
 

Samarbeidsavtale  
 

mellom 
 

Statskog SF 

 og  

Norges Jeger- og Fiskerforbund 

 

1. Samarbeidspartene 

 

Denne samarbeidsavtalen inngås mellom Statskog SF og Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

Statskog SF (Statskog): 

• Utøver grunneierfunksjonen på 1/5 av Norges landareal, hvorav ca 34.000 km2 er 

statsgrunn utenom statsallmenninger og 26.000 km2 er statsallmenninger. 

Statsallmenningene forvaltes i medhold av fjelloven og statsallmenningsloven. 

• Har godt utbygd distriktsapparat med faglig personell innen naturforvaltning 

generelt  

• Har lange tradisjoner for å sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske på 

statsgrunn, samt utvikle en jakt- og fiskeforvaltning til allmennhetens beste.  

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF): 

• Har ca 122.000 medlemmer fordelt på 547 lokalforeninger  

• Har god kunnskap om jakt, fiske, viltforvaltning, fiskeforvaltning og 

naturforvaltning  

• Bidrar med en betydelig dugnadsinnsats  

• NJFFs Jakt- og Fiskesenteret i Flå er en viktig del av organisasjonens satsing på 

kompetanseoppbygging og kurs- og opplæringsvirksomhet. 

 

2. Partenes felles verdigrunnlag: 

• Samarbeidet mellom NJFF og Statskog skal fundamenteres på en målsetting om å 

bevare naturmangfoldet og om en bærekraftig forvaltning av ressursene. Partene 

ønsker å bidra til både å finne løsninger på klimautfordringene og sikre en 

langsiktig forvaltning av viltets og fiskens leveområder. Dette skal gjøres 

gjeldende i forhold til skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning og øvrig aktivitet.  

• Partene skal aktivt bidra til å finne gode løsninger for å møte samfunnets krav til en 

kunnskapsbasert forvaltning og høsting av vilt og fisk. Arbeidet med 

hønsefuglportalen er et eksempel på hvordan vi kan møte et økende krav til et godt 

kunnskapsgrunnlag. 



 

 

• Høsting av naturens overskudd skal gjøres gjennom tilrettelegging for jakt og 

fiske. Tilretteleggingen skal gjøres på en måte som sikrer allmennhetens 

interesser.  

• Inatur er en viktig satsing for å legge til rette for god informasjon om jakt- og 

fiskemuligheter, priser og annet samtidig som enhver enkelt kan kjøpe jakt- og 

fiskekort. 

• Partene vil i fellesskap arbeide for å fjerne barrierer som kan virke begrensende 

for allmennhetens muligheter for utøvelse av jakt og fiske.  

 

Eksempler på slike barrierer er:  

o Mangel på jakt- og fiskeerfaring  

o Helsehindre  

o Manglende sosialt miljø og noen å lære av  

o Mangel på muligheter for jakt- og fiskeutøvelse i nærmiljøet  

o Omsorgsforpliktelser  

o Fremmed kultur/manglende interesser  

o Tidshindre  

Partene vil ha begrensede muligheter for å påvirke enkelte av disse hindrene, 

mens andre vil det være mer naturlig å arbeide med, hvilket er reflektert i 

samarbeidsavtalens pkt. 3. 

• Partene har et felles ansvar for å medvirke til informasjonsarbeid for å skape bred 

aksept i samfunnet for at jakt og fiske er naturlige og integrerte elementer i en 

moderne naturforvaltning.  

 

3. Følger av partenes felles verdigrunnlag 
 

Det felles verdigrunnlaget betyr at partene er enige om at: 

• Allmennheten skal tilbys jakt og fiske til rimelige priser.  

• Jakt og fiske skal gi Statskog et tilfredsstillende inntektsgrunnlag, men ikke virke 

prisdrivende. Det skal ikke legges til rette for fordyrende mellomledd ved salg av 

jakt og fiske, herunder framleieordninger.  

• Tilbud som JFF disponerer på Statskog sin grunn skal legges ut på inatur. 

• NJFF vil aktivt arbeide for at jakt- og fisketilbudene som disponeres av lokale JFF 

legges ut på inatur. 

• Dagens enhetlige, rasjonelle og oversiktlige forvaltningsordninger og korttilbud 

hvor alle norske borgere har lik adgang, skal opprettholdes.  

• Krav til medlemskap i noen ideell/privat organisasjon skal ikke ha innflytelse på 

adgangen til jakt eller fiske på areal som partene forvalter i fellesskap. Partene 



 

skal arbeide for at dette, så langt som mulig, også blir gjeldende for areal som de 

forvalter hver for seg. 

• Det skal stimuleres til økt oppslutning om jakt og fiske og utvikles kurs- og 

skoleringstilbud innenfor praktisk jakt- og fiskeutøvelse til både potensielle og 

etablerte jegere og fiskere.  

• Våre jakt- og fisketradisjoner må videreføres samtidig som hensynet til alle grupper av 

jegere og fiskere må ivaretas. En utvikling av jakt og fiske som grunnlag for 

verdiskaping i bygdesamfunn må skje parallelt med å ivareta allmennhetens tilgang. 

 

4. Omforente samarbeidstemaer 

 

Statskog SF og NJFF er enige om et konkret samarbeid innen temaene: 

• Videreføre god kommunikasjonen mellom Statskog SF og NJFF slik at man når 

felles mål knyttet til forvaltning av jakt, fiske og friluftsliv.  

• Arbeide for å sikre human jakt- og fiskeutøvelse. Dette kan blant annet skje 

gjennom:  

o økt samarbeid om tilrettelegging for nye jegere og fiskere  

o samarbeid om utvikling av informasjonsmateriell og kurs for både 

småviltjakt, storviltjakt og sportsfiske.  

• At forvaltning av statens grunn skal skje i et langsiktig perspektiv og i samarbeid 

med aktuelle brukergrupper, herunder videreføre etablerte samarbeidsordninger 

og utvikle nye ordninger etter behov.  

• Det skal stimuleres til samarbeid om et aktivt vilt- og fiskestell på Statskog sine 

eiendommer. 

• Statskogs og NJFFs standardkontrakter legges til grunn for samarbeid og leie av 

jakt- og fiskemuligheter mellom lokale jeger- og fiskerforeninger/fylkeslag 

tilsluttet NJFF og Statskog. 

• Ha rutiner for kontakt og samarbeid om gode løsninger i forhold til alvorlige 

sykdomstilfeller eller annet som kan true bestander av vilt og fisk, herunder 

skrantesyke. 
 

5. Gjennomføring/iverksettelse av samarbeidsavtalen. 

• Statskog og NJFF forplikter seg til å følge opp respektive forvaltnings- og 

organisasjonsledd slik at avtalen etterleves lojalt på alle nivåer. Det utarbeides 

konkrete planer for oppfølging av de ulike punktene i samarbeidsavtalen. Partene 

har gjensidig ansvar for at respektive organisasjoner respekterer partenes formål 

og oppgaver.  

• For å kunne legge til rette for en gjennomføring av samarbeidsavtalen, legges det 

opp til regelmessige møter mellom Statskog og NJFF på sentralt hold. Tilsvarende 

skal det holdes regelmessige møter på regionsnivå.  

Eventuelle konflikter/uenighet som måtte oppstå mellom partene skal søkes løst 

internt mellom organisasjonene enten gjennom disse møtene eller gjennom andre 



 

former for dialog mellom partene Lokale og regionale uenigheter som ikke løses 

gjennom dialog og samarbeidsmøter lokalt/regionalt, kan bringes inn til de årlige 

kontaktmøtene på sentralt nivå. 

• Kontakt og samarbeid mellom de ulike forvaltnings- og organisasjonsnivå bør 

fremmes, blant annet gjennom samarbeid om kurs, samlinger og deltakelse på 

årsmøter.  

En konkretisering av samarbeidsområder og av punktene over følger som eget vedlegg 

(Vedlegg 1) til denne avtale. Evaluering av punktene i vedlegget – og eventuelle 

justeringer av disse – skal være tema på de årlige samarbeidsmøtene mellom NJFF og 

Statskog.  

 

Vedlegg 1 inneholder også retningslinjer for lokalt og regionalt samarbeid. 

 

6 Samarbeidsavtalens varighet 

• Avtalen varer fram til 31.12.27.  

• Senest ett år før avtaleperioden utløper skal det igangsettes forhandlinger med 

sikte på fornyelse av avtalen.  

• Avtalen kan sies opp av en av partene med 1 - ett - års oppsigelsfrist.  
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Vedlegg til samarbeidsavtale Statskog/NJFF – Vedlegg 1 
 
Konkretisering av samarbeidsområder 
 
Statskog og NJFF er enige om å: 

1. Gjensidig og uoppfordret utveksle informasjon om nye prosjekter og 
satsingsområder, som er relevante i henhold til samarbeidsavtalen. Partene utpeker 
hver et kontaktpunkt i egen organisasjon, for utveksling av slik informasjon.  
 

2. Rekruttere ikke-etniske nordmenn til jakt og fiske. 
 

3. Ha fokus og strategier med mål å stimulere flere kvinner til å jakte og fiske. 
 

4. Aktivt synliggjøre mulighetene som finnes for foresatte til å ta med 14 – 16 åringer 
på småviltjakt i opplæringsøyemed, samt Statskogs tilbud om ½ pris på småviltjakt 
for ungdom under 20 år og om gratiskort for førstegangsjegere. 
 

5. Arbeide for at eventuelle begrensninger i rypejakta, ikke medfører begrensninger på 
annen småviltjakt, med mindre dette er faglig og/eller biologisk begrunnet.  
 

6. Å kvalifisere jegere med tanke på nedbygging av barrierer for å gå på jakt, så som 
kurs knyttet til praktisk utøvelse av jakt og slakting av vilt, samt informasjons- og 
læringsmateriell som kan omfatte både trykt materiell, DVD m.v.. 

 
 
Retningslinjer for lokalt/regionalt samarbeid 

1. Rutiner for oppfølging av avtalen 

Det skal avholdes årlige regionale møter mellom Statskog og regionlagene og de 

lokale jeger- og fiskerforeningene som har inngått avtaler med Statskog.  

Statskog har ansvaret for å innkalle til slike regionale/lokale møter. 

På disse møtene bør følgende saker settes på dagsorden: 

* samarbeid om opplæring innenfor jakt og fiske 

* diskusjoner rundt reguleringer av jakt/fiske når bestandsmessige forhold krever at 

det iverksettes tiltak 

* samarbeid om praktisk jakt og fiskestell 

* andre saker som er meldt inn 

 

Statskog utarbeider en liste over kontakter innfor jakt og fiske. Listen oppdateres 

jevnlig, minimum en gang hvert år. 

 



 

2. Samarbeidsavtaler – forhandlinger/reforhandlinger 

- Standardavtalene legges til grunn for lokale avtaleforhold 

 

- Ved reforhandlinger av avtaler og forhandlinger om nye avtaler skal det arrangeres 

et møte mellom avtalepartene. Møtet bør finne sted minimum 6 måneder før avtalen 

utløper. 

Dette gjelder også ved ønske om oppsigelse av avtale. 

 

- NJFFs regionlag bistår lokale jeger- og fiskerforeninger i dersom lokalforeningene 

ønsker dette. Sentralleddet i Statskog og NJFF trekkes inn ved behov. 

 

3. Samarbeid om opplæringsjakt/opplæring innenfor fiske 

- Det er et ønske om å motivere til samarbeidsprosjekter mellom Statskog og NJFF 

om opplæring innenfor jakt og fiske på Statskog sine eiendommer. 

 

- Slike opplæringsprosjekter skal være et samarbeid der både Statskog (lokal/regional 

representant)  og NJFF (lokalforening/regionlag) er aktive parter. 

 

- Det kan settes av faste jaktfelt/områder til opplæringstiltak for de periodene som 

opplæringstiltakene pågår, herunder definerte jaktfelt for opplæringsjakt på storvilt. 

 

- Temaet settes på dagsorden i de årlige regionale møtene, hvor regionlagene legger 

fram sine planer om slike tiltak for det kommende året 

 

4. Rutiner for samarbeid når bestandsmessige forhold tilsier behov for reguleringer 

- innenfor rammene av en bærekraftig forvaltning av viltet og fisken, bør eventuelle 

reguleringer primært skje i form av begrensninger på uttaket heller enn 

begrensninger i utøvelsen 

 

- Eventuelle behov for å regulere uttaket av en spesifikk art bør ikke medføre 

begrensninger i mulighetene til å jakte eller fiske etter andre arter. Eksempelvis bør 

behovet for å regulere uttaket av lirype ikke medføre begrensninger i annen 

småviltjakt, med mindre dette er faglig og/eller biologisk begrunnet. 

 

- Lokale jeger- og fiskerforeninger og regionlag tilsluttet NJFF skal trekkes aktivt med i 

prosesser forut for at Statskog treffer vedtak om eventuelle kvoter eller andre former 

for begrensninger i uttak og/eller utøvelsen. 

 

- Temaet settes på dagsorden i de årlige regionale møtene. 

 



 

5. Vilt- og fisketiltak 

- Statskog og NJFF ønsker å stimulere til og legge til rette for et aktivt samarbeid om vilt- 

og fisketiltak. 

Slik tiltak bør nedfelles gjennom kontrakter for samarbeid mellom lokale jeger- og 

fiskerforeninger/regionlag og Statskog. 

 

- Temaet settes på dagsorden i de årlige regionale møtene. 

 

6.  Samarbeid om hønsefugltakseringer 

Statskog inngår avtaler med lokale jeger- og fiskerforeninger om taksering av hønsefugl. 

Avtalene inneholder bestemmelser om rettigheter og plikter for partene.  

Avtalene tar utgangspunkt i at begge parter ser verdien av langsiktighet og 

forutsigbarhet i takseringsarbeidet 

Vedtak om kvoter eller andre vedtak som konsekvens at resultatene fra takseringene 
behandles i henhold til pkt 4 i disse retningslinjene. Eventuelle uenigheter bør tas opp og 
håndteres i de regionale møtene. 
 

 

 

 


