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STØTTE TIL LAVLANDSSAKEN 

 

I informasjonsmøtet den 24 november 2022 fremkom det et ønske om at bidrag til HINN rapporten 
(Evenstad) og dekning av bistand for 2023 skulle fordeles etter antall medlemmer i klubbene. Styret 
i FKF anbefaler følgende fordeling som vi mener er balansert og burde reflektere situasjonen, antall 
medlemmer og de som har størst interesse av at lavland blir videreført: Antall medlemmer ved 
årsskifte 21/23, som ble lagt til grunn for Fuglehundtinget 2022, var 19034. Fordelt på 3 grupper, 
raseklubber, fuglehundklubber og klubber som arrangerer lavlandsprøver, er antallet 11469 (60.3%) 
for raseklubbene, 5194 (27.3%) for fuglehundklubber og 2371 (12.5%) for lavlandsklubbene. 
 
Lavlandsklubbene har i prosessen signalisert stor vilje til å bidra med støtte, og av et totalbeløp på 
kr. 975 000,- forslår FKF at disse klubbene tar kr. 425 000,- (44%) som fordeles som følger: 

Klubb Medl. Tot medl. Bidrag kr. Tot bidrag 

HedOpp 826  175 000  

Vestfold 463  100 000  

Østfold 426  90 000  

Namdal 337  30 000  

Rogaland 319 2371 30 000 425 000 

 
Raseklubbene som er den største gruppen av medlemmer i FKF og burde ha en stor interesse i at 
lavland blir videreført bes om et bidrag på kr. 300 000,- (31%) som følger: 

Klubb Medl. Tot medl. Bidrag kr. Tot bidrag 

NESK 2889  75 569  

NGK 2123  55 532  

NBK 1276  33 377  

NISK 1902  49 752  

NPK 1025  26 811  

NVK 1618  42 323  

NMLK 547  14 308  

NWK 89 11469 2 328 300 000 

 
For de resterende fugleklubbene er tanken at et bidrag på kr. 250 000 (26%) er akseptabelt, fordelt 
som følger: 

Klubb Medl. Tot medl. Bidrag kr. 
Tot 

bidrag 



 

 

 

 

      
 
 

Nordenfjeldske 666  32 056  

ITFK 541  26 040  

Midt Troms 186  8 953  

Tromsø Hundedklubb 214  10 300  

Salten 168  8 086  

Agder 258  12 418  

Telemark 349  16 798  

Gudbrandsdal 181  8 712  

Harstad og Vestterålen 266  12 803  

Møre & Romsdal 170  8 183  

Malvik 330  15 884  

Romerike 254  12 226  

Ofoten 117  5 631  

Vestlandet 381  18 338  

Tromsø FK 78  3 754  

Nord-Troms FK 67  3 225  

Østerdal FK 406  19 542  

Hallingdal 169  8 134  

Randsfjord FK 136  6 546  

Vest-Finnmark 257 5194 12 370 250 000 

 
Styret gjentar at det er et frivillig bidrag og at ethvert medlem må behandle oppfordringen om 
støtte etter egen situasjon. Vi minner allikevel om at styret er av den formening at vi har en 
gjensidig interesse av å avklare muligheten til å arrangere lavlandsprøver i fremtiden og dette 
handler mye mer enn om bare tillatelser til å sette ut fugl. Midlene vil bi ført på egen konto og 
godtgjort for, første gang på neste års Fuglehundting i mai 2023 der videre arbeid med lavland og 
fremtidige betingelser for vår aktivitet må diskuteres. 
 
Til avslutting har vi følgende kommentar om rapporten som nylig ble publisert fra 
Vitenskapskomitéen. Umiddelbart ser vi at rapporten fra VKM er beheftet med stor usikkerhet, noe 
som VKM er tydelig på selv. Vi merker oss at VKM bygger på et smalt litteratursøk og hovedsakelig 
bruker data fra utlandet, noe som gir et svært upresist bilde og premiss for saken. VKM skriver selv 
at det mangler systematiske og fagfellevurderte studier av utsetting av fasan og rapphøns i Norge. I 
rapporten fra VKM går man ut ifra at de negative effektene som er dokumentert i utenlandske 
studier, også gjelder for norske forhold. Det er problematisk, da disse studiene også er beheftet 
med usikkerhet og konklusjonene som presenteres i rapporten er skjønnsmessige uten referanser 
til kilder. FKF avventer nå rapporten fra Høyskolen i Innlandet (Evenstad) før vi eventuelt 
kommenterer VKM rapporten i detalj.  
 
Med vennlig hilsen  

 
Styret i FKF 
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