
Stiftet 17.08.99

Tilbakemelding fra VF – informasjon til våre medlemmer

Det er over lengre tid fremmet mange påstander og meninger på sosiale medier om Vestfold 
Fuglehundklubb (VF), om utsetting av fugl, drift av farmen og øvrig drift av klubben. Dette er 
påstander som VF ikke kjenner seg igjen i. 

NRK har også vist interesse og hadde et innslag på tv i januar vedrørende utsetting av fugl og 
dyrevelferd. Styret i VF oppfattet dette som en meget ensidig, unøyaktig og misvisende reportasje i
forhold til hva som ble belyst.

Styret i VF ønsker med dette å komme med en tilbakemelding på noe av det som sies og skrives. 

For det første synes styret det er flott at medlemmer engasjerer seg, følger med, spør kritiske 
spørsmål, og kommer med innspill til forbedringer. Alle har vi et potensiale for forbedringer, også 
Vestfold Fuglehundklubb! 

VF er avhengig av frivillig dugnadsinnsats fra sine medlemmer, og styret er meget takknemlig for 
den dugnadsinnsatsen som legges ned av medlemmer hvert år. Mange gjør en enorm innsats, ikke 
bare for klubben, men også spesielt for lavlandssporten. For å opprettholde aktiviteten, er det 
imidlertid nødvendig å avlønne noen av de tjenestene klubben bedriver. Dette kan være i 
forbindelse med daglig drift av farmen samt kurs og instruksjon. 

Det er stilt spørsmål ved dette, og det er antydet at det er svart økonomi i klubben og at VF trolig 
omsetter ''Eksklusiv trening'' for store summer. Dette kan styret avkrefte. VF har for det første ikke 
hatt tilbudet ''Eksklusiv trening'' til våre medlemmer siden 2014, og all avlønning i klubben gjøres 
etter Skatteetatens lover og regler for ideelle/frivillige organisasjoner:

Det er blitt stilt spørsmål om habiliteten til medlemmer som har dobbeltroller i VF. 

De roller som tildeles er gjort via valg på årsmøte, etter VFs lover og på demokratisk vis.  Vestfold 
Fuglehundklubb sine lover er i tråd med obligatorisk lovmal for Norsk Kennel klubbs medlemmer og 
forbund, herunder også § 3-4 Årsmøtets oppgave, bokstav i) valg. Det at det stilles 
habilitetsspørsmål ved dobbeltroller skal vi forsøke å eliminere bort. VF oppfordrer alle medlemmer
til engasjement og til å komme med forslag på personer til valg, slik at postene kan fordeles mer 
hensiktsmessig i fremtiden. 

I klubbens regi blir det en del omsetning via salg av fugl, salg av treningskort, kurskvelder samt 
avholdelse av jaktprøver og utstillinger. For denne aktiviteten finnes det bilag for kontantstrømmen
som kommer inn til klubben. Regnskapet blir ført etter lovpålagte regler. Det revideres av oppnevnt
revisor til hvert årsmøte. Regnskapsbilag blir lagret i inntil 5 år ihht regelverk. 

Det er søkt om moms-refusjon fra NKK, i den forbindelse har revisor hos NKK også gått gjennom 
regnskapet hvert år. 
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Vi registrerer videre at det fremmes påstander om at VF er under etterforskning av økokrim, politi, 
skattemyndigheter med mere uten at det dokumenteres. Til informasjon er styret i VF ikke 
kontaktet av disse etatene. 

Det er også blitt fremmet påstand på sosiale medier om at hovedsponsor har kansellert sin kontrakt
med VF med umiddelbar virkning. Dette kjenner ikke VF seg igjen i. Avtalen gikk perioden ut, og 
siden de er sponsor for mange andre store aktører, valgte de å ikke videreføre avtalen med VF fra 
01.01.2018. 

VF har god erfaring og kompetanse på avl av fasaner og rapphøns. Produksjonen av rapphøns startet
i 2010, det ble kjøpt inn rapphøns første gang det året. Siden den gang har VF produsert rapphøns 
selv. I tillegg har det blitt kjøpt inn egg, kyllinger og voksen fugl fra forskjellige aktører i Norge. 
Totalt produseres ca. 8000 egg i året. 

VF ønsker også å informere om at klubben disponerer30 - 40 duer som benyttes til trening for våre 
medlemmer.

På sosiale medier kan det også leses at det ikke er måte på hvordan VF trakasserer sitt gjennom 
tidene mest profilerte medlem. Denne personen omtaler vi heretter som X.

Allerede 05.12.2011 forsøkte X å ta over driften av farmen hos VF. Dette etter å ha blitt invitert på 
bakgrunn av Thore Langeruds anbefaling om at det var kun X som da hadde tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å «steppe» inn og bidra. X uttalte at det var han som skulle stå for klekking, 
utsetting av fugl og oppfølging av farmen i samarbeid med en person han selv ville ha med. Videre 
forlangte X en plass i styret i VF. X hadde egne ideer på hvordan driften av farmen kunne 
effektiviseres, men han skulle drive farmen selv og ikke i samarbeid med Thore Langerud. Etter en 
kort diskusjon i styret i VF ble det dermed vedtatt å ikke inngå noe samarbeid med X. 

I 2011 gikk VF til innkjøp av parrburene til rapphøns fra X. Dette for å øke egen produksjon av 
rapphønsegg. Dette kostet kroner 60 000,- inklusiv betong dekke i volieren. I ettertid har det 
kommet fram at disse burene ikke tilhørte X. 

Spredningen av negativ omtale av VF på sosiale medier og andre steder, oppfattes av styret i VF 
som en ren hevnaksjon. Thore Langerud fikk skylden for å ha torpedert X sitt ønske om å starte Re 
Hundesenter i regi av NJFF. VF har blitt gjort kjent med at flere styremedlemmer i denne 
foreningen på eget initiativ trakk seg grunnet negativitet og feil fokus innad i styret. Her har det 
blant annet kommet fram at X har drevet belæring om hvordan regelverket rundt utsetting av fasan
og rapphøns kunne omgås for å lure myndighetene. X har også uttalt at Thore Langerud og Roar 
Karlsen skulle tas, og VF skulle knuses. 

Den 20. mai 2017 ble X og en annen person, (heretter omtalt som Y, som ikke var medlem av VF) 
tatt på fersk gjerning for å ikke følge reglene i VF sitt inngjerdede treningsområde fritatt for 
båndtvang. Dette området er ikke en «luftepark», men er en del av et jaktprøveterreng og VF 
betaler 30 000,- i årlig leie bare for dette terrenget. X har tidligere fått gjentatte muntlige 
advarsler om brudd på regelverket som gjelder for dette terrenget. Under konfrontasjonen opplyser
X blant annet at Y har vært medlem hos VF i flere uker. Av NKKs medlemsregister går det fram at Y
meldte seg inn i VF ca klokken 20:00 samme kvelden etter at hendelsen fant sted. 
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Cirka en uke senere opplevde VF at X igjen bryter regelverket i dette treningsområdet. Dette 
opptrinnet sammenfalt med dugnad i farmen. X ble tatt med hunder han hadde i trening for andre. 
Hundene hadde brutt seg ut av det inngjerdede området og ble fanget inn av medlemmene som var
på dugnad. Hundene var merket med eiernes navn. Før X kom til farmen og hentet hundene, hadde 
han ringt eier i Oslo og gitt beskjed om at de måtte melde seg inn i VF. Noe som ble gjort en time 
etter hundene var fanget. Klokkeslettet for innmeldingen fremgår av NKKs medlemslister. 

X er en person som over mange år har brutt VF sitt regelverk. Dette har gjort det nødvendig med 
gjentatte regelendringer og innskjerpinger for å ta hensyn til grunneiere og naboer, som igjen har 
gått ut over klubbens medlemmer. At vi i denne situasjonen etter gjentatte forsøk på endring av 
oppførsel ikke nådde frem, ble det til slutt gjennomført en eksklusjon av X. 

Til orientering foreligger sammendrag av NKK appellutvalg sine avgjørelser per 18.01.2018 offentlig
tilgjengelig på NKK sine nettsider. AU-sak 2017/17. 

Ovenfor nevnte oppfattes som bakgrunn for en hevn- og sverteaksjon mot VF. Utsagnene om at 
Thore Langerud og Roar Karlsen skal tas og at VF skal knuses, er kraftige trusler som tas på høyeste 
alvor, da VF er kjent med at X også tidligere har fremmet alvorlige trusler. Ett av vitnene til 
regelbrudd i VF sitt inngjerdede treningsområde den 20. mai 2017, har i ettertid også opplevd 
trusler fra de to som ble tatt. 

Vi vil også bemerke at X holder store mengder rapphøns selv og tilbyr trening på disse fuglene mot 
betaling, og at denne treningen foregår store deler av året. Det kan derfor virke som det er et stort
innslag av dobbeltmoral involvert i tillegg til øvrige motiver. 

Angående påstander om at VF truer X med å ta fra han både kennelnavn og oppnådde NM resultater
er noe VF ikke kjenner til og ikke har uttalt. 

Frem til 01.01.2016 måtte VF som oppdretter av fugl forholde seg til Mattilsynet som forvalter 
Dyrevernsloven og lokale myndigheter for å bedrive oppdrett av fugl. Mattilsynet har i forhold til 
fristen 20.07 definert denne fristen kun i forhold til jakt på utsatte arter. Vi understreker at det 
aldri blir utøvd jakt på utsatt fasan og rapphøns i VFs regi og leide terreng.

Fristen for utsetting den 20. juli kan vanskelig anses i tråd med dyrevernloven, dette fikk vi også 
Mattilsynets forståelse for. Mattilsynet skiver i tilsynsrapport av farmen hos VF den 14.11.2011 
følgende: 

‘’fuglen settes ikke ut før de er minst 7 uker gamle og skal være rustet til og kunne skaffe seg mat 
selv, det betyr utsetting fra ca. 20 juli til ut august. Det er da korn på åkrene eller kornrester etter
høsting tilgjengelig for fuglene. Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil 
føre til påpeking av plikt eller varsel om vedtak.’’ 

Slik vi har tolket det er det motstrid mellom Viltloven og Dyrevernsloven ift datoen 20.07. Siden det
ikke blir utøvd jakt på utsatt fasan og rapphøns i VFs regi eller leide terreng har vi  forholdt oss 
til Mattilsynet med dyrevelferden i fokus. 

Når regelverket var oppe til revidering i den nye Naturmangfoldsloven i 2015, med virkning fra 
01.01.2016 ble datoen 20. juli ved en glipp fortsatt stående. Denne datoen har Miljødirektoratet 
etter møter med FKF nå uttalt at ikke lenger gjelder.  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Etter gjeldende forskrift om fremmede organismer kreves det nå tillatelse fra Miljødirektoratet for 
å sette ut fasan og rapphøns, som begge anses som fremmede organismer. Det er ikke lenger noen 
bestemt frist for utsetting, men en forsvarlig dato inkludert risikobegrensende tiltak som ivaretar 
naturmangfoldet og god dyrevelferd, vil bli satt som vilkår i en eventuell tillatelse til utsetting. Se 
for øvrig FKF sine nettsider for mer informasjon.

VF imøteser å få på plass klare og gode instrukser og retningslinjer som FKF i dialog med 
Miljødirektoratet og arrangørklubbene er i ferd med å utarbeide.

Vestfold Fuglehund klubb er en av landets største klubber, og hadde pr 31.12.2017 427 medlemmer.
Styret ønsker nå fremover å kunne bruke tid og energi på klubbens medlemmer og bidra til å 
fremme positive aktiviteter med hund og hundesport!

 

Om du skulle sitte igjen med spørsmål du gjerne vil ha svar på ber vi deg ta kontakt med leder eller
nestleder i styret.

Mvh

Syret 2017/2018 i Vestfold Fuglehundklubb
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