
Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

NJFF-Akershus INFO

N
r. 

2 
• 

Ju
n

i 2
02

1 
• 

Å
rg

an
g 

31



2 Her får du kjøpt Sportsman’s Pride i Akershus:
Asker JFF • Bjerke JFF • Eidsvoll Skog JFF • Enebakk JFF • Øststranda JFF                                            

La også din forening bli med på den 
lønnsomme hundeforavtalen!
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Ved forrige info nevnte jeg innledningsvis at vi gikk inn i et 
nytt år med nye muligheter. Beklageligvis har koronasitasjo-
nen ikke sluppet taket helt, og vi har mange aktiviteter fra 
NJFF Akershus og foreningenes side som dessverre har måttet 
avlyses på begynnelsen av året. I skrivende stund begynner 
situasjonen å lette noe, og jeg håper virkelig at man snart kan 
lette på en del restriksjoner slik at alle planlagte aktiviteter 
gjennom sommeren og høsten kan gå som normalt. Selv om 
koronasituasjonen har stoppet opp en del aktiviteter, har NJFF 
hatt en kraftig medlemsvekst ved inngangen til året. Hoved-
årsaken til den gode medlemsøkningen er lansering av den 
nye kategorien familiemedlemskap og kampanjer i forbindelse 
med dette. Aktive og godt drevene lokalforeningen er også 
en av de viktigste suksessfaktorene for medlemsveksten.

En del av våre foreninger har planlagt utebursdag den 23.ok-
tober i forbindelse med at Norges Jeger- og Fiskerforbund 
fyller 150 år. Jeg håper dette kan gjennomføres på normal 
måte, slik at dette kan skape aktivitet ovenfor eksisterende 
medlemmer og tilskudd av nye medlemmer lokalt for den 
enkelte forening. I tillegg til utebursdagen vil også NJFF for-
sterke dette ved å være synlig i mediebildet gjennom hele året 
både på riksdekkende tv og aviser, i sosiale medier, samt at 
det planlegges å vise en jubileumsfilm på slutten av året ved 
lokale visningssteder over hele landet. Følg med på njff.no

NJFF Akershus gjennomførte sitt årsmøte den 3.mai, med en 
god deltagelse fra mange foreninger. Møtet var opprinnelig 
planlagt som et fysisk møte, og hvor NJFF Akershus sammen 
med delegatene skulle feire 150-års markeringen. Slik ble 
det dessverre ikke, og et årsmøte måtte på nytt gjennom-
føres digitalt. Det ble et godt møte med gode innspill fra de 
respektive delegater. Ved årsmøtet ble det valgt delegater til 
vårt Landsmøte i november. Dette blir et viktig landsmøte, 
hvor NJFF skal ta viktige avgjørelser for blant annet fremti-
dige organiseringer og strategier på mange områder. Dette 
med bakgrunn i Forbundsstyrets anbefalinger til Landsmøtet 
basert på Organisasjonsutvalgets rapport (rapporten er lagt 
ut på våre Facebook og Web-sider). Vi ved NJFF Akershus 
har allerede gjennomført møter digitalt med gjennomgang 
av rapporten, og vi vil i forkant av Landsmøtet gjennomføre 
flere møter, enten digitalt eller fysisk. Dette er viktig for NJFF 
Akershus at flest mulig av våre foreninger er deltagende på 
disse møtene, og kan kommentere forslagene fra Forbundsty-
ret og NJFFs vei videre for de neste generasjoner, og i tillegg 
kan bistå med innspill og diskusjoner ovenfor vårt styre og 
Landsmøtedelegater.

Lykke til med alle jakt-, fiske-, og friluftsliv aktiviteter i jubile-
umsåret 2021!! 

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. Endre Stakkerud 90599920
 endre-st@online.no
 Rifleskyting/hund
Ungdomsansv. Jesper Maj Larsen 92048900 
 jesper-l@online.no  
 Barn/Ungdom-Hagleskyting
Kvinnekont. Hilde Rasmussen 48108078 
 hil-ras@online.no
 Kvinne/jakt
Styremedl. Finn Eide 92217061  
 finn.eide@visolit.no
Styremedl. Bent Olav Nydahl 91315066 
  bn@btrr.no
 Fiske/kalking
Styremedl. Per Steinar Slang 95082363 
 persteinarslang@gmail.com
 Rovviltkontakt
Styremedl. Erik Andreassen 91836112 
 erik.andreassen3@outlook.com 
 Organisasjonskontakt
Varamedl. Bjørn Magne Berge 45141880 
 bjornmberge@icloud.com
Varamedl. Magnus Bakken 90706799
 magnusbakken5@gmail.com 
Varamedl. Ronny Fjeldskogen 90288439
Kontaktpers. Per Rune Stav 95134712 
 akershus@njff.no 

Fylkesinstruktører
Hagleskyting Jesper Maj Larsen 92048900
Aversjon Johnny F. Andersen 90245118
Ettersøk Kjell Disenbroen 91171735
Rifleskyting Hans Olav Røtterud 48061408
Jakthund-
dressur Liv Anine Imset 93499996
Fluekasting Bent Nydahl 91315066  
Org.opplæring Erik Andreassen 918 36 112

Administrasjonen 63998275
Fylkessekretær Per Rune Stav 95134712

Fagkonsulenter
 Knut Magnus Wold 46932939

Friluftsveileder  
 Andreas Frøsland 41295448
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Årsmøte i NJFF- Akershus 2021
Årsmøte i Akershus fylkeslag ble gjennomført mandag 3. mai. For 
andre gang ble årsmøtet gjennomført digitalt på Teams. Det møtte 
til sammen 73 personer, fordelt på 61 delegater fra 24 foreninger. I 
tillegg møtte det 2 ansatte, 10 fra fylkesstyret hvorav 4 med stemme-
rett, 3 gjester og 1 fylkesinstruktør.
Fylkesleder Bjørn Mathiesen åpnet møte ved å ønske velkommen. 
Etter konstituering av møte ble ordet gitt til forbundets representant. 
I år hadde vi gleden av å ønske velkommen til forbundsleder Knut 
Arne Gjems, som tok oss gjennom en del aktuelle saker som NJFF 
jobber med i disse dager.
• 150 års jubileum
• Medlemsvekst
• Landsmøte
• Forenkling av organisasjonen
• Viltloven, Hundeloven, Våpenloven
• Blysaken
• Vindkraft
• Matsatsning
• Digitale jegere
• Tilbud til sportsfiskere
• Endringer i Laks- og innlandsfiskeloven
• Pukkellaks
• Ny logo

Etter at Knut Arne var igjennom sin presentasjon, tok Bjørn Mat-
hiesen over og hadde en gjennomgang av organisasjonsrapporten, 
som tar for seg viktige saker om hvordan NJFF skal se ut i fremtiden. 
Dette er saker som fylkeslaget og foreningene skal diskutere videre 
frem mot Landsmøte i november.

Noen hovedmomenter i rapporten er:
• Fylkeslag som følger de offentlige fylkesgrensene
• Årlige landsmøter
• Bortfall av representantskapet (som følge av årlige landsmøter).
• Enhetlige vedtekter i foreningene og i fylkeslagene, som landsmø-

tet beslutter.
• Enhetlige kontingentsatser i hele organisasjonen
• Større engasjement overfor, og i de minste foreningene
• Forsterkere medlemsfordelene, blant annet gjennom flere univer-

selle tilbud og ved å gi fiskerne større fordeler
• Større satsing på opplæringsvirksomheten, blant annet gjennom 

etablering av digitale løsninger, styrking av instruktørordningene 
og forsterket organisasjonsopplæring 

• Utvikle den urbane virksomheten, bl.a. gjennom kommunikasjons-
arbeidet 

• Forsterke organisasjonens miljøprofil.
• Utvikle barne- og ungdomsvirksomheten.
• Utvikling av de strategiske planene for organisasjonens engasje-

ment og virksomhet (Enklere og lettere forståelige strategier/planer)
• Innføring av et internt domsutvalg.
• Instruksjonsmyndigheten overfor fylkessekretærene plasseres hos 

NJFF sentralt
• Utredning av medlems-år fra betalingstidspunkt
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Ungdomslederkurs
Ungdomsleder i fylket inviterer alle ungdomsledere og andre aktive ungdommer i lokalforeningene i Akers-
hus, til kurs lørdag 14. august. Det blir et heldagskurs med praktiske aktivitet.
Mer informasjon om sted, program og påmelding legges ut på nettsiden til NJFF akershus og sendes til ung-
domsledere i foreningene i juni.

Årsmøte i NJFF- Akershus 2021
Etter godkjenning av beretning og regnskap og at 
arbeidsprogram og budsjett ble tatt til etterretning 
var det tid for valg.

Nytt fylkesstyre ble:
Leder Bjørn Mathiesen
 Rælingen JFF
Nestleder  Inge Mork
 Enebakk JFF
Ungdomsleder (ny) Jesper Maj Larsen
 Bjørkelangen JFF
Kvinnekontakt (ny) Hilde Rasmussen, 
 Nordre Rømskog JFF
Rovviltkontakt  Per Steinar Slang
 Høland JFF
Styremedlem  Endre Stakkerud
 Sørum 
 Jegerforening
Styremedlem  Finn Eide
 Bærum Sportsfiskere
Styremedlem  Bent Olav Nydahl
 Fet JFF
Styremedlem  Erik Andreassen
 Øststranda JFF
Varamedlem  Bjørn Magne Berge
 Bærum JFF
Varamedlem (ny)  Magnus Bakken
 Nittedal og Hakadal Skog JFF
Varamedlem (ny)  Ronny Fjeldskogen
 Hemnes JFF

Siste post på programmet var valg av Landsmøte-
delegater. Akershus kan stille med 17 delegater på 
Landsmøte. Etter vårer vedtekter skal ungdomsleder 
i fylket ha fast plass på Landsmøte.

De valgt ble:
1. Inge Mork NJFF-Akershus
2. Jesper Maj Larsen  NJFF-Akershus
3. Hilde Rasmussen  NJFF-Akershus
4. Endre Stakkerud NJFF-Akershus
5. Finn Eide  NJFF-Akershus
6. Bent Olav Nydahl  NJFF-Akershus
7. Per Steinar Slang NJFF-Akershus
8. Erik Andreassen  NJFF-Akershus
9. Silje Låveg  Bjerke JFF
10. Kjell Langhus Rælingen JFF
11. Vidar Holtop Enebakk JFF
12. Silje Fjeldskogen Hemnes JFF
13. Jon Trygve Bærås Sørum Jegerforening
14. Sindre Mesna Bjørkelangen JFF
15. Mariel Lødum Ås JFF
16. Magnus Bakken NJFF-Akershus
17. Linn Solli Bjerke JFF

Foreningens pris for 2020 gikk i år til Oppegård JFF.

Ungdommens pris for 2020 gikk i år til Wild Nittedal 

Ny ungdomsleder
Jesper Maj Larsen fra Bjørkelangen JFF, ble valgt til ny ungdomsleder på årsmøtet. 
Jesper er ungdomsansvarlig i egen forening i tillegg til å være fylkesinstruktør på 
hagle. Han gleder seg til å ta fatt på vervet, og kjenner vi han rett har han mange 
ideer på lur.

Fylkeslaget ønsker Jesper velkommen!
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Friskt vann trenger alle!
I løpet av mars - april har Skiforeningen og 
Norges Jeger- og fiskerforbund Akershus sam-
arbeidet om å undersøke vannkvaliteten i en 
rekke vann og bekker på Romeriksåsen. Skifor-
eningen har stått for transport til lokalitetene, 
mens NJFF Akershus har tatt vannprøver. 

Tekst og foto: Knut Magnus Wold

Ved å ta vannprøver under isen på flere dyp i perio-
der med snøsmelting, kan man se om det er for-
skjell i vannkvaliteten nedover i sjiktene i vannet. Av 

erfaring fra tidligere studier vet man at smeltevann 
kan ha dårlig kvalitet, med lav pH og høyt innhold 
av aluminium. Vann er tyngst ved fire grader celsius, 
det er derfor sannsynlig at smeltevannet holder seg 
oppunder isen og videre avrenner til et utløp. Der-
som det er dårligere vannkvalitet oppunder isen, 
sammenliknet med dypere sjikt, er det sannsynlig at 
de bekkelevende organismene får det tøft i perioden 
før våromveltningen i vannene. 

Denne typen overvåkning av vannkvalitet bidrar til å 
øke kunnskapsgrunnlaget og dermed prioritering for 
kalkning i vann og vassdrag. NJFF Akershus takker 
skiforeningen for samarbeidet, og særlig løypekjø-
rer Bjørn Larsen. Uten dette samarbeidet ville ikke 
undersøkelsen vært mulig. Prosjektet er finansiert av 
statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Stort utvalg
Mange størrelser
Solid kvalitet
Hundehus
Inngangsluker
Varmeelementer
Oppvarmet vannkopp

••
•
•
••
•
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Opplev Krokskogens vakreste 
og mest spennende fiskeeven-
tyr i juni/juli!
Tekst og foto: Finn Eide

Det er allerede juni måned og marka nærmer seg 
den fineste tiden for oss fiskere. Vanntemperaturen 
er nærmest optimal og innsekts livet på vel 400m 
over havet er kanskje i sin viktigste fase for oss som 
er mest glad i imitasjonsfiske.

Foto: Finn Eide.

Langs mange vann og tjern blåses maur med vinden 
ut på vannet fra tuer på øyer og fastland og blir til 
lokkende proteinbomber for ørreten. I tillegg klekkes 
det fortsatt mygg, og døgnflue klekkinger kan være 
i en mellomperiode. Myrdøgnflua Vespertina har gitt 
seg for i år siden den viser seg kun de 3 første ukene 
etter at isen har gått, og lillebror og Marginata, er 
gjerne i sin siste livs fase i slutten av mai og begyn-
nelsen av juni. Vespertina imiteres best på krok 12/14 
og Marginata bør du ha i krok 16 og noen ganger 
helt ned i krok 18. Kroppsfargevalget kan gjerne 
være det samme på begge fluene. Fluene finnes som 
nymfe, klekker, dun og spent spinner.

Vespertina dun . Foto: Finn Eide.

Foto: Finn Eide.

Nå i juni er vi helt i starten på klekkingen av den 
største døgnfluearten - Ephiemera Vulgata så høyt 
i skogen. Da snakker vi en stor imitasjon i enden av 
snøret! Vulgata klekker gjerne fra 1300 og utover et-
termiddagen i juni/juli.
Bruk gjerne krokstørrelse 9 eller 10 ved selvbinding 
eller ved kjøp av ferdig bundet variant. Glem heller 
ikke det siste stadiet for insektet – spent spinner. Da 
ligger det døde insekter på vannet og store ørreter 
og abbor rydder vannet rolig og systematisk utover 
kvelden.

Bilde fra Søndre Heggelivann som kan fiskes fra land, eller fra kano, bellybåt 

eller packraft. Foto: Finn Eide.

Vårfluer i ulike stadier bør også være en del av flu-
eboksen. Mest aktuell i juli til september.
Gjerne stripende Goddard Caddies eller Streaking 
Caddies i krokstørrelse 12 og 14.. 
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Fluevalg
Vi har på bakgrunn av denne spennende delen av 
marka fisket sett nærmere på noen få av de tørre 
mønstrene dere MÅ ha i flueboksen, enten dere 
innehar en klasse 4, 5 eller 6er fluestang med fly-
tesnøre, eller nærmer dere vannene med slukstang, 
dupp med litt tyngde og et par fluer på fortommen.

Gjenbruksimitasjonen - Foammaur 
Foam mauren er en takknemlig og lett imitasjon å 
binde, og som overskriften sier - av materialer hvor 
kan du gjenbruke foam fra diverse transportemballa-
sje o.l. bare konsistensen er bra og fargen helst mørk. 
Benytt en krok med forholdsvis åpent gap, da kroker 
man ørreten lettere da den ofte tar maur hurtig å 
kontant. Alt man trenger til imitasjonen er krok type 
med åpent gap til stokkmaur størrelse 8 - 10, den 
samme kroken i 14,16 og 18 til mindre imitasjoner. 
Litt foam, sort bindetråd og hacklefjær i passende 
størrelse og ønsket farge (jeg bruker kun brunt). en 

liten dråpe lyn lim. Ønsker man å binde flyvemaur, 
kan man binde inn noen Organza-fibre eller et par 
små hakcle fjær på hver side av fram-kroppen. Vipps, 
så har du et alternativt til i boksen din. Fiskes både 
dødt, men også som attraktor med bevegelse.
Flue bundet og fotografert av Stig Rune Olsen

Vulgata Dun varierer både i farge og størrelse, og 
flua på bildet er bundet på krok TMC 112TR, stør-
relse 9, bindetråden er olivenbrun, medium. Hale 
bucktail og bakkropp som på bildet - Ultrachenille i 
størrelsen «micro» som tvinnes. Bakkroppen tusjes 
med mørk oliven eller brun tusj, slik at man får seg-
menteringer på kroppen. 
Kroppen: Fly-Rite nr 32, vinge av CDC, naturlig lys 
gråbrun, 2 eller 3 små fjær med tynn stamme. Hackle 
av hanenakke. Gjerne grizzly farget i en eller annen 
oliventone.
Total kroppslengde uten haletrådene er ca. 20 mm 
og vingehøyden er 18 mm
Flua bør impregneres hjemme før bruk med Water 
Shed. Etter at flua er knytt på fortommen kan den 
impregneres ytterligere med Cdc olje eller TMC Dry 
Magic. 
Vulgata dun på bildet er bundet av Pål Hedenstad 
og materialene er levert av Nordisk Fiskeutstyr på 
Lysaker. 

Tips for impregnering av fluer, også de med 
cdc innhold:
- Hale, kropp og hackle bør impregneres med vanlig 

gel-impregnering.
- Vingen kan impregneres med TMC Dry Magic
 eller Cdc Olje. Små mengder!
- Benytt gjerne TMC Dry Shake for å revitalisere 

flua.

Hvordan komme seg til Krokskogen Nord
Det finnes to gode innfallsvinkler for å nærme seg 
vannene i dette området.
1. Bil til parkering ved Damtjern ovenfor Steinsfjor-

den, og derfra enten til fots eller sykkel. Fine 
grusveier som flere steder underveis, grenser til 
fine fiskeplasser.

Foto: Stig Rune Olsen.

Ephemera Vulgata. Foto: Finn Eide.

Foto: Finn Eide.Foto: Finn Eide.
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2. Transport til Sørkedalen skole og derfra sykkel via 
Lysedammene og opp mot Søndre Heggelivann. 
Flere interessante tjern nær veien.

Anbefalte vann
Vesleflåtan/Storflåtan Spennende vann med sik, ab-
bor og ørret og fint Vulgata fiske. Spennende viker 
og nes med brukbar baksleng for fluefiske. Vadbart 
mange steder og interessant sted for bellybåt/kano 
fiske. Også bra vårfluefiske utover sensommeren.   

Loka/Rundtjern Skogstjern med tilknytning til Vesle-
flåtan. Sik, abbor og ørret. Spennende myrtjern hvor 

Fra OFA sin kartbok for Oslomarka.

Abbortjern nord og sør for Storflåtan(nord vest utenfor kartet)  Abbor og ørret. 

Foto: Finn Eide.

ørreten lurer langs myr kantene. Legg en foammaur 
en halvmeter utenfor myr kanten, så litt tålmodighet, 
litt forsiktig striping…..

Abbortjern nord og sør for Storflåtan (nord vest uten-
for kartet)  Abbor og ørret.

Søndre Heggelivann Et spennende vann, med spen-
nende grunner og småøyer. Bra bestand av abbor og 
ørret, og et vann med vulgata i juni/juli og et godt 
vårfluefiske utover sommeren. Ideelt for bellybåt og 
kano.

Vedlagte kartblad inneholder også en hel rekke inter-
essante tjern og vann, for den som liker å vandre litt 
utenfor allfarvei.

Slik kjøper du fiskekort: www.inatur.no for årskort og 
døgnkort og priser. Årskort og døgnkort med Vipps 
nr. 88471, eller besøk nettbutikken på www.ofa.no
 
God fiskesommer til alle Akershus medlemmer!

Foto: Finn Eide.
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Dype dykk og lettbeint 
inspirasjon
Stadig flere lyttere oppdager Jakt- og fiskepod-
den. Nå ligger en skatt på over 100 episoder og 
venter på deg.

Tekst og foto: Espen Farstad, NJFF

Statskog lager podcasten i samarbeid med NJFF. 
Hver fredag varsles tusenvis av lyttere fra Spotify eller 
Apple podcast om at en ny, gratis episode er sluppet 
løs. 
- Vi skal både friste nerdene der ute, som aldri får 
nok, og alle de andre som ønsker seg noen praktiske 
tips for å øke jakt- og fiskelykken sin. Stadig voksen-
de lytterskare tyder på at vi gjør noe rett, sier Trond 
Gunnar Skillingstad.

Jakt, fiske og trønderrock
I studio er det alltid en fast trio. Skillingstad, som til 
daglig er kommunikasjonssjef i Statskog, er pro-
gramleder med særlig forkjærlighet for trønderrock. 
Sammen med seg har han kunstnersjelen fra Asker 
og informasjonssjefen i NJFF, Espen Farstad, og den 
sindige rypedoktoren fra Innlandet, fagsjef i Stat-
skog, Jo Inge Breisjøberget.

- Jeg kan lite og kan stille «dumme» spørsmål til to 
som kan fryktelig mye. Vi trives også veldig godt 
i hverandres selskap og latteren henger løst. Re-
sultatet skal bli en blanding av innsikt, inspirasjon 
og underholdning. Min oppgave er også å bringe 
episodene til en slutt, og det kan være vanskelig når 
engasjementet bobler over hos Espen og Jo Inge, sier 
Skillingstad.

Finn din favoritt
Det er stor spennvidde mellom episodene. Sjansen 
for å finne en eller flere episoder om din favoritt-
jakt eller favorittfiske begynner nå å bli stor. I tillegg 
finner du episoder om valg av våpen og fiskestang, 
fisketeknikker, stell av utstyr, tilberedning av vilt og 
fisk og andre tema som vindkraft, barn på jakt og 
sikkerhetstips. Av og til har de med utvalgte eksper-
ter for å belyse temaene. 

Radio når du vil
Podcast er en slags «radio on demand», altså et 
radioprogram du kan lytte til akkurat når du vil. Både 
antallet podcaster og lytterskaren har gått rett i 
været de siste årene. 

De fleste podcastlytterne finner fram til det de vil 
høre på plattformene Spotify eller Apple podcast. 
- Det kan være en liten terskel å komme inn, men 
jeg anbefaler sterkt å bare kaste seg ut i det. Når du 
først er inne, er det enkelt å bruke og du angrer på 
at du ikke gjorde det tidligere. De fleste må spørre 
om litt hjelp de første gangene, men deretter mes-
trer de fleste dette enkelt selv. Du er hjertelig vel-
kommen til Jakt- og fiskepodden, sier Espen Farstad.

Kanskje noen av disse titlene kan friste: «Første-
hjelp for hund», «Hvilken fluestang er best?», «Gir 
jakt på rev og mår mer rype og skogsfugl?», «Rett 
jaktutstyr: Dette bør du ha med deg», «Toppjakt på 
skogsfugl», «Fisk effektivt med mark», «Tips til fer-
ske jegere og slag under beltestedet», «Lyd, lukt og 
skytetrening: Ti tips til hjortejegeren», «Ti tips til buk-
kejakta – og en mann i sokkelesten», «Slik bør du 
pusse våpenet ditt», «Ti blemmer på post», «Skyting 

Stort utvalg
Mange størrelser
Solid kvalitet
Hundehus
Inngangsluker
Varmeelementer
Oppvarmet vannkopp

•••
••••

T l f . : 6 3 8 5 0 1 9 7 • M o b . 9 7 6 6 2 3 5 0

NORGE
S

BILLIG
STE

1960 Løken
Mob. 976 62 350
E-post: post@kkimport.no
www.kkimport.no

HUNDEGÅRDSELEMENTER

KK Import
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Camp villmark er avlyst
NJFF-Akershus er vanligvis fast inventar på Camp villmark på Lillestrøm. I år skulle den vært arrangert 
18.-20. juni, men ble også i år avlyst pga koronapandemien.

Norges varemesse har annonsert at Camp villmark 2022 går av stabelen 29. april – 1. mai.  

Vi ses på Camp villmark i 2022!

EU strammer inn bruk av bly
Etter en lengre prosess i EU-systemet, har det nå blitt 
vedtatt et EU-forbud mot bruk av blyhagl i våtmark. 
Forbudet kommer som en forordning som Norge 
plikter å innføre, og vil tre i kraft i 2023. Det nasjo-
nale handlingsrommet er i praksis veldig begrenset. 
NJFF har gjennom de siste årene lagt ned et betyde-
lig engasjement sammen med Nordisk Jegersamvirke 
(NJS) og FACE for at EU-regelverket ikke skulle bli så 
strengt som det nå vil bli. Hovedmålet har vært å få 
et regelverk som ville gjøre det mulig å opprettholde 
dagens norske regler. Selv om jegerorganisasjonene 
har blitt hørt på enkelte områder, er sluttresultatet 
at det likevel går mot et strengere regime når det 
gjelder bruk av blyhagl.

Miljødirektoratet har i vinter lagt saken ut på hø-
ring. De nasjonale «valgmulighetene» er, som nevnt 
innledningsvis, begrenset til å innføre forbud mot 
bruk av blyhagl i våtmark slik det beskrives i REACH-
forordningen. Alternativt kan det innføres et total-
forbud. Miljødirektoratet legger altså ikke opp til en 
mer omfattende implementering enn det EU krever 
som et minimum.
Den store utfordringen i Norge er definisjonen av 
våtmark, som i forordningen er som i Ramsar-kon-
vensjonen (Våtmarkskonvensjonen), og innebærer at 
som våtmark regnes et område med myr, torvmyr el-
ler vann, naturlig eller kunstig, permanent eller mid-
lertidig, med stillestående eller strømmende fersk-
vann, saltvann eller brakkvann – inkludert områder 
med marint vann med en dybde som ikke overstiger 
seks meter ved lavvann.

I REACH-regelverket er det innført et forbud mot 
å skyte med blyhagl i eller innenfor 100 meter fra 
våtmark. I tillegg er det forbudt å bære blyhagl i 

forbindelse med skyting (jakt) i våtmark eller til eller 
fra skyting (jakt) i våtmark. Etter forordningen vil en 
person som bærer med seg blyhagl i våtmark eller 
innenfor 100 meter fra våtmark, selv måtte doku-
mentere at vedkommende ikke skal skyte (jakte) 
med blyhagl i våtmark.

Prosessen med å få klarhet i hvilke områder som 
faktisk kommer til å omfattes av våtmarksrestriksjo-
ner, og hvilke øvrige konsekvenser dette vil få for 
jegerne, er et arbeid som kommer til å gå over tid. 
NJFF er i dialog med Miljødirektoratet vedr. temaet, 
og vil jobbe for at fremtidige regler ikke blir mer 
inngripende enn nødvendig for jegerne.  

Som mange kanskje også har fått med seg, så avslo 
Miljødirektoratet NJFFs søknad om å få bruke blyhagl 
til skytegrenen figurjakt. Begrunnelsen er en inn-
stramming i direktoratets praksis, hvor muligheten til 
å få dispensasjon begrenses til internasjonale skyte-
grener.
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K9 Nannestad Dyreklinikk - din jakt- og brukshundklinikk
 Tlf: 63910102, post@k9nannestaddyreklinikk.no
www.k9nannestaddyreklinikk.no

Topp moderne
klinikk i Saga Senter

Din firbeinte venn er 
i trygge hender hos oss!
Vi er sertifisert av Den Norske

Veterinærforening

Vi tilbyr
GRATIS

TANNSJEKK
året rundt

En av norges mest moderne 
operasjonsavdelinger

Jessheim Dyreklinikk
Saga Senter, Dampsaga Allé 4A, 2053 Jessheim
https://www.facebook.com/JessheimDyreklinikk

www.jessheimdyreklinikk.no

Besøk vår nye klinikk 
i Holmedalsveien 2 
i Nannestad
Vi tilbyr spisskompetanse 
på jakt- og sportshund

Homledalsvegen 2, 2032 Nannestad
 Tlf: 63 91 01 02, post@k9nannestaddyreklinikk.no

www.k9nannestaddyreklinikk.no
 

TIME-
BESTILLING

og andre
henvendelser
Tlf. 63 97 18 25

24
timers

AKUTTVAKT
Tlf. 820 90 000
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TERMINLISTE FISKESTEVNER

Dette her kan man holde  
på med et helt liv uten å 

komme i mål. Det er veien 
som er målet  

Jan Petter, Kjetil og Knut

Terminliste fiskestevner

Fiskestevner i Akershus

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON STED PÅMELDING FISKETID Gangtid PRIS 

Meite
1. august Åpent stevne Udnes JFF Jimmy Karlsen 90116180 Finnholtsjøen 09:00-10:00 10-14 30 min 0/100/150
8. august FM Nannestad JFFAtle Wenger 95821988 Bjertnessjøen 08:00-09:30 10-14 30 min 0/100/150

Sjøfiske
13. september FM Bærum SF Knut Gullbekk 93483108 Krokstrand - Vestby 09:00-09:30 10-14 30 min 0/50/100

Rapport fra vestkanten
På vestsiden av gode, gamle Akershus har årets vinter «produsert» supertykk is i 
Asker, Bærum, Krokskogen, vestre del av Nordmarka og Steinsfjorden! Dette har 
resultert i rekordmange isfisketurer i området. Og ganske mange fornøyde isfiskere! 
I tre uker var også fjordisen «trygg». Uten at noen STORE fangster ble tatt. Påskeab-
bor på 700, 400 og 300 gr. fra et skogstjern i Krokskogen vedlagt, lurt opp av et 
medlem i Bærum Sportsfiskere.

Hilsen Kjell H.
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Terminliste jaktskyting

Grunnet usikkerhet rund koronarestriksjoner vet vi ikke om gjenværende stevner gjennomføres. Følg 
med på terminlista på www.NJFF.no

NJFFs jakt- og fiskefluencere
I forbindelse med NJFFs 150- årsjubileum lyste 
vi ut årets drømmesommerjobb. Godt over 100 
søkere konkurrerte om å bli jakt- og fiskefluen-
cere som i sommer skal reise rundt i landet vårt 
å bli bedre kjent med NJFF og vise hele orga-
nisasjonen frem! Iver Hagestad og Sebastian 
Rossvoll trakk det lengste strået. 

Tekst og foto: Karina Gjerde

Hvem er dere?  
Iver: Jeg er 21 år og bor i Oslo hvor jeg studerer da-
taingeniør på OsloMet. Fritiden går til å fiske i nær-
området, planlegge lengre turer og fikse turutstyr 
eller lage nytt selv. Jeg er glad i tanken på et enklere 
friluftsliv, man trenger ikke masse fancy utstyr for å 
være på tur. Jeg er den typen som elsker å slå leir, 
tenne et stort bål og slappe helt av, helst ved et øde 
fiskevann. Og maten, den kan man skaffe selv, enten 
man har med seg fiskestanga eller børsa. Både jeg 
og Sebastian gleder oss til å få enda mer erfaring 
med børsa i løpet av denne sommeren!

Sebastian: Jeg er 20 år og studerer for tiden finans 
i Oslo, som er perfekt for min litt sære interesse for 
tall. Når jeg har fritid, så tar jeg med fiskestanga 
og en litt overstappa bag med favorittutstyret, og 
stikker ut i marka for å prøve å få et eller annet på 
kroken. Iver er ikke vanskelig å spørre når det har 
noe med jakt eller fiske å gjøre, som ofte ender opp 
med at vi tar oss en langtur i ny og ne. Det å kunne 
gå langt inn i terrenget og nyte naturen mens man 
drar opp en svær kubbe, fra et tjern som man ikke 
klarer å uttale navnet på et sted i villeste marka, er 
noe av det beste jeg vet!

Hva er det dere gleder dere mest til med å 
reise rundt som jakt- og fiskefluencere?
Det vi kanskje gleder oss mest til i sommer er å 
oppleve jakt og fiskekulturen fra alle kanter i landet, 

og å møte jegere og fiskere i små og store foren-
inger. Vi er også spent på å se hvordan de forskjel-
lige jakt- og fiskeforeningene opererer, og hva slags 
aktiviteter som tilbys for oss frilufts entusiaster! Vi er 
også unormalt glade i å kjøre lange bilturer, så det 
å kunne se hele landet fra bilveien, med noen stopp 
her og der, tror vi kommer til å bli helt fantastisk. 
I tillegg så er vi heldige som får muligheten til å for-
midle jakt og fiskeglede. Der vi vil inspirere erfarne, 
uerfarne og kanskje helt nye jegere og fiskere til å 
komme seg ut i naturen, kjenne på adrenalinet da 
det napper ordentlig i stanga, eller spenningen med 
et vilt dyr på andre siden av løpet!

Kontakt oss gjerne hvis dere lurer på noe mer!
iver.hagestad@hotmail.com
srossvoll@gmail.com

Seb og Iver.
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ALLTID OUTLET!
 HOLTERVEGEN 221A, 2034 HOLTER - WWW.BRUNST.NO - 63792722

BESØK VÅR NYE FLOTTE
BUTIKK

SUVERENE PRISER - LYNRASK LEVERING!

Holtervegen 221A, 2034 Holter

AMMUNISJON OG VÅPEN
BEKLEDNING OG FOTTØY

FANGST OG FELLER
JAKTUTSTYR
TURUTSTYR

OPTIKK
HUNDEPEIL

VILTKAMERA
LOKKEPRODUKTER

OG MYE, MYE MER...!



Hytera PD685GMD
• En av Norges mest solgte digitale Jakt- 
 og Sikringsradioer
• Svært solid og robust IP-67 
 100% vanntett
• GPS - se retning og avstand til de andre 
 på jaktlaget

Årets nyheter fra Zodiac

Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Tlf: 90 96 90 96

www.radiocom.no

Zodiac Easyhunt 
Digital

er en brukervennlig og pålitelig 
jaktradio. Radioen fungerer bade 
med digitale og analoge kanaler. 
Den følger åpen global standard 
(DMR).  Zodiac Easyhunt Digital 
innehar et kraftig 2600 mAh Li-Ion 
batteri.

• Analog og digital jaktradio 
 140 MHz
• Følger åpen global standard 
 (DMR)
• Pilottoner (analogt)
• 2600 mAh Li-Ion battery
• IP65
• Stort tilbehørssortiment
• 2 års garanti

Zodiac Waterproof
Digital

er arvtageren til Zodiac Team
Pro Waterproof. Dette er en
digital og analog radio. 
Radioen følger åpen global 
standard (DMR).  
Zodiac Waterproof Digital 
innehar et kraftig 2200 mAh 
Li-Ion batteri. Radioen er 
vanntett (IP67). 
 
• Digital og analog jaktradio 
 140 MHz
• Følger åpen global 
 standard ( DMR )
• Pilottoner (analogt )
 - 2200 mAh Li-Ion batteri
• IP67
• Tilleggstjenester: 
 Kryptering, digital 
 telefonbok, 
 alarmfunksjon 
 (krever programmering)
• Stort tilbehørssortiment
• 3 års garanti

Nyhet! Nyhet!

• Fargedisplay med norsk tekst
• Mulighet for Individ oppkall til den enkelte radio
• Send og motta tekstmeldinger
• Navn på den som snakker kommer opp i displayet
• Automatisk oppdatering av kontaktlisten hvis en 
 ny radio tilsluttes jaktlaget


