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Samarbeid for gode naturopplevelser 

Gjerstad i mars 2020 

Historikk og virksomhet  

Gjerstad Jeger og Fiskerforening - GJFF 

jakt - fiske - hytter - jaktskyting - friluftsliv - naturforvaltning 

Artikkelen er satt sammen av Jostein Vestøl med bidrag fra  

                          

                       Per Jørgen Eskeland, Rolf Stormyr og Jostein Vestøl. 

Foreningen ble etablert i 1965. Det ble da kjent at Statskog var i samtaler med en 

utenbygds jeger og fiskerforening om å disponere jakt og fiskerettighetene i 

Gjerstadskogene, Gjerstad / Nissedal. Det syntes en lokalt var en dårlig ide og lokale 

ildsjeler fikk dermed etablert GJFF. 

Senere har Statskog og GJFF hatt et meget godt samarbeid. Fortsatt er våre 

aktiviteter knyttet tett opp mot Statskog sine arealer i Gjerstad og Nissedal. 

Gjerstadskogene var i privat eie fram til 1956, da den ca 135.000 daa store 

eiendommen kom på salg. Resultatet av dette salget var at staten gjorde bruk av sin 

forkjøpsrett etter konsesjonsloven. Gjerstad Skogforvaltning ble da opprettet under 

Direktoratet for Statens Skoger (DSS). Mer om dette på GJFF sin nettside. 

Da GJFF ble stiftet i 1965 var en av de store sakene å sikre medlemmene tilgang til 

jakt i Gjerstadskogene. Det ble ganske raskt tatt kontakt for å få hand om jakt og 

fiske der. 

Gjerstad Skogforvaltning ble imidlertid lagt inn under Grenland Skogforvaltning fra 

1968/69. Det førte til at foreningen måtte forhandle med skogforvalter Asbjørn 

Garaas om disponering av terrenget. 
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I den tiden private eide Gjerstadskogene ble jaktretten forvaltet av eierne, og ansatte 

disponerte deler av jakten. Da Staten overtok skogeiendommen ble dette videreført. 

Ansatte dannet da en egen forening; Ljådalsmarka Jeger og Fiskerforening som 

da disponerte småviltjakt og fiske i deler av Gjerstadskogene. Risør JFF fikk etter 

hvert også leie deler av eiendommen (Heilandsmarka / Uvdalen). 

Situasjonen på dette tidspunkt var at Ljådalsmarka JFF hadde gått inn i Gjerstad 

JFF. Risør JFF disponerte jakt og fiske i et eget område mellom Uvdalen og Heiland.  

Grenland Sportsfiskere disponerte fiske i deler av Digerdalsteigen. 

Under arbeidet med å få opprettet ny leieavtale for Gjerstadskogen hadde Gjerstad 

JFF som utgangspunkt at det måtte være riktig at det var bygdas egen JFF som 

måtte ha leieforholdet til statens områder i Gjerstad. Bakgrunnen for det var selvsagt 

at NJFF og DSS på dette tidspunkt hadde inngått en rammeavtale om disponering av 

statens skoger sine arealer til jakt og fiske. 
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Arbeidslaget i Gjerstadskogene i 1959. Bildet tatt ved saga som sto på Valle. Fra 

venstre: Ingvald Lia, Arne Mykland, Tor Flåta, Håvård Slettberg, Peder Stormyr, 

Gunnar Sveigane, Gunvald Haugen og Lars O. Vestøl. Arbeidslaget disponerte 

elgjakt i hele arealet i Gjerstadskogene flere år også etter at Staten overtok. Foto fra 

Torhild Mykland Bakke. 

Gjerstadskogenes Fellesorganisasjon for Jakt og Fiskestell 1972 - 1998 

Skogforvalter Asbjørn Garaas stilte imidlertid klare forutsetninger for disponering av 

jakt og fiske i Gjerstadskogene. Det var en betingelse at Gjerstad JFF skulle 

samarbeide med Risør JFF i leieforholdet. Dette var bakgrunnen for at 

Gjerstadskogenes Fellesorganisasjon for Jakt og Fiskestell ble dannet i 1972. 

Fellesorganisasjonen fikk leie rådyrjakt, småviltjakt og fiske i hele Gjerstadskogene, 

med unntak av Ljosvannsteigen. Senere fikk også Fellesorganisasjonen leie elgjakt 

på en vesentlig del av det samme terrenget. 

Fellesorganisasjonen innledet tidlig et samarbeid med forskningsstipendiat Jens 

Petter Nilsen i Risør. Det ble startet et kartleggingsarbeid for å få oversikt over 

tilstanden til fiskebestanden i Gjerstadskogene. Det ble videre utarbeidet planer og 

iverksatt omfattende tiltak for å få tilbake en god fiskebestand i vannene. 

Det er heller ingen tvil om at det etter hvert var medlemmene i Gjerstad JFF som var 

mest aktive med hensyn til dugnad i terrenget. Dette ikke minst i forhold til det 

enorme arbeidet med kultivering og utslipp av fisk. 
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Samarbeidet i Fellesorganisasjonen fungerte relativt greit i en lang periode. 

Fellesorganisasjonen besto i perioden 1972 – 1998. Da fikk Gjerstad JFF overta 

leieforholdet til Gjerstadskogene alene, men med en avtale med Risør JFF om at 

Tryta skulle få disponere et antall jaktkort. Da skulle Risør JFF utføre et visst antall 

dugnadstimer i løpet av året. 

De første årene var antall jaktkort tillatt solgt svært begrenset, og jaktkortene ble da 

forbeholdt medlemmene i de to foreningene. Antall jaktkort ble etter hvert utvidet, og 

på midten av 80-tallet påla Grenland Skogforvaltning Fellesorganisasjonen å åpne 

opp for salg av jaktkort også til andre enn foreningenes medlemmer. 

Dette førte igjen til at det ble en diskusjon om hvorvidt det var riktig å begrense 

medlemskap i Gjerstad JFF til bygdefolk i Gjerstad. Diskusjonen endte da også med 

at foreningen på slutten av 90-tallet ble åpnet, slik at hvem som helst kunne melde 

seg inn som medlem. 

Medlemstallet i GJFF ved årsskiftet 2019/20 2020 var 220 personer fordelt med 60 % 

lokale medlemmer og 40 % utenbygds medlemmer. 25 % av medlemmene er 

ungdommer og 10 % er kvinner. Foreningens tilbud benyttes av folk fra hele regionen 

og besøkende, også av mange som ikke er medlemmer. 

 

Foto fra AAB. 90 ungdommer deltok sommeren 2018 på ungdomskveld på Solem 
skytebane. 
 

Jakt 

I 40 år, 1972 til 2012 leide foreningen rettighetene til all småviltjakt og fiske av 

Statens skoger / Statskog SF. Jaktrettighetene her var veldig ettertraktet og ga godt 

utbytte og gode jaktminner. Se detaljer sist i dokumentet. Statskog disponerer nå 

egne jaktrettigheter og selger jaktkort på www.inatur.no 

http://www.inatur.no/
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Vi samarbeider nå med Statskog om opplæringsjakt for ungdom. Det legges årlig i 
samarbeid med vår hovedsponsor, Østre Agder Sparebank og dyktige lokale jegere 
med hunder opp til flere jaktturer for ungdom både på rådyr og hare.  
 

           
 
Poul Andre Petersen med hunden Morkheias Kasper, Espen Dalen og Thomas 

Leddig med hvert sitt rådyr og Ommund Røed. Bak Camilla Karlsen og Anders 

Halvorsen. Foto: Poul Harald Petersen 

Fiske 

De fleste av våre fiskevann var fisketomme på grunn av sur nedbør og lav PH verdi. 

Olav Vestøl og Harald Gjeruldsen var begge i en lang periode leder av fiskeutvalget 

med stor aktivitet. I1987 ble det inngått avtaler om disponering av fiskerettighetene i 

vannene på Vestølheia. Seinere også avtaler for vann i Åsbø / Haugen / Løyte 

marka. 

 

Foto: Olav Smestad (OS) i 1987. 
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Det ble i flere år gjort omfattende kalking og utsetting av egenprodusert ørretyngel. 

Åge Smestad som hovedansvarlig for settefiskanlegget gjorde en stor innsats her. Se 

detaljer sist i dokumentet. 

        

 

Åge Smestad med egen produsert ørretyngel fra fisk fanget i våre vann, foto: OS. En 

glad fisker i 2007, foto Ole Jakob Bråten. 

I årsrapporten for 1979 leser vi at bare i 1978 ble 3 lass med kalk / skjellsand bert ut i 

elver og vann. 1000 stk ørretyngel ble satt ut i Langtjenn, Marsettjenna, 

Kabretstekjenna, Ljådalslona og Heilandsvann. Resultatet av dette arbeidet ble 

meget vellykket med god og levedyktig fiskebestand i våre fiskevann. Det er nå 

ønskelig med mer fiske i våre vann, også garnfiske. Så satte de ut 550 stk. ett års 

gammel bekkerøye i Styggtjenn, Kvenntjenn, Raukolltjenna, Blandingstjenna, 

Ljøstjenn, Sjøskottjenna og Fisktjenn. Bekkerøya etablerte seg ikke i våre vann og 

forsvant nedover vassdraget. Alle våre vann i Gjerstadskogene og på Vestølheia fikk 

utsatt fisk fra vårt klekkeri for yngel i kommunens bygg i Egddalen.  

          

          Foto: OS i 1990 og 1987 
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Årlig gjennomsnitt for kalking i perioden 1973 – 2003 var 47 tonn kalk og 94 
tonn skjellsand. Utsatt fisk 3900 stk. Utsatt fugl 16 stk. Utsatt hare 27 stk. 
 
En utrolig innsats!! 
 

Det er nå et overvåkingsprogram i gang for å sikre levelig PH verdi i vannene. 

Programmet ledes av Fylkesmannen med hjelp fra GJFF. Fortsatt disponer GJFF 

fiskerettighetene i Statskog, Gjerstad og Nissedal og hos lokale grunneiere. 

                      

Våre miljøvernmyndigheter hadde besøk av tilsvarende representanter fra Canada 
og besøkte GJFF for informasjon om kalkingsarbeidet. Her fra ankomsten på 
Egddalstea. Foto: OS 
 
Hytter 
 
Samarbeidet med Statskog omfattet også restaurering og leie av gamle tømmerkoier 
og boplasser til jakthytter.  
 

 
 

Bjynnustad                                                              Kabretstea skimtes til venstre. 
 

Særlig benyttet mange seg av hytta på Kabretstea hvor GJFF finansierte og utførte 
mye vedlikeholdsarbeid.  
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1974 overtok vi hytta på Bjynnustad som ble solgt i 2018. Seinere har Statskog solgt 
sine koier, men beholdt og opprustet Sandtjennhytta for utleie. I 2018 kjøpte vår 
fylkesforening Karibu for utleie som bl. annet vil dekke GJFF sitt behov. Mer om 
hytteleie på vår nettside.  
 

       
                    

   Magnus Sandåker og Åge Smestad med flere legger nytt tak og klenning, foto OS.  
 
 

                        
 
    Karibu, en drøy ½ times gange på merket sti fra Heiland. Benytt deg av hytta!           

Tilbud om jakt og fiske til foreningens medlemmer har hele tiden vært svært viktig for 

Gjerstad JFF. Men det har også vært svært viktig å ha en funksjonell skytebane både 

til trening og konkurranser.  

Jaktskyting og skyting 

Foreningen fikk tidlig hånd om et areal på Moreina. Der bygde GJFF skytebane i 

1970. Her ble det bygget overbygg på standplass og anlagt både riflebane og 

leirduebane. Skytebanen ble imidlertid anlagt relativt nær eksisterende bebyggelse, 

noe som førte til konflikter om bruken av skytebanen. Det tok foreningens styre 

konsekvensen av. Det ble over lengre tid arbeidet med planer for flytting av 

skytebanen. 
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                           Dugnad i 1989 på standplass, Moen skytebane. Foto: OS 

Flere alternativer ble lansert og jobbet med. Det siste alternativet som kom opp var å 

anlegge ny skytebane på Statskog sin grunn på Solemfetane. Gjerstad JFF fikk 

Gjerstad Kommune med på planene og prioritet for utbygging av idrettsanlegg. 

Foreningen fikk betydelige beløp i tippemidler til ny skytebane.  

Tragiske hendelser i samfunnet understreker behovet for kyndig veiledning i bruk av 
skytevåpen. Både bruk av våpen til konkurranseskyting og jaktvåpen må læres og 
skyttere trenes regelmessig.  
 
I Gjerstad har skyting vært en stor sport helt siden før 1900. I bygda var det i en 

periode 3 forskjellige skytterlag.  

Disse ble samlet til ett lag i 1893. Etter den tid har det vært Gjerstad Skyttarlag som 

var tilknyttet Det Frivillige Skyttervesen. Skytterlaget hadde egen skytebane på 

Bjordamsmyra fra 1948 fram til den brant i 1978.   

Den gamle skytebanen til GJFF, Moen skytebane fra 1970 - 2008 hadde som nevnt 
dårlig beliggenhet nær annen bebyggelse. Denne situasjonen ble så uholdbar at 
Gjerstad kommune tok initiativ til å finne en annen løsning. Den første kommunale 
skytebanekomiteen ble oppnevnt i 1980 med Torbjørn Ausland som formann og Åge 
Smestad og Per J Eskeland som medlemmer. Både Gjerstad Skyttarlag, GJFF og 
Gjerstad kommune hadde felles interesse i å finne et passende tomtealternativ. Etter 
mange befaringer og etablering av stadig nye komiteer havnet til slutt banen på 
Statskog sin grunn ved Solem.  
 

 
 
I perioden 2003 – 2011 ble Solem skytebane bygget med hele anlegget 
myndighetsgodkjent i desember 2011. Det er gjort leieavtale med Statskog som er 
grunneier av ca 300 mål med 40 års varighet. Avtalen er seinere fornyet og gjelder 
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nå ut 2058. Prosjektet var ett stort fellesprosjekt i regi av GJFF og Gjerstad 
Skyttarlag. Et veldig omfattende prosjekt som inklusive kontantutlegg og stor 
dugnadsinnsats samt senere investeringer har en bokført verdi på ca 14 MNOK. 
 
Prosjektleder var Per Jørgen Eskeland. Han fikk på årsmøte i GJFF i 2020 tildelt 
NJFF sin innsatsmedalje for blant annet denne innsatsen. Samtidig ble han utnevnt til 
æresmedlem i GJFF.  
 
 Her er det: 

 100 meters bane med 16 overbygde skiver, flombelysning og el. anvisning. 
Standplasshus. Sekretariat, kiosk og parkering. 

 100 meters løpende elgbane.               

 200 meter bane med 12 skiver, el. anvisning og standplasshus. 

 Jaktfeltsti med 3 riflebaner, 12 skiver. 

 2 trapbaner. Planlagt standplasshus, varmestue og garderobe. 

 Compact sporting haglebane med utkasterhus. 

 Leirduesti med 10 poster.   

 Publikumsarena, WC og lager. 

 Natursti, NJFF. Settes opp ved behov. 

 Merket tursti til Oterstjenn.  

 Badeplass i Solemelva.             

Det er bom ved kryssing av elva. Veien er åpen ved arrangementer. Området er 
kameraovervåket.  Skyting pågår på annonserte dager og når rødt flagg er heist                                          

                                                                                                           

 

Begge lagene har vært opptatt av å bevare den vakre naturen i området. Det er lagt 
stor vekt på tilpasning til eksisterende terreng og materialvalg er vurdert nøye. 
Lagene har lagt større vekt på trivsel og miljø for publikum enn det som har vært 
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vanlig å se på andre norske skytebaner. Det er lagt ned mye arbeid i 
natursteinsmuring og gode publikumsområder. Dette har også blitt svært godt mottatt 
blant besøkende 

Årlig er det her flere stevner og aktiviteter 4 d / uke med vekt på tilbud til barn og 
unge. Årlig skytes det her nå ca 50.000 skudd.  

 
GJFF legger stor vekt på internkontroll og HMS på Solem skytebane samt opplæring 
av våre standplassledere. 
 
Moen skytebane er ryddet og tilbakeført til Statskog som grunneier. 
 
Gjerstad skytterlag har hatt mange gode skyttere som har hevdet seg godt også 

utenfor egen landsdel. I tidligere tider var det typisk at de beste skytterne holdt til i 

den ytre delen av bygda, gjerne fra Sunde, Tveit, Østerholt og Brokeland. Både hagle 

- og rifleskyttere i Gjerstad JFF har hevdet seg helt i toppen i flere norgesmesterskap. 

Noen av utøverne har også deltatt på vårt landslag i nordiske mesterskap. Les mer 

om en av de, Peder Tellefsdal på GJFF sin nettside. 

                    

  
 

Peder Tellefsdal nr 3 fra venstre. Les mer om han på vår nettside. Byste av Peder 
Tellefsdal, også vår lokale industrigründer står på Brokelandsheia. Foto: Nettsida 
gamle bilder fra Gjerstad.                                                                                                                                                         
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Elin Ellingsvik Vegerstøl og Macus Langmyr er begge gode skyttere med flere gode 

plasseringer på stevner og i Norgeskuppen. Marcus med bl. annet sammenlagtseier i 

Storfjellkarusellen i 2017. Foto: AAB / privat. 

I 2012 fikk GJFF sammen med Gjerstad Skyttarlag kommunens kulturpris, mye pga 
bygging av Solem skytebane. Vår mangeårige leder Åge Smestad fikk kulturprisen i 
1991.  
 
Skyttarlaget ble stiftet 1866 med lensmann Jens Paulus Irgens som lagets første 
formann. På slutten av 1800–tallet var laget representert i hver grend i bygda. Laget 
var ikke aktivt fra 1913. Fra 1940 og utover fikk laget stadig økt aktivitet.  
 
Gjerstad Skyttarlag ble oppløst i 2017 og GJFF viderefører nå det meste av 
skyttarlagets virksomhet. 
 
Friluftsliv og naturforvaltning 
Det er en økende bevissthet om betydningen av friluftsliv for å ivareta trivsel og 
folkehelsa. GJFF legger til rette for friluftsliv med sine tilbud. Her legger vi særlig vekt 
på samarbeid med andre aktive lokale foreninger. Vi jobber noe med bl. annet 
løypetraseer og turstier. Traseen mellom Solem skytebane og Oterstjenn er ryddet, 
merket og skiltet av GJFF.  
 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/1866
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Jens_Paulus_Irgens&action=edit&redlink=1
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 Fra en av fiskedagene, foto OS.              Orrleik i Gjerstadskogene i 2007, foto OJB.                      
 
Vi har arrangert fisketurer, jaktturer og andre arrangementer for ungdom samt 
familiedager og turer for barnehagebarn. Dette er nå årlige populære aktiviteter. Vi 
får planer som berører friluftsliv og naturforvaltning på høring. 
 
Frivillig innsats er nødvendig – takk til mange ildsjeler 
Svært mange har i ulike sammenhenger lenge bidratt med stor dugnadsinnsats og 

andre ressurser. Mange har nedlagt et stort arbeid både i ledelse av foreningen og 

dugnadsarbeid ellers. Idealisme og entusiasme har vært, og er fortsatt like viktig for å 

kunne fylle sin plass som et sterkt talerør for jegere og fiskere og ivareta deres 

interesser.  

Jakt, fangst og friluftsliv har en tusenårig tradisjon som det er like viktig å ivareta nå 

som før, selv om formålet har endret seg. Fra å være en viktig del av sjølberging og 

husholdning er dagens utbytte fra jakta ikke lenger like avgjørende. Den fysiske og 

mentale helsegevinsten tillegges nå stor vekt. 

For å kunne utøve jakt kreves det at jegerprøven er avlagt og at utøveren har fått en 

grunnleggende innføring i sikker våpenbruk. Konkurranseskyting er en flott aktivitet 

som blir eksponert som publikumssport både gjennom skiskyting, det årlige 

Landsskytterstevnet og våre egne skyteaktiviteter. 

Litt om Gjerstad Viltlag. 

Viltlaget ble første gang etablert i 1953 og var aktivt iht møteprotokoll til ca 1955. 

Laget hadde flere møter, bl. annet på Mostad kafe og organiserte bygda i jakt / 

grunneierlag for både småvilt og elg. Seinere er disse lagene stort sett videreført i 

grunneiernes regi som elgjaktlag. Stort møte hadde de på Egdehall om den nye 

Viltloven.Mer om dette på GJFF sin nettside.  

Gjerstad Viltlag ble etablert på nytt i 2004. Iht. nytt lovverk forvalter nå grunneierne 

via Viltlaget avskytingen av hjortevilt i hele kommunen og noen tilgrensende arealer. 

Det er en videreføring av storvaldorganiseringen fra 1991. Følg Gjerstad Viltlag på 

deres nettside bl. annet med fortløpende rapport om årlig avskyting. 

Styreledere i GJFF har vært: 
Åge Smestad 1965 - 1972, 1978 - 1982, 1985 - 1994, tilsammen 20 år 
Kåre Apland 1972 - 1974 
Kjell Tveit 1974 - 1976 
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Per Jørgen Eskeland 1976 - 1978, 2011 – 2016 
Olav Vestøl 1982 - 1985 
Rolf Stormyr 1994 - 1998 
Arne Gunnerud 1998 - 2005, 2010 - 2011 
Harald Lunden 2005 - 2008  
Jan Inge Langmyr 2008 - 2010 
Kjell Trygve Grunnsvoll 2016 - 2018 
Jostein Vestøl 2018 - 
 
       

Æresmedlemmer: Åge Smestad, Olav Vestøl (1919 - 2006), Harald Gjeruldsen, 
Svein Homme, Anders Johnsen og Per Jørgen Eskeland. 
 

    
 
                            Åge Smestad, Olav Vestøl og Per Jørgen Eskeland 
 

        
                     
Harald Gjeruldsen, Svein Homme og Anders Johnsen. Foto henholdsvis Svein 
Walstad og Åse Trydal 
 
 
Takk til flere for utlån av bilder! OJB = Ole Jakob Bråten OS = Olav Smestad 
 
Takk til alle som i sin tid har gjort stor innsats for GJFF. 
 
Følg oss på www.njff.no Gjerstad JFF. Vi samarbeider med flere, grunneiere og med: 

http://www.njff.no/
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             Nær deg hele livet 

 

Oppbevares i Historielagets brannsikre skap:  
Møteprotokoll for opprinnelig Gjerstad Viltlag. 
Møteprotokoll Gjerstad JFF for tidsrommet 1965 – 2017.  
 
Oppbevares brannsikkert av Risør JFF: 
Møteprotokoller 1972 - 1999 fra Gjerstadskogenes Fellesorganisasjon. 
 
Oppbevares i plastkasse, loftsrom i Gjerstadsenteret: 
Diverse årsmeldinger, møteprotokoller og andre dokumenter i ringpermer. 
Årsregnskap GJFF med bilag 2008 – 2014, kassabok 1965 – 2001, permer fra 
utvalgsarbeid, gamle VHS jaktvideoer og diverse andre papirer.Bøker fra Gjerstad 
skyttarlag. 
 

 
Vedlegg: 

Vilt og Fiskestell 1973 – 1998 
Fellingsresultat 1973 - 2001  
Telling orrfugl 1973 - 2018 
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Årlig gjennomsnitt:  
47 tonn kalk. 94 tonn skjellsand. Utsatt fugl 16, utsatt hare 27. 
Utsatt fisk 3900. 
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Årlig gjennomsnitt: 60 harer, 9 rådyr, 153 fugl og 7 rovdyr. Av dette utbytte / 
jaktdag 0, 33. 
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Telling orrfugl i Statskog 2002 – 2018: 
 
 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall 

observasjoner 

31 31 23 15 39 25 46 39 52 50 41 15 50 41 39 72,0 62 
Fugler per km2 2 7 7 10 12 11 14 17 19 11 7 2 13 9 11,6 17,8 13,8 

Antall kyllinger per 

høne 

3,9 2 1,6 1,4 2,3 2,6 1,6 2,9 4,20 4,8 3,3 1,3 3,6 1,9 6 3,4 3,1 
Antall fugler per 

observasjon 

2,4 1,8 2,6 2,3 2,8 3,4 2,2 3,4 3,1 3,3 2,3 2 3,3 2,1 3,7 2,4 2,27 

 
 

 
 
 

 


