktig redskap for å
få fortgang på slik informasjon. Medlemsalgene vil da særlig være de som tjener på å sende
inn kontaktinformajson.
Navn på utmarkslag:…………………………………………………………………………..
Oppstartsår (når ble laget medlem i NU):…………………………………………………….
Leder/kontaktperson:………………………………………………………………………….
Adresse:……………………………………………………………………………………….
Tlf:……………………………………………………………………………………………

E-post:………………………………………………………………………………………..

Kontaktinfo kan også sendes på e-post:
nordland.utmarkslag@bondelaget.no
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