
REFERAT FKF LAVLANDSKOMITÉ 

Teams-møte 11.10.2021 kl. 19.00 – 20.30 

Til stede:  Torstein Dehn (TD; FKF), Pål W Pettersen (PWP), Bertil Nyheim (BN), Siri K Sjurseth 

(SKS; referent). 

Sak 01/21:  Info fra Ressursgruppen (RG) 

1. RG er i gang med å utarbeide et dokument som beskriver gruppens forslag til 

organisering av neste års søknadsprosesser og organisering av fremtidens 

lavlandsaktiviteter. LK fikk første utkast til gjennomlesing. Styret ønsker å legge 

strategien frem for årets Fuglehundting 12. – 14. november. TD stilte spørsmål til 

LK om de er avhengig av RG for å gjennomføre strategien som beskrives i 

dokumentet. På dette svarte LK enstemmig ja. Arbeidet er svært omfattende og 

krever den spesialkompetansen som medlemmene av RG har. 

2. RG foreslår at FKF sender en felles søknad om utsetting av rapphøns og fasan på 

vegne av de klubbene som var inkludert i klagen på avslag på inneværende års 

utsetting av lavlandsfugl. Søknaden skal sendes MT, og det skal søkes om 

utsetting i en periode på fem år fra 2022. Søknaden sendes MT fordi vi vil 

bestride at rapphøns og fasan er fremmede arter i Norsk fauna. I denne 

sammenheng kan også MT definisjon av fasan og rapphøns som fjørfe ved 

oppdrett for utsetting brukes som argument. Forslaget fikk enstemmig tilsagn fra 

LK. 

3. BN og SKS spurte hvilken rolle oppdrett av lavlandsfugl vil ha i arbeidet til RG. 

Begge var av den mening at oppdrett og utsetting er to sider av samme sak. Per i 

dag har RG kun sett på utsetting. LK ber RG om å utrede uklarheter i regelverket 

rundt oppdrett av lavlandsfugl. Her vil uklarheter rundt Miljødirektoratets rolle 

kontra Mattilsynets rolle for tillatelse til oppdrett av lavlandsfugl være et viktig 

moment. 

Sak 02/21: Lavlandskomiteens rolle fremover 

1. Kompetanseoppbygging og samarbeid mellom fuglehundklubber som driver med 

lavlandsaktiviteter er en viktig oppgave for LK. Det har tidligere år blitt arrangert 

turer og samlinger i regi av FKF, og vi mener det er naturlig at det arrangeres en 

årlig lavlandskonferanse.  

2. Spørsmål rundt lavland bør rettes til FKFs styre, som deretter videreformidler til 

LK.  

3. LK skal også samle inn rapporter fra klubber som arrangerer lavlansprøver og 

andre lavlandsaktiviteter, jamfør lavlandsinstruksen. De samme klubbene bør 

forespørres om det er OK at rapporten til Miljødirektoratet på utsetting av fugl i 

2021 sendes i fellesskap fra FKF. I tillatelsen til utsetting for 2021 er det i pkt. 6 og 

7 beskrevet hva som skal sendes inn fra de enkelte klubbene. Frist for dette er 1. 

desember. PWP forespør de aktuelle klubbene om dette per epost. 

4. LK ønsker at de største lavlandsklubbene er representert i LK. I mandat for LK er 

det nedfelt at komiteen skal bestå av fire medlemmer , inkludert styrets 

representant. TD forespør FKF styret om dette kan utvides med et medlem, slik 

at også HedOpp blir representert. Per i dag er Østfold FK, Namdal FK og Vestfold 

FK representert i LK. 



5. TD foreslår at LK gar fire faste møter i året, og utover dette kun ved behov. I 

tillegg bør det arrangeres en lavlandskonferanse. Det ble foreslått å ha en 

konferanse i januar, hvor vi bl.a. informerer om årets prosess og veien videre. BN 

tar ansvar for å dra dette.  

6. LK bør få tilgang til FKFs Drop konto som gjelder lavland.  

 

Drammen 14.10.21 SKS 


