
Foreningens historie.  

 

Foreningen startet sitt første møte med følgende ordlyd:  

 

”Aar 1931 den 9. august holtes av interesserte møte på ungdomslokale Waltun i Øvre 

Eiker til dannelse av en Jeger- og Fiskerforening i Vestsiden”  

Det var fremmøtt en tallrik forsamling hvoriblant en del grunneiere.  

 

Slik begynner ”Forhandlingsprotokoll for Vestsiden Jeger- og Fiskerforening”.  

 

Det fortelles videre at det straks tegnet seg 65 medlemmer.  

Til styret ble det valgt tre grunneiere og fire medlemmer.  

 

Vestsiden Jeger- og Fiskerforening var et faktum.  

 

Gjennom de 75 årene som har gått siden stiftelsen, har foreningen hatt som formål  

- på den ene siden å legge forholdene til rette for jakt og fiske  

- på den andre siden å drive aktivt naturvern ved å arbeide for en god og balansert vilt- 

og fiskebestand gjennom vilt- og fisketiltak.  

Videre arbeide for å fremme en human jakt, riktig bruk av våpen og ansvarsbevist 

ferdsel i skog og mark.  

 

Grunnlaget for Vjff`s eksistens var avtalen med Vestsiden Utmarkslag om leie av vel 

50.000 da. utmark, som utgjorde foreningens småvilterreng, medregnet 30 fiskevann.  

Denne avtalen ble i år 2000 oppsagt av utleier.  

 

I 1932 – det første året, ble det solgt 248 medlemskort, ett av de høyeste medlemstall i 

foreningens historie, og i tillegg hadde foreningen ca. 90 æresmedlemmer, d.v.s. 

grunneiere. Under krigen sank medlemstallet som rimelig var, det var jo bare noen få 

utvalgte som fikk jakte.  

 

I 1944 var det bare 79 stykker som tegnet medlemskap, men til gjengjeld var det i 1945 

tegnet seg 256 medlemmer, som er en av rekordene.  

 

I 1979 vedtok årsmøte å melde foreningen inn i Norges Jeger- og Fiskerforbund, et 

forbund vi fortsatt står tilsluttet.  

 

Siden oppsigelsen av leiekontrakten i år 2000, har begge partene samarbeidet med å 

reforhandle frem en ny avtale. Partene kom til enighet, og undertegnet en ny avtale den 

20. april 2001, en avtale som er reforhandlet flere ganger, siste gang i 2009.  

 

Inntil den 20. februar 2004 har foreningen i hht. Norges Jeger og Fiskerforbund`s 

definisjoner, vært en lukket forening. Dette vil si at alle som ønsket å bli medlem av VJFF 

måtte søke styret om medlemskap, før de fikk bli medlem av foreningen.  

På årsmøte avholdt 20. februar 2004, kom det inn forslag om å ”åpne” foreningen for 

allmuen, dette forslaget ga en heftig debatt, med påfølgende stemmegivning.  

Forslaget fikk flertall av generalforsamlingen, og vi var nå en ”åpen” forening.  

Dette betyr at alle som ønsker det, kan bli medlem hos oss, uten å søke styret spesielt.  


