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Spar en tusenlapp  
i fôrkostnader per hund  
i forhold til veiledende pris! 
Sammenligner du priser med 
konkurrerende fôrmerker 
kan du spare mye mer!  

 
Finn ditt fôrutsalg på  

www.njff.no/hundefor

FØRSTEKLASSES HUNDEFÔR TIL MEDLEMSPRIS!
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NJFF Akershus årsmøte ble lørdag den 16.mars gjennomført ved 
Folkets Hus på Strømmen. I forkant av årsmøte gjennomførte 
undertegnede en presentasjon fra Forbundsstyret, som viste hvilke 
satsnings- og fokusområder vi står ovenfor fremover. Noe av dette er 
presentert i teksten nedenfor. Vi ved fylkeskontoret hadde håpet på 
en noe større deltagelse fra foreningene, og vil ved planlegging av 
neste årsmøte vurdere å flytte dette til en ukedag.

Landsmøte i 2018 ga et viktig signal om at vi jegere og fiskere må 
ha en tydeligere miljøprofil. Vi må tørre å se på egen aktivitet og 
søke miljømessige forbedringer der det er hensiktsmessig. Opplagte 
miljøutfordringer som etterlatenskaper i plast og andre miljøskade-
lige materialer må tåle vårt eget kritiske lys. Vi oppfordrer derfor alle 
våre foreninger til å delta i praktiske miljøtiltak som plastrydding og 
lignende. Lokalt engasjement for miljøet er verdifullt, og NJFF og alle 
foreningene i vårt fylke bør finne sin plass i dette engasjementet. 

Det vil fra 2020 innføres et nytt familiemedlemskap. I et familiemed-
lemskap kan det være inntil to voksne og et ubestemt antall barn 
under 26 år i samme husstand. Dette innebærer at alle i husstanden 
være medlem. Det blir en fast pris for familiemedlemskapet, likt i alle 
foreninger over hele landet.

I skrivende stund er det planlagt femten Fiskesommerarrangement 
ved foreningene i vårt fylke. Dette er et unikt tiltak som gir forenin-
gene en god mulighet til å verve nye medlemmer, og i tillegg kunne 
presentere de aktivitetene man gjennomfører i sitt lokalområde. Et 
av våre satsningsområder i tiden fremover er barn- og ungdom, og 
NJFF fordeler ut årlig 6 -7 millioner kroner til foreningene, og det 
gjennomføres totalt mellom tre og fire tusen aktiviteter årlig, hvor Fis-
kesommer er et av arrangementene. I tillegg gjennomføres det blant 
annet jakt- og fiskeskoler, jaktskytterskoler, laksecamper, i tillegg til 
de aktivitetene fylkeslag og foreninger gjennomfører. Som medlem 
i NJFF gir dette en unik mulig til å gi ungdommen en god innføring i 
jakt, fiske, og friluftsliv.

I 2019 er det villaksens år. Dette en internasjonal markering i alle land 
med laks i sine vassdrag. I Norge er det Miljødirektoratet som står 
bak initiativet, og NJFF har i samarbeid med Norske Lakseelver fått 
oppdraget å skape aktivitet ved de fleste av landets lakseelver. De 
vil i løpet av 2019 gjennomføres laksecamper, ulike kurs, filmvisning, 
sosiale kvelder med laks som tema. Følg med på nettsiden www.vil-
laks2019.no . Her vil du finne en oversikt over alle planlagte arrange-
ment over hele landet. 

Skitt fiske, og god sommer!!!!

Bjørn M.
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Organisasjonen:

Styret i NJFF Akershus
- med ansvarsoppgaver
Leder Bjørn Mathiesen 90948290 
 bm@elflex.no
 Økonomi-Foreningsløftet
Nestleder Inge Mork 99216899 
 inge.mork@online.no 
 Jakskyting/jaktfelt
Styremedl. Johnny F. Andersen 90245118 
 johnny.a@online.no 
 Rifleskyting/hund
Ungdomsansv. Claus Tornsberg 98409575 
 claus.tornsberg@gmail.com  
 Barn/Ungdom-Hagleskyting
Kvinnekont. Mona Narvestad-Hansen  
 monanarv@gmail.com 
 Kvinne/jakt
Styremedl. Caroline Waller 92627397 
 caroline.waller@gmail.com 
Styremedl. Bent Olav Nydahl 91315066 
 bentn@riis.no
 Fiske/kalking
Styremedl. Per Steinar Slang 95082363 
 persteinarslang@gmail.com
 Rovviltkontakt
Styremedl. Erik Andreassen 91836112 
 erik.andreassen3@outlook.com 
 Organisasjonskontakt/hund
Styremedl. Hans Chr. Wilter 93036085
 hcw@07.no
 Presse, marked, Web/FB
Varamedl. Bjørn Magne Berge 45141880 
 bjornmberge@icloud.com
Varamedl. Cato Røenbakken 98819232
 abbor1@icloud.com
Kontaktpers. Per Rune Stav 95134712 
 akershus@njff.no 

Fylkesinstruktører
Hagleskyting Jesper Maj Larsen 92048900
Aversjon Jonny F. Andersen 90245118
Ettersøk Kjell Disenbroen 91171735
Rifleskyting Hans Olav Røtterud 48061408
Jakthund-
dressur Liv Anine Imset 93499996
Fluekasting Bent Nydahl 91315066  

Administrasjonen 63998275
Fylkessekretær Per Rune Stav 95134712

Fagkonsulenter
 Knut Magnus Wold 46932939
 Hjalmar Eide 92401982
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Fylkessekretærens HJØRNE

Fylkessekretærens hjørne

Sommeren nærmer seg med stormskritt og mye av aktiviteter, kurs 
og arrangement er allerede gjennomført. Det er mye midler å hente 
til å gjennomføre prosjekter, kurs og aktiviteter, både fra forbundet 
sentralt og fra eksterne aktører. For å finne frem i jungelen av søk-
nadsmuligheter har forbundet samlet mye av det som kan søkes på, i 
søknadsportalen. På nettsiden vår www.njff.no  under fanen «Organi-
sasjon» finner dere søknadsportalen. Det har også blitt slik at det of-
fentlige som deler ut midler til frivillighet også har fått et større krav til 
å rapportere hva pengene går til. Det betyr igjen at alle foreninger som 
søker om tilskudd til bla. Fiskesommer og Introjakt har fått et større 
krav til rapportering i etterkant. Dette kan nok synes voldsomt, men 
det er utrolig viktig at alle som får tilskudd til aktivitet også rapporterer 
i etterkant. Samfunnet er blitt mer bevisst på hva pengen til frivillighet 
går til. Hvis vi skal nyte godt av tilskudd til frivillighet i fremtiden, er det 
viktig at vi tar oss bryet med å rapporter i etterkant. Det er selvfølgelig 
ikke like lett å holde styr på alle rapporteringsfrister, men hvis dere går 
inn i søknadsportalen finner dere et årshjul hvor det er lagt inn en del 
viktige datoer. Dere finner også årshjulet gjengitt lenger bak i bladet.
Mange har sikkert oppdaget den nye siden som heter Tillitsvalgtinfo, 
men jeg vil allikevel nevne at dette blir den viktigste siden for alle som 
sitter i et styre eller utvalg. Her vil dere etter hvert finne alt dere måtte 
behøve av informasjon, maler og dokumenter som vil gjøre hverdagen 
lettere som tillitsvalgt.

Juni er Fiskesommermåned og i bladet finner dere arrangementer for 
Akershus. Skal dere andre steder i landet så finner dere alle 295 Fiske-
sommerturer i aktivitetskalenderen.

Ikke glem å svinge stanga og trene med børsa!

God Sommer!

Per Rune Stav
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Navn Verv Forening

Bjørn Mathiesen Leder Rælingen JFF
Inge Mork Nestleder Enebakk JFF
Johnny F. Andersen Styremedlem Bjerke JFF
Claus Tornsberg Ungdomsansvarlig Høland JFF
Kari Mikkelrud Kvinnekontakt Aurskog JFF
Vibeke Kristiansen Styremedlem Asker JFF
Bent Olav Nydahl Styremedlem Fet JFF
Per Steinar Slang  Styremedlem Høland JFF
Erik Andreassen Styremedlem Øststranda JFF
Bjørn Magne Berge Varamedlem Bærum JFF
Endre Stakkerud Varamedlem Sørum Jegerforening
Janne Gregersen Varamedlem Høland JFF

Arne Aaberg ble tildelt Hederskniven for langvarig innsats 
i fylkeslaget.

Årsmøte 2019
Årsmøtet den 16. mars ble gjennomført på Folkets 
Hus Strømmen. Etter gjennomgang av de vanlige 
postene med årsberetning og regnskap, tildelte fyl-
kesstyret hederstegnet til Arne Aaberg for langvarig 
innats for jeger- og fiskerforbundet. Han har fartstid 
fra Oppegård JFF, styremedlem og etter hvert leder 
av fylkesstyret, styremedlem i Forbundsstyret og de 
siste tre årene i valgkomiteen for NJFF – Akershus. 
Hederstegnet som i mange år har vært en pin, ble i 
år byttet ut med hederskniven, som er fylkeslagets 
oppmerksomhet til de som har gjort en ekstra innsats 
for NJFF -Akershus.

Styre i NJFF – Akershus
Hans Chr. Wilter takket for seg etter 10 år i styret. Ut 
av styret gikk også Mona Narvestad-Hansen, Caroline 
Waller og Cato Røenbakken. Vi takker for innsatsen!

Årshjulet
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NJFF Akershus vil prioritere øket innsats på instruk-
tørutdannelse i fylket. Går du med en instruktør i 
magen, eller trenger lokalforeningen flere dyktige 
instruktører?

Instruktørene er NJFFs viktigste ambassadører og 
kompetansebærere. Målsetning er å være Norges le-
dende kunnskapsformidler innen jakt og sportsfiske. 
For å nå dette, trenger vi gode, kvalifiserte instruktø-
rer i den ganske land.

Instruktørordningene i NJFF er i prinsippet bygget 
opp med instruktører tilknyttet den enkelte lokalfo-
rening, som utdannes og oppdateres av en fylkesin-
struktør innenfor sin gren.
Instruktørutdanning er noe for deg hvis du ønsker å 
øke dine ferdigheter og kompetanse, men også ha 
muligheten til å videreformidle og veilede andre. 

NJFFs instruktørgrener

Fiske:
Fluekasteinstruktør

Hund:
Jakthunddressur

Ettersøk
Ettersøksdommer
Aversjonsdressur

Skyting:
Rifleinstruktør
Hagleinstruktør

Organisasjon:
Organisasjonskontakt

I tillegg utdanner NJFF:
Ettersøksdommere, Hagle- og Jegertrapdommere, 
Standplassleder, Trofedommer. 

Er du interessert? Kontakt oss på 
akershus@njff.no

Eller en av våre dyktige fylkesinstruktører
Aversjon: Johnny Frimann Andersen  
johnny.a@online.no / 90245118

Ettersøk: Kjell Disenbroen   
kjell.disenbroen@yahoo.no / 91171735  

Fluekasting: Bent Nydahl   
bn@btrr.no / 91315066

Hagle: Jesper Maj Larsen   
jesper-l@online.no / 92048900

Jakthunddressur: Liv Anine Imset  
laimset@online.no / 93499996

Rifle: Hans Olav Røtterud   
hans-olav.rotterud@bravida.no / 48061408

tore

Autorisert taxidermist (fagbrev)

tore

Autorisert taxidermist (fagbrev)

Autorisert Gevirdommer
Medlem av Norsk Taxidermist Forbund

-20%
på alle gevir som

skal på plate 
- ut året!

Vil du bli instruktør
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Husk samarbeidsavtale 

mellom NJFF-Akershus og G-Max!
Hva betyr dette for deg? Det betyr at alle som er 
medlem i en lokalforening i Akershus får rabatter på 
G-Max. Avtalen gjelder både på Strømmen storsenter 
og Ski storsenter.

15% rabatt på alle varer som defineres som jakt-, 
fiske- og villmarksrelaterte varer

For eksempel: telt, sovepose, liggeunderlag, fjellduk, 
ryggsekk, jakttilbehør, turtilbehør, jaktbekledning, fis-

kestang, sneller, sene, jaktstøvler, turutstyr med mer.
(Real turmat inngår ikke i avtalen)

25%rabatt på sluk og agn 25% rabatt på 
ammunisjon 5% rabatt på våpen og optikk
10% rabatt på standardsortiment som ikke 
er nevnt ovenfor
Rabatten gjelder på veiledende priser i butikken. Den 
gjelder ikke på tilbudsvarer, allerede nedsatt varer, 
pakkeløsninger, elektronikk og gavekort. Betjeningen 
vet hva som gjelder så det er bare å spørre i butikken.

I tillegg til vanlig rabatt vil det arrangeres to handels-
dager i året. En i jaktsesongen og en i fiskesesongen 
med ekstra gode tilbud til medlemmer av jeger- og 
fiskerforeninger i Akershus. Dette vil bli annonsert på 
Fylkeslaget nettside og Facebook. Vi sender også ut 
melding om ekstratilbud til foreningen når de skal an-
nonseres.

Husk å laste ned medlemskortet på mobilen før du 
går og handler. Du må vise medlemskortet i kassa for 
å få rabattene.

SKI STORSENTER STRØMMEN

PHAZER ØRRET KOMBINASJON/ 
ALLROUND/SJØØRETT KOMBINASJON/ 
SJØ KOMBINASJON
Vnr 682214/682215/682216

TRAINER
Vnr 318018

START FISKESESONGEN!

ENDELIG TILBAKE! 
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RESULTATER FM Akershus
Avholdte fylkesmesterskap pr. april 2019
FM isfiske 24. februar
Arrangør: PERCA SFK
Individuelle vinnere:
1. Johnny Vindorum  5916g Nittedal og
    Hakadal SJFF
2. Rune Tyskerud  5322g Fet JFF
3. Bjørn Kristian Bekkensten 5186g Perca SFK

Lag:
1. Perca SFK  14570 g
2. Eidsvoll Skog JFF Lag1  10646 g
3. Fet JFF  10646 g

FM Jaktfelt 17. mars
Arrangør: Nannestad JFF
Etter finale:
Individuelle vinnere:
1. Magne Holmbro  196 p Høland JSK
2. Vegard Jørgensen   188 p Rælingen JFF
3. Øyvind Brustad   186 p Nannestad JFF

Lagskyting:
1. Høland JSK 1  441 p
2. Nannestad JFF   426 p
3. Høland JSK 2  412 p

FM Jegertrap 6. april
Arrangør: Bjørkelangen JFF
Individuelle vinnere:
1. Ole Petter Gulbrandsen  50p Ullensaker JFF
2. Gjermund Aas  47p Ullensaker JFF
3. Mads Reinhold Nordensgaard 46p Bjørkelangen JFF

Lagskyting:
1. Ullensaker JFF 2  139p
2. Lillestrøm og Strømmen JFF 129p
2. Bjørkelangen JFF 2  129p
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Camp Villaks

Camp Villaks-suksessen fortsetter for fjerde gang 
denne sommeren. 12 elver er klare for å ta imot på-
meldinger fra lakseinteressert ungdom, fra Mandal i 
sør til Kongsfjord i nord.

Camp Villaks byr på laksefiske for alle, enten du er 
nybegynner eller har fisket laks før. For kun kr. 500,- 
får du to døgns fiske, overnatting, mat, opplæring, 
veiledning og lån av utstyr hvis du trenger det. Det 
eneste man må ha med seg er sovepose, underlag 
og klær. Det stilles ingen krav til ferdigheter eller 
utstyr, du må bare ha lyst til å fiske laks!

Lærerikt og sosialt
På campen lærer deltakerne laksefiske i en hygge-
lig atmosfære. Overnatting skjer som oftest i lavvo 
eller telt, og når det ikke fiskes, er det matlaging på 
bål, sosialt liv i campen der man blir kjent med andre 
unge, laksefiskere fra hele landet. I år er det Villak-
sens år og det knytter seg stor spenning til campen i 
Vefsna, som nå åpnes for fiske etter behandling mot 
parasitten gyrodaktulus salaris.
Bli med på den campen som passer deg best!
Surna  20.-22. Juni
Mandalselva  28.-30. Juni
Målselv  05.-07. juli
Lakselv (Porsanger)  17.-19. juli
Suldalslågen  31. juli – 02. august
Numedalslågen  07.-09. august
Kongsfjordelva  09.-11. august
Vefsna  09.-11. august
Otra  10.-11. august
Altaelva  16.-18. august
Stjørdalselva  17.-18. august
Namsen  23.-25. august

For påmelding: http://www.campvillaks.no/

Camp Villaks er et samarbeid mellom Norges Jeger- 
og Fiskerforbund og Norske Lakseelver, med støtte 
fra Miljødirektoratet. 

Villaksens år
Lakse-organisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) 
og Stillehavet (NPAFC) har vedtatt at 2019 skal 
være det internasjonale året for laksen. Dette skal 
foregå gjennom å fremme internasjonalt samar-
beid om forvaltning og forskning. I Norge skal 
Villaksens år feires med brask og bram. Norges 
Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver 
har fått økonomisk støtte fra Fiskefondsmidlene 
til å skape ulike aktiviteter i løpet av Villaksens år 
i Norge. Villaksens år i Norge skal ha fokus den 
fantastiske villaksen og dens rolle i nordmenns 
liv. Både fiskere og folk som aldri har tatt i en 

fisk er målgruppen for villaksens år, og vi håper å 
nå flest mulig av Norges befolkning gjennom en 
rekke arrangement i hele landet.

Mange lokalforeninger har meldt inn arrange-
ment og det kommer til å foregå noe gjennom 
hele året.
Vil du vite mer om villaksen og de arrangemen-
tene som er planlagt så kan du gå inn på https://
villaks2019.no/
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Dato Sted Start Slutt Kontaktperson Telefon Forening

2. juni Krokstrand 12:00 16:00 Erik Røhne 95985252 Vestby JFF
5. juni Mønevann 18:00 20:00 Ole J. Haakensveen 95930470 Lørenskog JFF
12. juni Nordenga, Kolbotnvannet 17.00  Sander Engeland 91909981 Oppegård JFF
15. juni Broen over Sandvikselven ved 
 Hamang næringspark 12.00 16.00 Atle Skattebøl 90831738 Bærum JFF
15. juni Ellingsjøen 12.00 15.00 Dag Smedsrud 91135524 Fenstad JFF
16. juni Brygga Årnes, eller Sagstusjøen 12:00 14:00 Erik Andreassen 91836112 Øststranda JFF
16. juni Øvredammen, Drøbak 1100 1400 Andre Buajordet 95746280 Frogn JFF
16. juni Dyntjenn ved fiske hytta 10:00 16:00 Jesper Maj Larsen 92048900 Bjørkelangen JFF
22. juni Myrdammen, Rælingen 12:00 15:00 Eivind Lindahl Svendsen 97729310 Rælingen JFF
22. juni Hornsjøhytta ved Hornsjøen 11:00 14:00 Marita Evensen 97160265 Bjerke JFF
30. juni Løken senter 12.00 14.00 Per Steinar Slang 97160265 Høland JFF
12. juli Havnevegen 17 17:00 21:00 Jesper Maj Larsen 92048900 Bjørkelangen JFF
18. juli Halset Ved Badeplassen 16:00 19:00 Jesper Maj Larsen 92048900 Bjørkelangen JFF
19. juli Halset Ved Badeplassen 16:00 19:00 Jesper Maj Larsen 92048900 Bjørkelangen JFF
3. aug. Årungen Rostadioen 12:00 15:00 Mickael Djurstedt 90413186 Ås JFF
17. aug. Kvernhustjennet på Grasåsen 10:00 15:00 Jesper Maj Larsen 92048900 Bjørkelangen JFF
18. aug. Kvernhustjennet ved Grasåsen 10:00 15:00 Jesper Maj Larsen 92048900 Bjørkelangen JFF

Sommeren nærmer seg og 1. juni kaster vi oss ut i 
en ny runde med Fiskesommer. I år er det nærmere 
300 fiskesommerarrangementer over det ganske 
land. Dette er et lavterskeltilbud til alle barn og en 
fin anledning til å ta med barna på fisketur. I listen 
under finner dere oversikt over alle fiskesommerar-
rangment i Akershus. 

Hvis dere er på ferie et annet sted i landet kan dere 
gå inn på aktivitetskalenderen på nettsiden til NJFF: 
https://www.njff.no/ 
Her finner dere alt som skjer av fiskearrangement og 
andre aktiviteter over hele landet.

God Fiskesommer!

Fiskesommer!
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Villmarksleir
Ungdomsutvalget i NJFF – Akershus inviterer til 
villmarksleir 16.-22. juli. I år går turen til Halsnes 
friluftssenter ved Mjermen i Aurskog-Høland.

Leiren er for alle som liker seg ute i naturen, eller som 
ønsker å bli bedre kjent med villmarksliv, jakt og fis-
kerelaterte tema. Vi fisker, bader og drar på padletur 
i villmarka. Skytetrening i skog og på eget skytteran-
legg. Tilbereder mat på bål og koser oss på kveldene 
med tilbakeblikk på utfordrende dager mens vi griller 
obligatorisk marshmellows. Vi bor på Halsnes frilufts-
senter. De som ønsker det ligger i lavvo. En av dagene 
tar jeg med de tøffeste på nattfiske fra kano, og 

for å sove ute under åpen himmel, på en av øyene. 
Formålet med slike leirer er å lære å sette pris på vår 
fantastiske natur, møte nye venner og utvikle forstå-
else for friluftsliv og gledene det byr på. Vi spiser godt 
og koser oss. Det skal være en ferie for ungdommen, 
men på naturens premisser. Alderstrinnet er ca. 10-18 
år. Det blir dager med mye lek og moro og en del 
spenning. For de som ønsker det, kan de få utfolde 
seg fysisk på både land og vann.  Fylkeslaget får god 
hjelp fra Bjørkelangen JFF, så det bugner også for en 
spennende dag på Grasåsen skytteranlegg. Her blir 
det tilbud for alle. 

Meld deg på til Ungdomsansvarlig i AJFF, 
Claus Tornsberg, e-post: claus.tornsberg@gmail.com

Rifleskyting.

Kanopadling.
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Småviltcamp for ungdom
2.-6. oktober

Er du mellom 16 og 26 år og vil oppleve fugle-
jakt og harejakt med hund, støkkjakt på småvilt 
og hagleskyting sammen med jevnaldrende? 
Da er vår småviltcamp i Solli i Rondane noe for 
deg. Sammen med dyktige instruktører og gode 
hunder får du prøve deg på flere spennende 
jaktformer i høstferien, fra 2.-6. oktober. Dette 
er en super mulighet for deg å bli kjent med 
ulike former for småviltjakt i fjellet!

Onsdag 2. oktober drar vi oppover til vakre Sollia, der 
tar vi inn på Rondane Gjestegård. Torsdag, fredag og 
lørdag jakter vi i små grupper sammen med erfarne 
instruktører og gode hunder. Søndag er det hjem-
reise.

Sted: Sollia, Rondane
Tid: 2.-6. oktober 2019
Pris: 2000,- for ungdomsmedlemmer av NJFF/ 
2500,- for ikke-medlemmer.

Hagleskyting.

Prisen inkluderer reise fra Oslo, overnatting, alle målti-
der, jaktkort og ammunisjon.

Påmelding: buskerud@njff.no eller telefon 90955921
Småviltcampen er et fellesprosjekt mellom Akershus, 
Buskerud og Oslo.

Opplæringsjakt. Rypejakt.

Rypejakt. Rypejakt.
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Kreps i sommer?
Dill, loff, smør og godt drikke, da mangler det bare 
kreps! Fra 6. august kl. 1800 frem til 15. september 
er det krepsesesong og vårt fylke ligger midt i smør-
øyet for krepsing her i landet. NJFF Akershus fylkeslag 
holde i disse dager på å lage en oppdater versjon av 
vår gamle krepsefolder fra 2001. Planen er at denne 
skal være ferdig i god tid før krepsesesongen 2019 
står for døren. 

I vårt område er det Oslomarka fiskeadministrasjon 
som er den største tilbyder av krepsekort. De tilbyr 
krepsekort til flere lokaliteter, både i Akershus, Oslo 
og noen vann i Lunner kommune. Se OFAs nettsider 
for mer informasjon. www.ofa.no

Utbredelsen av edelkreps i Norge er hovedsakelig på 
det sentrale og sør-østlige delene av landet. Krepsen 
trives i både stillestående og rennende vann, med de 
forutsetninger at det finnes tilstrekkelig med skjul på 
bunden, samt tilstrekkelig kalkinnhold i vannet. Det 
finnes kun en naturlig art av kreps i ferskvann i Norge.
I 1971 ble det oppdaget krepsepest i Norge, men man 

Zodiac Team Pro 
Waterpoof

Robust og enkel menystyring
Hviskefunksjon
Vanntett (IP67)
Lang driftstid med 2200 mAh batteri

Testvinner  

i «Jakt & Fiske», 

utg. 8 . 2015

Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Tlf: 90 96 90 96

www.radiocom.no

Hytera PD685GMD

Brukervennlig og robust radio
GPS
Man Down
Digital/analog
Lettlest og lyssterkt LCD fargedisplay
Vanntett (IP67)

fant ingen signalkreps. Høsten 2006 ble det først fun-
net signalkreps og etter dette er det funnet signal-
kreps flere steder. Signalkrepsen er en innført art som 
er bærer av sykdommen krepsepest. Hos signalkreps 
er ikke eggsporesoppen som vi kaller krepsepest far-
lig, men for vår egen edelkreps er den dødelig. Ved 
påvisning av krepsepest i et vassdrag vil mattilsynet 
iverksette strenge tiltak. Tiltakene innebærer forbud 



NJFF - Akershus INFO   nr. 2/2019 13

HÄRKILA TUNING JAKT DRESS
PRIS VEIL JAKKE 3999,-

NÅ 2399,-
PRIS VEIL BUKSE 2999,-

NÅ 1799,-
BESØK OSS PÅ JESSHEIM STORSENTER FOR FLERE GODE TILBUD

ELLER KLIKK DEG INN PÅ VÅR HJEMME SIDE BRUNST.NO
TLF:63792722
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Torsken sliter i Oslofjorden!
Torsken i sør sliter, og det er derfor stor enighet om 
at den trenger et vern for å bygge opp bestandene 
igjen. Nå har fiskeriministeren bestemt seg for et nytt 
regelverk for fiske i sør, og det er gledelig nok stort 
sett utformet i tråd med de innspill NJFF har hatt. 
Det var mye temperatur og sterke reaksjoner knyttet 
til det forslaget som Fiskeridirektoratet la fram rett 
før jul. Det som fikk sportsfiskerne i landets mest 
brukte friluftsområde til å protestere vilt var et for-
slag om å frede viktige fiskeområder for alt fiske fra 
januar til ut april. (Dog ikke sjøørret, som forvaltes av 
et annet departement). Heldigvis er dette forslaget 
nå nyansert i ministerens vedtak, noe vi i NJFF hil-
ser med glede. I en pressemelding sier fiskeriminister 
Harlad T. Nesvik følgende: -Jeg har også hatt møte 
med Norges Jeger- og Fiskerforbund om saken, der 
jeg fikk mange gode innspill. Jeg mener de regule-
ringene som nå innføres ivaretar fritidsfiskerne på en 
god måte, sier Nesvik. De nye forskriftene finner du 
her hos Fiskeridirektoratet.
- Dette er bra. Nå kan vi konsentrere oss om å ta 
vare på torsken, men fremdeles finne glede i å fiske 
etter andre arter fra land eller på isen, uttaler en ty-
delig fornøyd fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth. 
NJFF oppfordrer alle fiskere om å etterleve det nye 
fiskeregimet i sør når det blir iverksatt. 

Dugnad for torsken
Torskebestandene i Skagerrak er på et historisk lav-
mål, særlig den østlige delen, og når det nå iverkset-
tes et fiskeforbud er det slik NJFF ser det antagelig 
helt på sin plass.
- Årsaken til torskens tilbakegang er sammensatt. 
Det er ingen opplagte syndere som skal bære be-
lastningen alene, og derfor er det viktig med en 
bredde i dugnaden for å redde torskebestandene. 
Klima må ta sin del av ansvaret, torsken er i realite-
ten en klimaflyktning, og det er den faktoren vi har 
minst innvirkning på. Predatorer som sel og skarv 
nevnes ofte, og er selvsagt en del av årsaksbildet. 
Også beskatning fra menneskers fangst, enten det 
er fritidsfiskere eller yrkesfiskere, må tas med i bildet, 
og vi må alle bidra med vårt i dugnaden for torsken.  
Vi er tross alt i et område der vi har landets tetteste 
bestand av fritidsfiskere, og det er derfor rimelig at 
også vi må bidra, sier Fjeldseth, som selv er en ivrig 
fjordfisker. 

Økt kystselkvote
For å redusere predatorpresset på kysttorsken økes 
kvoten på kystsel med 20%. Kystsel og kysttorsk har 
mye av det samme beitegrunnlaget, derfor vil dette 
kunne styrke kysttorskens livsgrunnlag. Jaktkvotene 

på steinkobbe økes til 24 dyr i Østfold, 18 dyr i Vest-
fold og 12 dyr i Telemark.
NJFF ser positivt på at Fiskeridirektoratet nå øker 
kvotene for kystsel i Skagerak. Selv om kvotene er 
hevet med 20%, dreier det seg om at man kan felle 
inntil 9 dyr ekstra på strekningen fra Lista til sven-
skegrensa. Den totale stammen av steinkobbe i om-
rådet er av Havforskningsinstituttet beregnet til 880 
dyr under siste telling og er i betydelig vekst. I tillegg 
vet vi at steinkobbebestandene i tilstøtende områ-
der i Sverige og Danmark utgjør mellom 5000 og 10 
000 dyr. Også disse stammene er i vekst. -Totalt vil 
nok ikke den vedtatte kvoteøkningen utgjøre noen 
stor forskjell for utviklingen av torskebestanden i 
Skagerak, men det er i alle fall et skritt i riktig retning 
for å begrense veksten i selbestandene i området, 
sier Webjørn Svendsen, viltkonsulent i NJFF. 

Takk for innsatsen!
- Vi i NJFF vil rette en stor takk til alle som gjennom 
sitt engasjement og lyttende holdning har gjort sitt 
til å finne fram til en god løsning som både ivaretar 
fiskerne og torsken, sier Fjeldseth. Våre medlemmer 
i området har lagt ned et stort stykke politisk påvir-
kningsarbeid og opplysningsvirksomhet mot media. 
Veldig bra jobba!
- Og så skal vi ikke glemme den innsatsen som en-
kelte politikere har lagt ned for å bidra til et godt 
resultat. Ulf Leirstein fra Østfold har ligget tett på 
saken, og flere andre politikere fra andre fylker også, 
fra flere partier. Vi skal også være takknemlige for at 
fiskeriministeren gjennom møter og kontakt vi har 
hatt med ham, har inntatt en lyttende og lærende 
rolle, som altså resulterer i et bra sluttprodukt. Bra 
det også, avslutter en fornøyd Fjeldseth.

Fredningsområder
Det nye forvaltningsregimet for torsk i sør betyr altså 
et totalt forbud mot å fiske torsk innenfor en grense 
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TERMINLISTE JAKTSKYTING

TERMINLISTE FISKESTEVNER

Meitefiske
Søndag 4. august inviterer Udnes JFF til åpent meitestevne på 
Finnholtsjøen.
Parkering innerst på Finholtsjøvegen (kjør forbi Haga skytebane). Mer-
ket sti derfra.
Påmelding fra kl. 09.00-10.00
Barn gratis, junior kr. 100,- og senior kr. 150,-
Gangtid 30 minutter
Fisking fra kl. 10.00-14.00
Enkelt kiosksalg
Pengepremier
Kontaktperson: Jimmy Karlsen; 90116180

FM Sjøfiske
Søndag 15. september 
Arrangør: Bærum sportsfiskere
Oppmøte Krokstrand, Vestby
Påmelding fra kl.09.00
Barn gratis, junior kr. 50,- og senior kr. 100,-
Gangtid 30 minutter
Fiske fra kl. 10.00-14.00
NJFF regler 

Akershus
DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE
Elgskyting

2. juni 3 Høland JSK Magne Holmbro 91705135 Grasåsen 0900-1100 150/80 19LE0101

22. juni FM - 3 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland 1000-1200 150/80 19LE0102

29. juni 2 + 3 Nannestad JFF Hans.O.Røtterud 48061408 Steinsgård skyteb 0830-0930 150/80 19LE0103

29. juni 2 + 3 Blaker JFF Knut Engebretsen 47328909 Dalbakk Fortløpende 150/80 19LE0104

29. juni 2 Høland JSK Magne Holmbro 91705135 Grasåsen Fortløpende 150/80 19LE0105

29. juni 2 Trøgstad JFF                    SE ØSTFOLD

30. juni 2 Skiptvedt JFF SE ØSTFOLD

30. juni 2 Svindal JFF SE ØSTFOLD

30. juni 2 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkland Fortløpende 150/80 19LE0106

Uke 29 NM Vang JFF

Nordisk Jaktskyting
30.mai- 1.jun NM Løiten JFF, Hemnes JFF, Bjørkekangen JFF, Skogen JSK Løten skytebane www.njffstevner.no 19NJ0350

Lerduesti / Sporting
10. august LM Løten JFF Leirdue.net 400/250

17. august 9 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 19LS0104

18. august 9 Bjørkelangen JFF Jesper.M.Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 400/250 19LS0105

Uke 28 NM Levanger

Jegertrap
Uke 28 NM Levanger

2 Jakt & Friluft - Zeiss cup

3 Uttak fylkeslag 3 av 4 teller

4 Interjakt Cup 50 skudd

5 oppland cup 50 skudd

6 Mabre Cup 

8 Interjakt Norgescup Lerduesti 100 skudd

9 50.- av påmelding går til trekke premie blant deltagere som starter begge dager denne helgen. Det blir også bestemanns premie

10 Interjakt Lørdagskarusell 50 skudd

trukket fra svenskegrensen til grensen mellom Te-
lemark og Aust-Agder. Dette forbudet gjelder hele 
året. I tillegg blir det forbudt med alt fritidsfiske etter 
alle fiskearter, med unntak for fiske etter sjøørret, i 
14 nærmere angitte områder i perioden fra 1. januar 
til 1. mai.  Under ser du kart over noen av frednings-

områdene der det blir fiskeforbud. 
Reguleringene trer i kraft 15. juni 2019. Effekten av 
tiltakene vil vurderes etter 3 år. 

Det røde feltet på kartet på forrige side markerer ny 
fredningssone i Oslofjorden.



DIN LOKALE LEVERANDØR
AV VÅPEN  & JAKTUTSTYR
DIN LOKALE LEVERANDØR
AV VÅPEN  & JAKTUTSTYR

BØRSELARS AS
Vognvegen 23, 2072 Dal 
Tlf: 63 95 20 11

INTERJAKT BJØRKELANGEN
Bjørkeveien 22, 1940 Bjørkelangen
Tlf: 63 85 05 00interjakt.com


