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La også din forening bli med på den 
lønnsomme hundeforavtalen!
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Nytt år nye muligheter. Velkommen til jubileumsåret hvor 
det skal feires at Norges Jeger- og Fiskerforbund fyller 150 
år!! 2020 ble et uforutsigbart år på grunn av koronasitasjo-
nen, men vi er i gang igjen, og jeg håper jubileumsåret 2021 
vil bringe nye muligheter rundt omkring ved våre foreninger 
i Akershus. Et år hvor det gir muligheter til å skape et stort 
engasjement lokalt ved gjennomføring av alle aktiviteter, 
enten det er ved et fiskevann, ved en skytebane, eller ved 
en dressurtrening. NJFF vil også markere jubileumsåret med 
portrettfilmer utover våren i sosiale medier, som viser mang-
foldet i vår organisasjon. I tillegg vil det profileres i diverse 
medier, og gjennomføres mange markeringer gjennom året. 
Følg med på njff.no, for mer informasjon. Alle aktiviteter 
og markeringer gir selvfølgelig alle våre foreninger en unik 
mulighet til å vise seg frem lokalt, for derav å introdusere 
seg for nye jegere og fiskere. Det gjøres en stor innsats fra 
foreningene ved planlegging og gjennomføring, og vi håper 
at du som medlem tar med hele familien til de enkelte akti-
viteter og er med å markere jubileumsåret.

I perioden 18.-20. juni skal det igjen gjennomføres Camp 
Villmark i Lillestrøm. Fylkeslaget vil også der markere jubi-
leumsåret. Vi ønsker velkommen til vår stand, hvor du vil 
oppleve aktiviteter for barn, og samtidig treffe en del av våre 
samarbeidspartnere. Vi vil være representert på messen med 
ansatte fra vårt fylkeskontor, samt representanter fra vårt 
styre. Ta gjerne en tur innom for en hyggelig prat og opplev 
våre aktiviteter!!!!!

Det er planlagt et årsmøte ved NJFF Akershus den 20.mars, 
og jeg håper at flest mulig av våre foreninger er represen-
tert. Møtet vil gjennomføres i tråd med koronasitasjonen og 
myndighetens retningslinjer. Det skal i år gjennomføres et 
Landsmøte, så i tillegg til gjennomgang av årsberetning og 
valg av nytt styre, skal det velges delegater fra vårt Fylke til 
Landsmøte. Mer info er lagt ut på våre hjemmesider

Vil til slutt ønske våre medlemmer og foreninger lykke til 
med alle jakt-, fiske-, og friluftsliv aktiviteter i jubileumsåret 
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. Håkon Husdal  97506167 
 haukkhus@gmail.com   
 Barn/Ungdom-Hagleskyting
Kvinnekont. Kari Mikkelrud 90662455 
 kari@mikkelrud.no
 Kvinne/jakt
Styremedl. Vibeke Kristiansen 92442155
 vibbe84@gmail.com
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. Johnny F. Andersen 90245118 
 johnny.a@online.no 
Varamedl. Finn Eide 92217061  
 finn.eide@visolit.no
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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Fylkessekretærens HJØRNE

Hei og gratulerer med 150 års jubileum!
Vi er allerede et par måneder inn i jubileumsåret og forhåpentlig-
vis har det blitt arrangert noe av det dere har planlagt så langt, 
selv om koronapandemien prøver å sette kjepper i hjulene for oss.
Den landsomfattende utebursdagen på stiftelsesdatoen den 10. 
februar måtte vi dessverre avlyse, men jeg håper foreningene al-
likevel finner anledning til å markere jubileet vårt i løpet av 2021. 
All aktivitet som dere gjennomfører i år kan fint merkes med 
150-års jubileum. Forhåpentligvis er den nye nettbutikken på plass 
når du leser dette og der er det mulig for foreningene å bestille 
materiell og effekter med ny logo. Ny moderne nettside er også 
på trappene og blir lansert i løpet av vinter/vår. Jubileumsfilmen, 
Jakt og fiskelandet, er en jakt- og fiskefilm laget av NJFF som viser 
storslått naturscener fra hele Norge. Denne vil få premierevisning i 
uke 34, og viser frem Norges fantastiske jakt- og fiskemuligheter. 
Følg med på våre nettsider og sosiale medier for mer informasjon 
om hva som skjer i jubileumsåret.

Årsmøte
Vi er inne i den organisasjonsmessige travle tiden for foreninger 
og fylkeslag med regnskap, årsberetning, årsmøte og rapporte-
ring. Selv om de fleste av oss synes det er langt mer interessant 
med aktiviteter enn rapportering, så er det viktig å huske på at en 
av foreningenes få plikter som medlem av NJFF, er å gjennomføre 
årsmøte hvert år og sende inn årsberetning og regnskap.
Vi håper flest mulig av foreningene greier å gjennomføre årsmøte 
i den ordinære årsmøtetiden, men vi må være pragmatiske og 
tenke at det er bedre å gjennomføre årsmøte litt senere enn ikke 
å gjennomføre i det hale tatt. Hvis foreningen vurderer å utsette 
årsmøtet, er det viktig å tenke på at saker til Landsmøte skal være 
sentralleddet på Hvalstad i hende innen 1. juni. 
 Det er ikke lett å få gjennomført fysiske årsmøter med koronaen 
hengende over oss, så mange vil nok ty til en digital løsning i år 
også. Fylkeslaget har i skrivende stund ikke landet på gjennom-
føringsform, men mye tyder på en digital løsning dersom ikke 
situasjonen bedres. Mange fikk nok lære Teams å kjenn i fjor og 
siden årsmøte i mai har det kommet mange forbedringer, bla med 
avstemningsfunksjon. For dere som synes Teams fremdeles er et 
skummelt troll, så må jeg nok innrømme at dette verktøyet er 
kommet for å bli. Hvis det er noen foreninger der ute som ikke får 
til å bruke Teams, vær så snill og ta kontakt med fylkeskontoret, 
så skal vi hjelpe dere inn i den digitale møteverden.

Noen viktige frister
Etter årsmøtet er det viktig å sende inn vedtektsendringer, endre 
styresammensetning i portalen, endre kontingentsatser i portalen 
og melde inn nye æresmedlemmer til njff@njff.no 

15. mars er søknadsfrist for:
• Fiskesommer
• Kvinneaktivitetsmidler
• Introjakt
• Familieaktiviteter
• Jakt- og fiskeskole/jaktskytterskole
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Årsmøte 2021
Årsmøtet er berammet til lørdag 20. mars kl. 13.00.
Vi tar utgangspunkt i et fysisk årsmøte på Moxy X Meeting Point, Hellerudsletta.

Situasjonen med korona tilsier at det er store muligheter for at årsmøtet også i år vil bli avholdt på Teams. 
Endelig form på årsmøtet vil bli sendt til foreningene i god tid og publisert på våre nettsider.

1. mai Rapportering:
• Beretning og regnskap
• Protokoll fra årsmøtet
• Momsrefusjonsskjema

Er du nytt styremedlem eller trenger å friske opp kunnskap om foreningsdrift?
NJFF har en ressursside for tillitsvalgte som kan være verdt og tittet på. Gå inn på njff.no og klikk på 
Tillitsvalgtinfo på den øverste linja og den tar deg til ressurssiden.

Skyteprøveapp – Min jegerdokumentasjon
Nytt jeger år er rett rundt hjørnet og det er viktig å huske å rapportere jaktåret 
2020/2021 innen 1.mai. For dere som ønsker å bli med i det papirløse samfunn, kan 
vi anbefale appen Min jegerdokumentasjon. Her får du registrert treningsskudd og 
skyteprøve for storvilt, du kan registrere dine våpen i tillegg til at du finner ditt jeger-
avgiftskort her.

For alle dere som er frivillige på skytebanene og skal være kontrollør for storviltprøve, er det viktig at 
dere laster ned kontrollørappen slik at dere kan godkjenne alle med skyteprøveappen. For alle som skal 
bruke kontrollørappen, så er det viktig at foreningen registrerer alle skyteprøvekontrollørene slik at ap-
pen blir aktiv.  

Per Rune Stav
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Lisensfelling av ulv
Tekst: Rune Stav
Foto: Per Steinar Slang

Den 22. desember 2020 kunngjorde Klima- og miljø-
departementet vedtak om lisensfelling av inntil åtte 
dyr i Kynna reviret og inntil 2 dyr Aurskog reviret. 
Det ble også åpnet for at Statsforvalteren kunne 
endre kvoten dersom det ble bevist at det var færre 
eller flere dyr i revirene.

Departementet mente også at det ikke var grunnlag 
for felling i grenserevirene Rømskog, Hernes eller 
Hornmoen.

Som mange sikkert husker ble Mangen og Rømskog 
forslått tatt ut i 2019, men denne jakta ble stoppet i 
siste sekund – dagen før jakt skulle startes opp.
Det har i mange år vært jobbet for at vedtaket om 
3 helnorske eller 4-6 ynglinger når vi regner med 
grenserevirene i Norge, skulle følges opp. Det har 
vært lagt ned utallige timer på dokumentasjon, 
informasjon, dialog med rovviltregionene, nemdene 

og politikere. Samlet innenfor forvaltningsområde 
for ulv ble det i sesongen 2019-2020 registrert 8,5 
ynglinger etter at man trekker fra den Svenske halv-
parten av grenserevirene. Disse ynglingene var da 
fordelt på 6 helnorske og 5 grenserevir og var femte 

Medieansvarlig for lisensfellinga Per Steinar Slang med de to 
første tispene som ble skutt.
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sesong over vedtatt bestandsmål.
Det er lagt ned mye tid på å 
kontakte alle grunneiere og skrive 
avtaler om lisensjakt, registrering 
og avtaler med lisensjegerne, 
organisere lisensfellingslag, ordne 
og skaffe til veie utstyr og inngå 
avtaler om brøyting. De som deltar 
som lisensjegere blir registrert og 
får utdelt deltakerbevis slik at det 
blir lettere å holde orden på de 
som skal være med og ikke.

Etter inngåtte avtaler med grunn-
eierne, utgjør lisensfellingsområdet 
ca. 440 000 dekar. Av dette arealet 
brukes ca. 75% til lisensfelling og 
det resterende området utgjør nær 
bebyggelse og innmark. Noen få grunneiere har 
valgt å ikke inngå avtale og dette området utgjør 
ca. 3185 dekar, som utgjør ca. 0,7% av det totale 
lisensfellingsområdet. 

Den 1. januar i år ble det for første gang startet 
lisensfelling innenfor forvaltningssona for ulv som ble 
opprettet i 2001.

Allerede første dag felte lisensfellingslaget to tisper 
på henholdsvis 31 og 31,5 kg. Rovviltansvarlig i NJFF-
Akershus og medietalsmann for lisensfellingslaget, 
Per Steinar Slang sier det var en historisk dag og det 
var første gang på 166 år det ble felt ulv i Aurskog-
Høland. 

Allerede før oppstart av lisensfellingen var det lagt 
ned mye arbeid i sporing, og ved oppstart hadde 
Statens naturoppsyn (SNO) bekreftet flere dyr og økt 
kvoten til tre dyr.

Lørdag 2. januar ble alfahannen skutt og videre li-
sensfelling ble stanset. Allerede samme kveld utvidet 
Statsforvalteren i Oslo og Viken kvoten med ytterli-
gere ett dyr. Dagen etter blir det registrert ett dyr til 
og kvoten ble økt til fem dyr. 

Tirsdag 12. januar ble det felt ei tispe til. Kvoten var 
nå økt til syv dyr.

22. januar ble det felt en hann på 37,5kg

Den sjette ulven ble felt 23. januar. Ei tispe på 29,5kg
Lisensfellingsperioden varer frem til den 15. februar 
og i skrivende stund er det fremdeles ett dyr igjen på 
den foreløpige kvoten på syv dyr.

Et enormt frivillig arbeid er lagt ned i lisensfellings-
perioden og det blir lite søvn på de involverte når 

det pågår. Koronasituasjonen med begrensning på 
kohorter gjør ikke jobben enklere. Kontinuerlig spo-
ringsarbeid, hvor SNO skal inn og bekrefte dyr før 
dyr kan ringes inn og linelag kan dra ut liner gjen-
nom natten, før poster settes ut på morgenen. Det 
er nok heller ikke for hvem som helst å sitte på post 
hele dagen i 15-20 minus grader.  

Det har primært vært lokale jegere som har deltatt 
i lisensfellingen og mange har nok hatt en bratt 
læringskurve. Lokal deltagelse har vært viktig for å 
høste erfaring og kunnskap om lisensfelling i egne 
områder. Kunnskapen er viktig for kommende lisens-
fellinger og forvaltning. 

Bekreftelsen på fem individer utenom kvoten på to 
dyr har reist spørsmål om metoden for registrering 
av ulv er god nok. Det viser i hvert fall hvor viktig det 
er å rapportere spor og få de bekreftet av SNO og 
sende inn møkkprøver. Dokumentasjon er viktig for 
forvaltningen og desto mer vi alle kan bidra med, jo 
bedre og mer presis kan forvaltningen bli.

Helnorske- og grenserevir i Akershusområdet. Blå linje markerer fellingsområde.

Pr. element kr. 410,-
Dør kr. 875,-
Hjørnestag kr 85,-
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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Sjøørretriket
Tekst og foto: Bjørn Tore Kjølholt

Innledning 
Oslofjorden er Norges mest benyttede friluftsområde. 
Nærmere 2 millioner mennesker bor under en times 
kjøring fra fjorden og over 60% av Norges befolk-
ning bor i nedbørsfeltet til fjorden. Sjøørreten er en 
av de mest attraktive sportsfiskene våre, og derfor en 
art med særskilt verdi for både erfarne sportsfiskere 
og rekruttering av nye. NJFF skal derfor gjennomføre 
prosjektet «Sjøørretriket» med fylkene Viken, Oslo og 
Vestfold og Telemark som nedslagsfelt (og dermed 
NJFF-fylkeslagene i Akershus, Buskerud, Oslo, Tele-
mark, Vestfold og Østfold

Prosjektets hovedmål er å restaurere og forbedre 
sjøørretvassdrag, noe som igjen vil styrke bestanden i 
Oslofjorden og Skagerrak.
En betydelig innsats er over mange år allerede lagt 
ned i de aktuelle fylkene. Prosjektet skal fungere som 
en forlengelse av dette arbeidet med mål om økt 
samordning av innsatsen, slik at kunnskap, ressurser 
og ideer lettere vil være tilgjengelig på tvers av lokal-
foreninger for fremtidig arbeid og oppfølging.

For å bidra til å nå disse målsettingene, er det ansatt 
en sjøørretveileder (Bjørn Tore Kjølholt)). Veilederen 
skal gi faglig bistand til lokalforeningene i arbeidet 
med å gjennomføre gode tiltak i bekkene, og bistå 
med å få i gang lokale prosjekter. Dette vil primært 
skje i nært samarbeid med lokalforeningene selv, 
men også med øvrige ressurser i NJFF sentralt og i 
fylkeslagene.
Veilederen skal også utarbeide opplegg for opplæ-
ring og undervisning i lokale skoler og lignende.

Sjøørretriket sine viktigste faser. 

Fase 1. Kartlegging
Denne fasen skal danne grunnlaget for mye av ar-
beidet de neste årene. En grundig kartlegging er en 
nødvendighet. Denne kartleggingen inneholder blant 
annet:
• Hvilke foreninger i de enkelte kommuner har en 

sjøørretbekk i sitt område?
• Hvilke foreninger har erfaring / foretatt / har pla-

ner om habitat forbedrende tiltak. 
• Kontaktperson og telefonnummer til den enkelte 

forening. 

En slik oversikt er altså første stein i dette byggeset-
tet. Det er denne informasjonen som i stor grad skal 
forme dette prosjektet videre.
Her er et organisasjonskart som viser de kommuner 
som grenser til sjø i nedslagsfeltet til sjøørretriket. 
Det kan godt være at det er foreninger med fokus på 
sjøørret også utenfor disse kommunene, f.eks. i kom-
muner noe oppe i større vassdrag med sidebekker for 
sjøørret. Det er viktig at disse foreningene tar kontakt 
med fylkeslaget. 

Fase 2. Prioriteringsliste
Når vi har fått kartlagt / samlet inn nok informasjon 
starter prosessen med å finne de bekkene det skal 
satses på. Her er det flere faktorer som spiller inn. 
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Bekkene bør ha et potensial og dette potensialet må 
være mulig å nå innenfor gitte rammer. Det kan være 
å fullføre et påbegynt prosjekt eller oppstart av et 
nytt prosjekt. Det er 26 kommuner i nedslagsfeltet. 
Første mål er å habitatforbedre minst en bekk i hver 
kommune. Dette tallet kan variere stort med tanke 
på innsatsen som allerede er i gang rundt om i den 
enkelte kommune. 

Fase 3. Informasjon, motivasjon og status
Når de bekker vi skal satse på er plukket ut, starter 
prosessen med å informere og ikke minst motivere 
den enkelte forening. Det er her statusen i den en-
kelte bekk skal dokumenters. 

Fase 4. oppstart
Dette blir en spennende tid. Nå skal frivilligheten mo-
tiveres, spadene skal ut og ned i bekk. I denne fasen 
må vi ha et stort fokus på dokumentasjon. Bilder og 
film av folk som jobber i bekken, vise frem prosjektet 
og hvorfor vi gjør det. Dette er materiale som må 
brukes av den enkelte forening, fylkeslag og sentralt 
i NJFF.

Fase 5. ferdigstillelse
Vi lagde «før» bildene i fase 3, nå må vi lage «etter» 
bildene. Her skal vi måle den biologiske tilstanden 

etter tiltak. Det kan være et større antall gytefisk, 
fisk i områder som før var fiskeløse, høyere tetthet av 
yngel eller bedre overlevelse, et større mangfold av 
fugl, innsekter med mer. Det å dokumentere effekten 
av tiltakene er et viktig ledd i denne satsningen. 

Som dere ser så er det snakk om en meget stor 
satsing. Et meget viktig element i denne satsningen 
blir kunnskapsflyt. Et av de viktigste målene er at 
fylkeslagene og foreningene får de verktøy og den 
kunnskapen de trenger for å lykkes.  

Styringsgruppe/prosjektgruppe: Det er etablert en 
styringsgruppe for prosjektet som skal bidra til at 
prosjektet følger de planer som legges. NJFF sentralt 
er ansvarlig for økonomien i prosjektet og at budsjet-
ter følges, men prosjektgruppa skal bidra med forslag 
til nødvendige justeringer av prosjektet og planer for 
hvordan en skal få finansiert prosjektet ut over de be-
vilgninger som til enhver tid ligger til grunn. Styrings-
gruppa består av: 
 Øyvind Fjeldseth (prosjektleder) 
 Siri Parmann (fagsjef)
 Sondre Breian (sportsfiskekonsulent)
 NJFFs fylkessekretærer i hhv Østfold, Akershus, 
 Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. 
 Bjørn Tore Kjølholt (sjøørretveileder). 

Kommuner i prosjektet sjøørretriket
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Medlemsutvikling
Medlemstallene for 2020 viser at Akershus har en 
gledelig vekst i antall medlemmer med 2,49 % mot 
landsgjennomsnittet på 1,43 %. Pr 31.12.20 hadde 
vi 12701 medlemmer i Akershus og er det fylket som 
har fått flest nye medlemmer i 2020. Vi ønsker alle 
308 nye medlemmer hjertelig velkommen til oss.
I 2020 teller vi 48 foreninger i Akershus. 23 forenin-
ger har en tilvekst å vise til i 2020 og 2 foreninger er 
uforandret. Det betyr at vi har flere foreninger med 
tilvekst i 2020 enn i 2019. De fem foreningen som har 
størst tilvekst i antall medlemmer er:

Det har vært en hyggelig økning av antall kvinner 
i 2020. Andel av kvinnelige medlemmer økte med 

22,2%. Det betyr at antall kvinnelige medlemmer i 
Akershus er på 13% av det totale medlemstall.
Andel ungdomsmedlemmer i Akershus ligger på 
9,7% 

Udnes JFF 90 år 
Gjerdrum JFF 80 år
Aurskog JFF 50 år
Lørenskog Sportsskyttere 50 år
Skaubygda JFF Frogn 40 år

Medlemsutvikling	

Medlemstallene	for	2020	viser	at	Akershus	har	en	gledelig	vekst	i	antall	medlemmer	med	2,49	%	mot	
landsgjennomsnittet	på	1,43	%.	Pr	31.12.20	hadde	vi	12701	medlemmer	i	Akershus	og	er	det	fylket	
som	har	fått	flest	nye	medlemmer	i	2020.	Vi	ønsker	alle	308	nye	medlemmer	hjertelig	velkommen	til	
oss.	

I	2020	teller	vi	48	foreninger	i	Akershus.	23	foreninger	har	en	tilvekst	å	vise	til	i	2020	og	2	foreninger	
er	uforandret.	Det	betyr	at	vi	har	flere	foreninger	med	tilvekst	i	2020	enn	i	2019.	De	fem	foreningen	
som	har	størst	tilvekst	i	antall	medlemmer	er:	

Forening	 Medl.31.12.20	 Nye	medlemmer	 Økning	i	%	
Asker	JFF	 971	 69	 7,65%	
Rælingen	JFF	 900	 57	 6,76%	
Høland	JFF	 223	 38	 20,54%	
Bjørkelangen	JFF	 263	 37	 16,37%	
Enebakk	JFF	 739	 33	 4,67%	
	

Det	har	vært	en	hyggelig	økning	av	antall	kvinner	i	2020.	Andel	av	kvinnelige	medlemmer	økte	med	
22,2%.	Det	betyr	at	antall	kvinnelige	medlemmer	i	Akershus	er	på	13%	av	det	totale	medlemstall.	

Andel	ungdomsmedlemmer	i	Akershus	ligger	på	9,7%		
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Utviklingen i antall medlemmer
i Akershus de siste 20 år

Vi gratulerer med 
jubileum i 2021!

kr. 410,-

kr. 875,-
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Digitalt medlemskort
Savner du medlemskortet ditt? Du finner det på Min side. Når du går inn på nettsiden til lokalforening, 
fylkeslag eller hovedsiden til NJFF (www.njff.no) finner du knappen til Min side i fanen øverst til venstre. 
Når du klikker på «Min side» kommer du til innlogging. For å logge på aID må du bruke samme pålog-
ging som til nettbanken. Når det er gjort er du inne på «Min side» og finner medlemskortet ditt. Har du 
ikke betalt medlemsavgiften ennå, kan det enkelt gjøres når du er logget inn. Nå kan du også betale med 
Vipps. Medlemskortet kan du laste ned, sende til e-posten eller telefonen din slik at du har det tilgjengelig. 
På medlemskortet står også klasseføringskortet som du må ha hvis du deltar i jaktskyting, NJFF-grener. 

Vi oppfordrer alle medlemmer å gå inn på siden og sjekke at vi har riktig informasjon om deg. Det er spe-
sielt viktig å sjekke adresse, telefonnummer og e-post. Hvis noe er feil kan du endre det der.

På Min side finner du:
• Medlemskort 
• Kontaktinformasjon
• Kompetanse (instruktørutdanning) 
• Verv
• Medlemskap 
• Interesser (her kan du krysse av for dine interesser)
• Samtykke (her velger du hvordan du vil motta informasjon fra NJFF)

Rødrev og dvergbendelorm
Tekst: Knut Magnus Wold

Jegerne er viltforvaltningens viktigste verktøy. Dette 
er en påstand som kan konkretiseres med mange 
eksempler, alt fra rype og skogsfugl taksering, 
hjorteviltforvaltning, rovdyrforvaltning til fugleskjær 
og fiskeforvaltning i form av uttak av mink. Min-
dre kjent er det kanskje at jegerne også bidrar til å 
kartlegge innføringen av nye arter her i landet. Årlig 
bidrar jegere på oppdrag fra veterinærinstituttet med 
innsending av avføringsprøver fra rødrev felt under 
jakt. Formålet er kartlegging av eventuelle forekom-
ster av dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). 

Status for utgangen av 2019 var at ingen dverg-
bendelorm er funnet på norsk jord, med unntak av 
Svalbard. Det finnes en liten forekomst i Sverige, som 
ble påvist i 2011. Hos mennesker fører parasitten til 
alvorlig sykdom. Ved smitte til menneske, vil parasit-
ten gå inn i indre organer. Parasitten danner svulster, 
ofte i lever og hjernen. 

Det er derfor viktig å følge med på om parasitten 
kommer til Norge. Årlig analyseres rundt 600 prø-
ver fra felt rødrev, i tillegg til prøver fra felt ulv og 
mårhund. Så langt er ikke parasitten påvist i Norge. 
I 2019 ble det analysert til sammen 541 prøver fra 

rødrev, hvorav 35 prøver fra Akershus. Legger vi de 
nasjonale fellingstallene til grunn, så er det sannsyn-
lig at man kunne høstet langt flere avføringsprøver 
og dermed økt datagrunnlaget for overvåkningen av 
parasitten. Ved flere prøver analysert, kan man med 
større sikkerhet kan si noe om parasittens eventuelle 
tilstedeværelse. Ifølge tall fra SSB, ble det felt 23.620 
rødrev i Norge i sesongen 2019/2020. Det vil si at 
under 2,5 % av de felte rødrevene ble analysert.  

Vi oppfordrer derfor alle som jakter en del rev om å 
melde seg på i registreringsarbeidet når veterinærin-
stituttet åpner for dette igjen. Du kan lese mer om 
arbeidet med overvåkningen, samt hvordan man blir 
prøvetaker på veterinærinstituttets nettsider.  
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www.retreq.com

Høgenhallveien 12, 3158 Andebu. - Tlf: 950 87 045  -  Epost: post@retreq.com
Nettbutikk: www.retreq.com

Hundebur i aluminium
Kvalitetsbur til en fornuftig pris
Enkle og doble, tilpasset de fleste bilmerker

Xxx

• Stort utvalg i treningsutstyr • Lite Launcher
• Soggy doggy matter • Dry bed
• Mye mye mer

NYHET!
RETREQ PRO
Enkle og doble bur

Velkommen til vår topp moderne
klinikk i Saga Senter

TIME-
BESTILLING

og andre
henvendelser
Tlf. 63 97 18 25

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

Veterinærforening.

Vi tilbyr
GRATIS

TANNSJEKK
året rundt

Vi har utvidet
med en helt ny
operasjonsavdeling!

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

www.jessheimdyreklinikk.no

24
timers

AKUTTVAKT
Tlf. 820 90 000
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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
DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSONTELEFON STED PÅMELDING FISKETID Gangtid PRIS 

Isfiske
28. februar FM Perca SFK Terje Tørmoen 98285406 Mjær 08:15-09:20 10:00-14:00 30 min 0/50/150

13. mars Åpent stevne Asker JFF Asgeir Wien 92493515 Gjellumvannet 08:30-09:30 10:00-14:00 30 min

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 JFF Atle Wenger 95821988 Bjertnessjøen 08:00-09:30 10-14 30 min 0/100/150

Sjøfiske
29. august FM Bærum SF Knut Gullbekk 93483108 Krokstrand - Vestby 09:00-09:30 10-14 30 min 0/50/100
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Terminliste jaktskyting

DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS KODE

Jaktfelt
7. mars FM Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Bjerkeland njffstevner 200/100 21JF0103

5. april Frogn JFF Tore Skoglund 91109277 knapellåsen njffstevner 200/150 21JF0104

18. april LM Hemnes Jff Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsenskyttersenternjffstevner 200/100 21JF0105

24. april Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 Grasåsen 200/100 21JF0106

18. - 20. juni NM Tynset JFFF njffstevner

Elgskyting
22. mai 2 Blaker JFF Jan Ingar Stensrud 41274429 Dalbakk 9-11 200/100 21LE0101

13. juni 2 Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 Grasåsen 200/100 21LE0102

20. juni 2 Enebakk JFF Inge Mork 99216899 Grasåsen 10-11 200/100 21LE0103

27. juni FM  2 Høland JSK Magne Holmbro 91705135 Grasåsen 10-11 200/100 21LE0104

3. juli LM Hedalen

uke 28 NM Målselv njffstevner

Nordisk Jaktskyting
9. mai Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 Grasåsen 500/250 21NJ0101

30. mai FM Hemnes Jff Silje Fjeldskogen 98442373 Grasåsenskyttesenter njffstevner.no 300/150 21NJ0102

Lerduesti / Sporting
1. mai Frogn JFF Tore Skoglund 91109277 knapellåsen 9 - 12 200/150 21LS0101

19. mai Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 Grasåsen 400/250 21LS0102

5. juni 100sk Bjørkelangen JFF Jesper M Larsen 92048900 Grasåsen Lerdue.net 400/250 21LS0103

6. juni 100sk Bjørkelangen JFF Jesper M Larsen 92048900 Grasåsen Lerdue.net 400/250 21LS0104

12.jun FM 50 sk Blaker JFF Kristian N Berglund 40432472 Dammerud 400/250 21LS0105

4. august Høland JFF Roger Sjølstad 91344663 Grasåsen 400/250 21LS0106

Jegertrap
24. april 50 sk Ullensaker JFF Bjarne Jødahl 90827189 Ringbanen Gardermoenleirdue.net 300/200 21JT0101

25. april 50 sk Ullensaker JFF Bjarne Jødahl 90827189 Ringbanen Gardermoenleirdue.net 300/200 21JT0102

8.mai FM 50 sk Blaker JFF Kristian Berglund 40432472 Dalbakk 300,- 21JT0103

15.mai Bjerke JFF Øyvind L Oppegård 98064818 Steinsgård 250/200 21JT0104

Jaktsti
27. mars FM,  9. Bjørkelangen JFF Jesper M Larsen 92048900 Grasåsen Leirdue.net 300/150 21JS0101

2. Uttak fylkeslagsskyting NM Elg 3 av 4 teller. Ved likhet så teller alle 4

9. Det skytes på både figurer og leirduer, Egnet ammo til figurer vil bli utlevert på post.
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Skjærsliper Lundsvoll, Eventyråsen 3, 2020 Skedsmokorset
Mail: asbjorn@gokniven.no • Telefon: 900 98 718 • www.gokniven.no

Sliping av kniver
med glatt egg
Sliping hjemme på kjøkkenbenken krever tålmodighet, 
riktig utstyr og en god porsjon med øvelse. Dette fører 
til at mange har behov for å få en profesjonell knivsliper 
til å gjøre jobben. Ta kontakt for å bestille sliping av 
din gokniv.

Salg av kniver og 
slipeutstyr
• Stort utvalg av knivsliperutstyr
• Slaktekniver fra den tyske knivfabrikanten Friedr. Dick
• Kniver fra Fällkniven og Øyo

Se vår nettbutikk på www.gokniven.no

Knivkurs og konsulent-
tjenester
Kurset kan skreddersys i forhold til kundens behov, 
og  har som mål å formidle grunnleggende 
knivforståelse – hvilke typer kniver er smart å kjøpe 
– ulike stålkvaliteter – hvordan vite om stålet er 
hardt eller seigt og hvilke fordeler/ulemper har 
dette – grove og fine egger med tilhørende 
fordeler og ulemper – vedlikehold av skarpe egger 
– oppbevaring og renhold.

www.gokniven.no



Zodiac Team Pro 
Waterpoof

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

BEST I TEST 2019  

Jeger, hund & våpen utg. 8

Zodiac Neo

Robust og brukervennlig
jaktradio
Stort og tydelig display 
Hviskefunksjon

Zodiac Neo BT

Blåtann
Robust og brukervennlig jaktradio
Stort og tydelig display 
Hviskefunksjon

Hytera PD685GMD

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

Årets bestselgere!

Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Tlf: 90 96 90 96

www.radiocom.no


