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Miljøavdelingen – en viktig adresse i
vilt- og fiskeforvaltningen.

• Faglige råd om utmarksforvaltning
• Fiskekultivering og tilrettelegging for fiske
• Friluftsliv i nærmiljøet
• Elgforvaltning – nærgående elg i tettstedet,
   skadet vilt m.m.
• Utmarksforvaltning generelt
• Motorferdsel i utmark

En god forvaltning ar avhengig av innspill fra dere
som er friluftsfolk, jegere og fiskere.
Har dere spørsmål eller klare meninger
om utmarksforvaltningen i Alta kommune,
ta kontakt med oss.

Jon Håvard Haukland, avd.leder
Rønaug Barbo, naturforvalter
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Tlf. 78 45 50 00
Postboks 1403, 9506 Alta www.alta.kommune.no
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Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske barnehagen i Nøkkelstien)
Tid: Torsdag 14. februar 2008 kl. 19.00.

SAKSLISTE:

  1.  Konstituering av møte
  - Godkjenning av innkalling
  - Godkjenning av dagsorden
  - Godkjenning av forretningsorden
  - Valg av ordstyrer
  - Valg av sekretær
  - Valg av tellekorps
  - Valg av 2 medlemmer til underskriving av protokoll

   2.  Årsmelding fra siste kalenderår
   3.  Revidert regnskap fra siste kalenderår
   4.  Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
   5.  Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
   6.  Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
   7.  Foreningens kontingentandel
   8.  Valg av styre i henhold til vedtektenes § 8
   9.  Valg av medlemmer til utvalg etter behov
10.  Valg av valgkomite 
 11.  Valg av revisor med vararepresentant
 12.  Valg av delegater til årsmøte NJFF Finnmark
 13.  Eventuelle utnevninger av æresmedlemmer
14.  Eventuelle forslag om vedtektsendringer

Innkalling til årsmøte
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Et år har blitt historie og et nytt står for tur. 
Vi er inne i den mørkeste delen av året men 
sola har snudd. Alle friluftsinteresserte bygger 
sine drømmer og forventninger på minner og 
erfaringer. Fiskeren drømmer om å besøke sitt 
hemmelige vann, jegeren drømmer om stor-
oksen som fikk gå i fred sist høst eller kan-
skje det blir store flotte rypekull å se lette i 
rimfrostens farger til høsten. Hvordan blir 
smågnagerbestanden, kommer alle rovfuglene 
tilbake. Spørsmålene og drømmene er mange, 
men heldigvis ikke like lett å forutsi.

Vår forening har på nytt lagt et svært aktivt 
og positivt år bak seg. Dette gjenspeiler seg 
i ny medlemstilvekst og stort engasjement. 
Foreninga har knytta og videreutvikla et nært 
samarbeid med profesjonelle aktører som 
har en visjon der friluftslivet er i fokus. Da 
vil vår forening kunne bidra med kunnska-
per og kompetansetilførsel som vil kunne gi 
ringvirkninger. I denne sammenheng vil jeg 
spesielt nevne Kvenvikmoen AS og Sarves 
AS. I tillegg har samarbeidet med Øytun Fol-
kehøgskole vært svært nyttig og fruktbart. Jeg 
ser helt klart at skoleverket og Alta Jeger- og 
fiskerforening har et felles mål og at vi i fel-
lesskap klarer å utnytte hverandre til det beste 
for elever og medlemmer og ikke minst skape 
holdninger og engasjement til natur og fri-
luftsliv. Kommunens barnehager har også sett 
at vår forening har ressurser som kan utnyttes 
og jeg håper at vi etter hvert kan få formalisert 
og konkretisert et samarbeid.

Samarbeidet med Alta Laksefiskeri Interes-
sentskap har fortsatt. Interessen for ørretfis-
ket nedenfor bru har vært stort takket være et 
eventyrlig fiske i første halvdel av juli. I tillegg 
var etterspørselen etter ørretkort på høstfisket 
enorm og kortene ble utsolgt i en fei. Foren-
inga har i år ikke solgt kort i TT-elvene som 
i tidligere år. Arbeidet som ble startet i 2005 
med en avklaring fra grunneierne kom ikke i 

mål. Derfor valgte styret å avstå fra kortsalg 
bortsett fra i den delen som eies av FeFo. Jeg 
har tro på at vi i inneværende år kan få en 
avklaring som kan skape muligheter for fort-
satt tilgang for allmennheten. Jeg vet at svært 
mange grunneiere er positive, men det gjenstår 
å samle alle. 

Våre jegerprøveinstruktører har i samarbeid 
med Øytun avviklet to kurs, ett vår og ett 
høstkurs med til sammen 70 kandidater. Gjen-
nomføringen av kursene har gitt veldig gode 
tilbakemeldinger. Spesielt skytebanemodulen 
har gitt mange en viktig erfaring. Her har våre 
rifle- og hagleinstruktører gitt kandidatene 
mange aha-opplevelser. Med utgangspunkt i 
årets skyteulykker i forbindelse med behand-
ling av våpen bør nok denne delen vies ennå 
større oppmerksomhet i framtida.

Ser jeg framover har foreninga allerede initi-
ert store prosjekter og satt seg store mål som 
fortsatt vil gi store utfordringer. Haglebanen 
i Rafsbotn står foran renovering allerede til 
våren og søknad om tippemidler er sendt. På 
Kvenvikmoen har vår nye leirduebane reist 
seg. Den skal sluttføres så snart vinteren slip-
per taket. Riflebanen står foran videreutvik-
ling. Her må en materialbod og nytt ramme-
verk til skiver på plass. Imidlertid vil det være 
vår NM-søknad som må ha hovedfokus. Søk-
naden vil bli behandlet av NJFF sentralt innen 
kort tid. Da vil mesterskapet måtte skilles ut 
som et eget prosjekt slik at den generelle drifta 
av foreninga ikke blir belasta. Styret har ved-
tatt å sette foreningshus på dagsorden. Dette er 
et svært krevende prosjekt som årsmøtet må ta 
stilling til. Imidlertid ser jeg at tida nå er mo-
den, både fordi vi har et stort mesterskap i nær 
framtid, og også fordi jeg gjennom mitt leder-
skap i mange år har sett behovet. Vi har helt 
klart et materielt behov, men minst like viktig 
vil et eget hus ha for identiteten og forenings-
følelsen. I tillegg ser jeg at vi da kan få reali-

Lederen har ordet

2

AltA Jeger- og FiskerForening • www.AltAJFF.no • Årsberetning 2007



3

AltA Jeger- og FiskerForening • www.AltAJFF.no • Årsberetning 2007

3

sert et kompakt tilbud på Kvenvikmoen som 
tilfredsstiller alle våre målgrupper. Vi vil da ha 
skytebaner, fiskevann og et helhetlig friluftsliv 
knyttet opp mot våre lokaliteter. Dette krever 
god planlegging og vil være avhengig av øko-
nomiske ressurser og en dugnadsånd som jeg 
vet finnes blant våre medlemmer. Imidlertid 
vet jeg at det er sunt og viktig å hele tiden ha 
mål å strekke seg mot. Det skaper engasjement 
og kreativitet.

Det første teståret for forvaltningsregimet 
FeFo er historie. Våre medlemmer har del-
tatt aktivt både i praktisk arbeid og med for-
slag til forbedringer og endringer i framtidig 
forvaltning. Foreninga har i samarbeid med 
Vest-Finnmark Fuglehundklubb gjennomført 
rypetaksering for grunneier. Dette arbeidet ble 
gjennomført meget profesjonelt og ga FeFo 
grunnlag for å kunne ta beslutninger i forbin-
delse med høstens rypejakt. Våre elgjegere 
har bidratt på høringer om framtidas elgjakt 
på Finnmarkseiendommen og vi har gitt klare 
innspill på ny motorferdsellov. Jeg er av den 
oppfatning at FeFo har bestått sin eksamen 
når det gjelder fornybare ressurser. Imidlertid 
ser jeg mange forbedringsmuligheter. Dersom 

foreninga ønsker endringer med forbedringer 
må medlemmer delta og levere. Jeg har ingen 
tro på at vi blir hørt som hvermannsen, her må 
det «tyngre skyts» til.
 
Mitt nyttårsønske vil være at det snarest finner 
sted en avklaring med hensyn til bruk og til-
syn av det unike friluftsområdet syd for Kven-
vikmoen AS. Her må FeFo og Alta kommune 
sammen med viktige brukergrupper snarest på 
banen. Jeg er en flittig helårsbruker av områ-
det og ser tendenser til negative endringer med 
forsøpling. Det kjøres firehjuling på sommers-
tid og snøscooter på vinterstid. Pøbler knuser 
vinduer og søppel etterlates. Området er helt 
unikt, naturskjønt og vakkert, lett tilgjengelig 
for alle brukergrupper, her er ryper,elg,gaupe 
og jerv i nærområdet. Etter min oppfatning 
ville det være en tragedie å stelle seg slik at 
området ble forringet. Med ønske om et godt 
nytt år til medlemmer og samarbeidspartnere 
vil jeg sterkt oppfordre til at nødvendige grep 
iverksettes slik at dette området blir forvaltet 
til alles beste.
 
Godt nytt år!

Kåre-Petter Nytrøen

AltA Jeger- og FiskerForening • www.AltAJFF.no • Årsberetning 2007
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Det har vært nok et aktivt og spennende år for 
styret og foreninga. Det er avholdt 9 styre-
møter, og 73 saker er behandlet. Møtene har i 
hovedsak vært avviklet i lokalene til Kvenvik-
moen AS på Kvenvikmoen. Foreninga inngikk 
våren 2007 en leieavtale om innbefatter eget 
møtelokale og lager til utstyr og ammunisjon/
våpen.

Etter årsmøtet konstituerte styret ny nestleder 
da valgt nestleder trakk seg fra vervet like etter 
å ha blitt valgt. Ny nestleder ble Knut Kjelds-
berg. Årsmøtet klarte heller ikke å velge leder i 
jakt/fangstutvalget. Bernt O Suhr ble konstitu-
ert av styret.

Styret har avgitt uttalelser til flere høringer. 
De to viktigste er saker som berører småvilt 
og storviltjakt på Finnmarkseiendommen. Sty-
ret har også fulgt opp fjorårets årsmøtevedtak 
om å søke NM i jegertrap og lerduesti i 2010. 
Muntlig tilsagn er kommet fra NJFF.

Styret rettet våren 2007 en direkte henvendelse 
til FeFo om å gi gjestejegere tilgang til å delta 

på jaktlag fra Finnmark. Anmodningen ble tatt 
til etterretning og dette medførte at inntil 50 % 
av jaktlaget bo utenfor fylket. Jaktleder måtte 
imidlertid bo i Finnmark. 

Styret har godkjent ny samarbeidsavtale med 
Øytun Folkehøgskole vedr. avvikling av jeger-   
prøvekurs. Avtalen innbefatter også andre 
typer samarbeid slik som spesielt angår våre 
skytebaner. Foreninga har fått festekontrakt på 
tilleggsgrunn i forbindelse med forestående 
utbygging av haglebanen i Rafsbotn. I den 
sammenheng er det søkt om tippemidler. Inntil 
spillemidler foreligger vil Sarves AS bidra slik 
at utbygging av banen kan ta til våren 2008. 

Styret har nedsatt et eget utvalg som skal 
forberede bygging av aktivitetshus på Kven-
vikmoen. Saken vil bli fremlagt forestående 
årsmøte som en egen sak. Det er sendt egen 
søknad til Alta kommune vedr ny rullerings-
plan for idrettsanlegg. Saken skal avgjøres i 
kommunestyret i juni 2008. Imidlertid vil til-
gangen til spillemidler være en nøkkelfaktor 
vedrørende bygging av foreningshus.

Styrets arbeid gjennom året

Medlemsoversikt
Vi har hatt en pen økning i vår medlemsmasse, det er gledelig at hele 44 flere har betalt sitt med-
lemskap siste år. Et høyt antall nye jegerprøvekandidater som velger å melde seg inn i foreninga 
er nok en del av forklaringen. Tabellen nedenfor vise antall fordelt på kategorier.

Kode Antall Betalt Ikke betalt
Hovedmedl.m/tidsskrift 457 402 51
Barne- og ungd.medl. m/tidsskrift · 31 · 23 8
Barne- og ungd.medl. u/tidsskrift 106 87 19
Pensjonist/uføremedl. m/tidsskrift 57 54 3
Familiemedl.u/tidsskrift 33 31 2
Sidemedl. u/tidsskrift 11 8 3
Æresmedlem 0 0 0
Totalt år 2007 695 609 86
Totalt år 2006 653 565 88
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Styret og utvalg i 2007
Styret
Leder Kåre Nytrøen
Nestleder/studieleder Knut S. Kjeldsberg
Kasserer Egil A Mofoss
Sekretær Bernt O. Suhr

Fiskeutvalget
Leder Tor Mikkelsen  
 Eva Josefsen
 Walter Larsen
 Rolf Erling Suhr
 Vidar Lillegård
Jakt/fangstutvalg 
Leder  Bernt O. Suhr
 Siv-Elin Leinan
 Jon-Arve Pedersen
 Gøril Andreassen
 Dag Atle Lysne

Sportsskytterutvalg 
Leder Are Klausen 
 Per Erling Hansen 
 Reidar Karlsen 
 Dan Randa  
 Bengt Kristiansen

Storviltutvalg
Leder  Jan Erik Henriksen
 Kjell Elvebakken
 Pär Nilsen
 Ståle Lund
 Saeed D. Manshadi

Barne- og ungdomsutvalget
Leder Roger Johnsen 
 Frits Amundsen   
 Geir Jerijervi
 Ørjan Kristoffersen
 Odd Helge Amundsen
Materialforvalter Bjørn Tore Nøkleby

Ansv. for skytebanen 
i Rafsbotn Nils Alfred Mella

Revisor Bengt Ivar Svendsen
 Kai Myreng

Valgkomité Per Buvik
 Sten Are Uglebakken
 Bjørn Tore Hagberg

AltA Jeger- og FiskerForening • www.AltAJFF.no • Årsberetning 2007
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Representasjon, deltagelse på kurs og møter
Utsendinger til NJFF Finnmarks årsmøte: Eva Josefsen
 Roger Johnsen
 Frits Amundsen
 Keth Bakken
 
Organisasjonskontakter for NJFF Finnmark: Keth Bakken  
 Bernt O. Suhr
  
Verv i NJFF Finnmark:
Styret
Nestleder  Kåre P. Nytrøen
Leder Kvinneutvalget Grete R. Haldorsen
Medlem Sigfrid Hernes

Sportskytterutvalg:
Leder Nils Alfred Mella  
Medlem Småviltutvalg Kåre P. Nytrøen
Leder Skytterutvalget Nils Alfred Mella
Medlem  Per Erling Aune Hansen
Medlem Barne- og ungdomsutvalget Roger Johnsen
 

Elgbestandsutvalg i Alta kommune: Knut Kjeldsberg

Norske Lakseelvers møte i Alta:  Bernt O. Suhr

NJFF Finnmarks tillitsmannsamling i Alta: Tor Mikkelsen
  Jan Erik Henriksen
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Barne- og ungdomsutvalget
Godt nytt år, alle fiskeklubb – medlemmer!
Alta JFF har i år avviklet en rekke aktivite-
ter, og det er nesten utrolig må jeg si, hva vi 
klarer i en tid der det er en stor kamp om dug-
nadsvilligheten hos medlemmer og foreldre.  
På senvinteren var vi med å arrangere NM 
i sjøørretfiske med 25 voksne og 30 barn.  
Fiskefestival på Nipivann med 40 voksne og 
70 barn. Vi var opptatt med dugnadsarbeid fra 
torsdag til søndag, et helt gjeng. Utrolig bra 
oppmøte, positivt og været var topp. 
Selv om det ikke var den helt store fangsten, 
ble dette noen uforglemmelige dager.

I mai arrangerte vi for 5 gang måseggpluk-
king på Årøya. I år virket det som det var 
mange som ikke ”ønsket” oss denne dagen. 
Ferga var innstilt pga. feil, og vi lånte en 
båt som fikk motorstopp midt på fjorden. Vi 

måtte berges av andre og det var ikke helt en-
kelt med flere barn som deltakere. Finnmark 
Dagblad fikk det til at vi var i havsnød, men 
det var ikke så ille…, men vi fikk mye hjelp, 
og leid en ny båt i all hast. Vi fikk likevel en 
virkelig flott dag på Årøya. Litt forsinket fant 
vi masse måsegg og det var bare fornøyde 
deltakere.
Om ikke det var nok, på tur hjem gikk vi 
tom for bensin og måtte gå fra hus til hus 
på Årøya for å få hjelp, det gikk bra. Alle 
var veldig fornøyd etter en dag med mange 
opplevelser. 

I løpet av våren arrangerte vi 4 kvelder med 
fluebinding på Kaiskuru Nærmiljøsenter. 
Det kunne vært noe flere deltakere, men vi 
sonderer et bedre konsept som kan fenge 
flere.

Jørgen med fin ørret
Foto: Helge Strøm
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1. juni avholdt vi for 3. gang fiskestart i 
Altaelva. Stor suksess i år med flott vær og 
mange napp. 25 unger møtte, samt at det var 
20 ungdomskoleelever som overnattet der og 
fikk bruke noe av vårt utstyr. Veldig hyggelig 
og sosialt.

Dette året har vi iverksatt et forsøksprosjekt 
med to barnehager i Alta. Vi er inne i barne-
hagen, forteller og lærer barna om dyrespor, 
dyrelyder, årstider m.m.
Vi lagde også fuglekasser med ungene, malte 
disse og hang de opp rundt barnehagene. Så 
var vi med for å se om fuglene flyttet inn 
i kassene og om det ble egg. Stor suksess, 
med vår deltagelse er problematisk da vi er 
en idealistisk organisasjon som er tuftet på 
dugnad. Vi jobber videre med dette i 2008.

Villmarkscamp ved Jotka, med 23 barn og 
6 voksne, fisket, padlet kano i 4 dager. Vi 
hadde bålkonkurranse, gikk natursti, lærte om 

knivbruk, kompassbruk, og hadde mye sosialt 
og mye artig.

Lørdag padlet vi i sterk motvind til Jotka 
fjellstue der vi fikk servert reinkjøtt og 
buljong. Kjempeflott, med mye vær og en 
minnerik ramme for dette arrangementet.
Stor innsats både fra ledere og deltakere.
Noe omfattende, men helt klart noe å satse
på neste år også.

Jeg vil med dette takke alle som har bidratt 
til alle aktivitetene som vi har gjennomført i 
2007, og håper enda flere vil bidra i året som 
kommer.

Skitt fiske og god tur til alle i 2008.

PS! Er det noen som ønsker andre aktiviteter 
eller vil bidra, ta gjerne kontakt.
www.altajff.no

Roger Johnsen

Vi snekrer fuglekasser
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Aktivitetsplan 2008
Som vanlig bilr det en mengde aktiviteter hos oss, og vi ønsker at alle følger med på vår hjem-
meside www.altajff.no for eksakte datoer og flere detaljer.

Fluebinding: Jan., Feb., Apr., Mai., Okt. og Nov. – Kaiskuru Nærmiljøsenter
 Er du interessert, ta kontakt.

Isfiskekonkurranse: Nipivann April

NM i Sjøørretfiske: Russeluft 26.–27. april (12.00 – 12.00 – 24 timer)

Måseggplukking: Årøya Medio mai

Fiskestart: Storvannet Begynnelsen av juni

Villmakscamp: Børselvfjellet Medio juli (3-4 dager)

Sjøørretfiske: Altaelva Begynnelsen av september

Fiskeklubben vil være ekstra med på alle arrangementer med overraskelser og premier.
Kom å bli med da vel.

PS! Vi ønsker at så mange barn og ungdommer som ønsker å være på tur til å melde seg til oss, 

så lager vi samlinger som dere ønsker.

Fra måseggtur
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Sportskytterutvalget
Det har vært et år med stor aktivitet på 
banene. 

Vårt hovedstevne, Nordlysstevnet, har stort 
potensialet, og vi jobber med å bygge det 
opp til et av de store stevene i Nord-Norge. 
I år var det flere skyttere med, men vi har 
plass til flere. Vi hadde i år et stort premie-
bord, dette takket være ivrige skyttere som 
brukte mye tid på å sanke inn premier fra 
det næringslivet.

De som bidro i år var G-Sport Hammari, 
Intersport, Coop Bossekop, Coop Elvebak-
ken, Fagverktøy AS, Bohus AS, Jysk, Alta 
Scooter & MC AS og Ski-Doo Senteret AS. 
Vi håper på like stor velvilje neste år og 
håper på å forsette vårt samarbeid med det 
lokale næringslivet!

Suveren vinner ble i år som i fjor Ole Johan 
Triumf.

Det er i år planlagt flere store stevner på vår 
bane, så som Nordlysstevnet og Finnmarks-
karusellen.

I 2009 ser det ut som vi vil få nordnorsk 
mesterskap på Kvenvik og det vil kreve mye 
arbeid av utvalget å få gjennomført dette 
med stil. Hva 2010 vil bringe får vi vente litt 
med!

Uansett så vil det være mer og mer aktivitet 
på banene våre. Hvis kravet om dokumen-
terte skudd også med hagle kommer så vil 
det bli nok å følge opp for utvalget.
Uansett om det kommer et krav eller ikke 
så har de fleste en stor fordel av å skyte litt 
under kontrollerte former på ett av våre to 
anlegg. Det er nesten utrolig hvor mye bedre 
man behersker skytingen etter noen runder 
på banen. Vi har mange i foreningen med 

lang erfaring i å hjelpe til slik at feil kan 
lukes bort, og treffsikkerheten øker. Dette 
til stor glede for skytter, og kanskje også 
for hunden. Som jegere har vi et ansvar for 
å drepe humant, og noen timer i hyggelige 
omgivelser på banene våre kan anbefales. 
Hvis du ikke har vært der ute før så ta en tur 
ut! Du er hjertelig velkommen.

Vår primus motor i Rafsbotn, Nils Alfred 
Mella har jobbet iherdig med Rafsbotnan-
legget. Når det nå endelig har løst seg angå-
ende renovering av skytebanen i Rafsbotn, 
synes vi det er meget gledelig for alle de 
som benytter denne banen. De vil da få 
bedre lokaliteter der, og kanskje tar de enda 
flere tar turen på banen. Samarbeidet med 
Sarves AS har vært meget godt og vi håper 
at det vil fortsette.

På Kvenvik har Grete Haldorsen kjørt i 
gang med dameskyting hver mandag, og 
det har vist seg å være veldig populært. Vi 
håper at vi klarer å beholde dette tilbudet i 
2008 også. Det er lettere å komme seg ut på 
banen hvis vi klarer å senke terskelen for 
hva vi venter å prestere. Vi jobber med dette, 
og har som et tiltak åpnet for at firmaer kan 
leie seg tid på banen hvis det er ønskelig. Ta 
kontakt så ordner vi trening. Foreningen har 
nå kjøpt inn en del hagler slik at vi kan stille 
med våpen for utlån også.

Oppsett for treningskyting og konkurranser 
finner man på www.altajff.no

Sportsskytterutvalget takke alle for i år og 
ønsker vel møtt til nye og gamle skyttere i 
2008.

På vegne av utvalget
Are Klausen
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Banen i Rafsbotn er benyttet av mange jegere i 
år også, skulle ønske at dere kom litt tidligere 
på høsten mens det ennå er lyst. 

De arpoberte stevner som var innmeldt til 
NJFF er utført i 2007.

Det er endelig klart til nybyggingen av banen 
dvs. nytt overbygg, oppgradering av anlegget 
og innkjøp av en så sårt trengt ny kastemaskin. 

Skytebanen i Rafsbotn

Terminliste Jaktskyting 2008    

Jegertrap   
29. mai Vårpokalen 50 skudd Kvenvikmoen 18.00
12. juni Eiby pokalen 50 skudd Kvenvikmoen 18.00
9./10. august Nordlysstevnet 300 skudd Kvenvikmoen Forhåndspåmelding
20. august Byggmannpokalen 50 skudd Rafsbotn 17.00
23./24.08.2007 Finnmarkskarusell 100 skudd Kvenvikmoen 10.00
3. september Jegerpokalen 25 skudd Rafsbotn 17.00
4. september Klubbmesterskap 50 skudd Kvenvikmoen 17.00
6. september Mesterpokalen 75 skudd Kvenvikmoen 12.00

Arbeidet vil ta til så snart det lar seg gjøre til 
våren 2008, så jeg håper og ber om nødvendig 
hjelp til bygging av ny banen, ta med hammer, 
sag og godt humør så skal vi nok klare dette 
også, kaffe holder vi.

Vil med dette ønske alle skytevenner et godt 
nytt skyte år i 2008.

Nils Alfred Mella
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Fiskekort for sjøørret- og sjørøyefiske
i  Altaelvmunningen

Kort for fiske nedenfor Alta bru kan du nå kjøpe på nett!

Alta JFF selger fiskekort for fiske etter sjøørret og sjørøye i Altaelva nedenfor
Alta bru.  
Fisket er i tiden fra 1. juni til og med 31. august.
 
Fiskeregler:
1. Fiske er tillatt fra munningen og opp til oppsatt skilt nedenfor Alta bru i tiden  
 fra 1. juni til 31. august. Fiskeretten gjelder bare for kortets innehaver og
 kortet skal alltid medbringes under fiske og vises frem på forlangende.
2.  Følgende redskap er tillatt:
 a) Fluefiske med enhåndstang på inntil 11 1/2 fot, og størst tillatte snørevekt 
  er 8-9 AFTM.
 b) Haspelstang med flue og dupp, makk og dupp eller makk og søkke.
  Makkfiske er kun tillatt fra munningen og opp til samløpet med Tverrelva.
 c)  Det er bare tillatt med en dregg på flue- eller makk-krok.
 d)  Fiske fra båt er ikke tillatt
3.  Alt fiske etter laks er forbutt, laks skal straks settes ut igjen.
4.  For fiskere fra områder utenfor Finnmark er kortet bare gyldig sammen med
 desinfeksjonsattest mot gyro.

Overtredelse av fiskereglene kan føre til anmeldelse og/eller utestengelse fra alt 
fiske i hele Altaelva!

Gå inn på nettsida vår, Inatur www.inatur.no, og der kan du kjøpe det fiske-
kortet du ønsker.

Hust fisketrygdavgiftskortet og desifisering av utstyret dersom du har fisket 
utenfor Alta.

Skitt fiske!
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Fiskeutvalget
til Fefo og SNO for at de kunne stille opp i en 
hektisk tid!

Utvalgets arbeid i 2007 har i hovedsak dreid 
seg om to områder:
• kortfisket i nedre del av Alta-elva og øvre            
del av Transfarelva
• prosessen med å gjøre TT-elvene tilgjenge-
lige for allmennheten.
I tillegg har utvalget stilt seg til disposisjon for 
Barne- og ungdomsutvalget i deres arrange-
menter og også deltatt noe her. 

En betydelig del av utvalgslederens innsats går 
med til administrasjon, gjennomgang av fangst 
– rapporter og formell rapportering til fylkets 
miljøvernavdeling, Fefo og ALI. Utvalget 
har ikke hatt ressurser til å fokusere særlig på 
våre forpaktede innlandsvassdrag (tilløpet til 
Tverrrelva), men noen av styremedlemmene 
har vært i områdene og også arbeidet noe vi-
dere med de bedring av gytebekker i området.

Utvalget har bestått av Tor Mikkelsen (leder), 
Rolf Erling Suhr, Eva Josefsen og Walter Lar-
sen. Vidar Lillegård har vært varamedlem.

Utvalget har hatt to møter, men ellers samar-
beidet via telefon og epost fra sak til sak. Tor 
Mikkelsen har deltatt i Nasjonal konferanse 
«Robuste laksestammer» 8.–10. juni i Alta 
og konferanse for tillitsvalgte i Alta 3. og 4.          
november. Han har også sammen med fore-
ningsleder Kåre Nytrøen hatt møte med ALI 
om ny avtale for fisket i munningen av ALTA-
ELVA og septemberfisket etter sjø-ørret. Rolf 
Erling Suhr og Tor Mikkelsen har hatt møte 
med Alta kommune v/Jon Håvar Haukland i 
forbindelse med arbeidet med TT-elvene.

Sammen med Fefo og Statens naturoppsyn   
arrangerte utvalget samling for fiskeoppsyn på 
Kvenvikmoen tirsdag 19. juni. Der var også 
de andre lokalforeninger invitert, men ingen 
møtte. AJFF deltok med 4 deltakere. Stor takk 
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Munningsfisket var i år spesielt godt i juli, og 
dette førte til at enkelte gjorde drømmefangs-
ter med stor flott sjø-ørret. En følge av dette 
var at kortsalget «tok av» noe, og vi berget en 
del av budsjettet som fikk en knekk i og med at 
vi ikke solgte kort i Tverrelva. Det gode fisket 
førte også til at mange meldte seg inn i foren-
inga. En annen effekt var at vi fikk den virk-
ningen ALI ønsket seg: mange fiskere i sving. 
Dette virket preventivt på regelbrudd, og selv 
om vi fikk noen rapporter om dette, så det ut 
til at fiskerne førte den selvjustis som er noe av 
poenget med ordningen.

Septemberfisket var populært i år som tid-
ligere, alle kort ble solgt, en del av fiskerne 
kom utenfra. De som unngikk køfisket på  etter -
middagene og heller satset på netter og mor-
gener, gjorde til dels gode fangster av pen 
fisk. Ellers var det mye smått og etter fangst-
rapportene å dømme, må det ha blitt tatt en del 
undermåls ørret (under 30 cm). Dette vil opp-
synet fokusere mer på neste år. 

Kortsalget har foregått gjennom sportsforret-
ningene i Alta. De har alle samarbeidet på en 
glimrende måte, men vi registrerer enkelte til-
feller av lav presisjon i utfyllinga. Vi må fra vår 
side se på utforming av fiskekortene, ikke alle 
var like godt utformet. Kravet må være at de 
gir riktig og viktig info til fiskerne, at systemet 
for utfylling av fangstrapport er slik at de gir 
oss den informasjon som forvalterne krever. 
Fefo melder at de får generelt alt for upresis 
info. Priskategorier og annen informasjon om 
hva som er betalt må bli bedre (avkryssinger). 
De må kunne danne regnskapsmessig grunn-
lag for et korrekt oppgjør mellom foreninga 
og salgssted. Informasjonen til salgsstedene 
må også utvikles og forbedres ut fra de samme 
kriterier og i tillegg være helt klare i forhold til 
krav om desinfisering mot gyro.

Fangstrapporteringa ligger samlet på litt under 
60 %. Dette syns vi er for lite, og det tyder på 
at panten er for lav. Kanskje den må økes. Ut-
valget ønsker tilbakemelding på dette.

På grunn av at foreningas forhold til grunn-
eierne ikke er avklart, ble fisket i TT-elvene 
redusert til å gjelde øvre del av Transfarelva 
på Fefo’s grunn. Det ble nesten ikke solgt kort 
og bare registrert ubetydelig med fangster. Vi 
kjenner til at det har blitt fisket noe i Tverr-
elva, både med tillatelse fra grunneier og uten 
slik tillatelse. Uformell rapportering tyder på 
at elva fremdeles har en flott stamme av stor 
ørret. Vi kan ikke få presisert nok hvor vik-
tig det er at dette fisket igjen blir tilgjengelig 
i ordnede former, både av rekreasjonsmessige 
og forvaltningsmessige grunner.

Oppsynet har bestått av 3 ansatte og noe frivil-
lig oppsyn. Leder for oppsynet har vært Askild 
Solberg, og utvalget vil berømme både han og 
de andre ansatte for en særdeles vel utført jobb 
og en grundig sluttrapport. Vi har i år satset på 
synlighet, service, informasjon og rettledning. 
Ethvert oppsyn blir utført «uniformert»; mar-
keringsvest med AJFF-logo og cap med NJFF-
logo. Tilbakemeldinger fra fiskere langs elva 
har vært positive, de har opplevd et tilstede-
værende og hyggelig oppsyn som har økt kva-
liteten i fiskeopplevelsen. Bortsett fra enkelte 
opplevelser med ulovlig motorisert  ferdsel har 
oppsynsjobben vært en veldig trivelig jobb 
som vi vil anbefale at flere prøver seg på. Kan-
skje er dette noe for opplæring av barn og unge 
i «friluftslivsetikk»?  Delvis har oppsynet gått 
(og til dels jogget) langs elvene, men mye tid 
har blitt brukt med båt i munningsområdet for 
de tre elvene. Ingen grove ulovligheter ble 
oppdaget. Det har bare blitt utført beskjedent 
frivillig oppsyn, da få medlemmer meldte seg 
og det viste seg å være vanskelig å få det til 
«å passe». Statens naturoppsyn (SNO) meldte 
før sesongen at de kunne ta med våre oppsyn 
på sine runder som en del av opplæringa. Det-
te ble imidlertid ikke gjennomført, og det er 
uklart for oss om SNO utførte noe oppsyn i 
vårt område denne sesongen.

Rolf Erling Suhr har vært, og er, sentral i ar-
beidet med TT-elvene. Han holder på med å 
utarbeide en fullstendig oversikt over grunn-
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Aktivitetsplan for 2008

eierne langs elvene. Det ble sendt ut et forelø-
pig brev til grunneiere i Tverrelvdalen om hva 
foreninga tenker og hva vi planlegger å gjøre 
i denne sammenhengen. Vi fikk positive tilba-
kemeldinger på brevet. Planen var å invitere 
alle rettighetseierne til et møte før jul for å få 
dannet et grunneierlag. På grunn av det omfat-
tende arbeidet med å gjøre grunneierlistene så 

gode som mulig, blir dette viktige møtet ut-
satt til etter jul. Det blir spennende å se om et 
slik lag kan dannes og om de er interessert i 
et samarbeid med AJFF om forvaltning av el-
vene. I dette arbeidet får vi verdifull støtte av 
både Fefo og Alta kommune.

Tor Mikkelsen

Januar:   Forberedelse og gjennomføring av møte med grunneierne i TT-elvene.
  Dette arbeidet vil være første prioritet utover våren.
Februar:   Forberedelse av sommerens kortsalg. Utforming av fiskekort, informa 
  sjon til salgsstedene, oppgjørsrutiner og informasjon/plakater i terrenget.
Februar,
Mars,
April:  Fluebindingskvelder, evt. i samarbeid med utvalg for barn og ungdom.
  Trykking av nye fiskekort.
Mai:  Forhåpentlig inngåelse av avtaler med grunneierlag i TT-elvene.
  Kontakt og avtaler med salgsstedene for fiskekort. Distribusjon av kort.
Juni:  Sosial samling (en helg) med tilbud om instruksjon i fluekasting ved Alta- 
  elva, evt. i samarbeid med utvalg for barn og unge.
  Ansettelse av oppsyn og opplæring av disse.
  Gjennomgang av oppsynsrutiner sammen med SNO.
  Oppsyn i munningen (og evt. TT-elvene)
Juli:  Oppsyn i munningen (og evt. TT-elvene)
August:  Oppsyn i munningen (og evt. TT-elvene)
September:  Oppsyn i Alta-elva under ørretfisket.
Oktober:  Oppgjør med kortselgerne.
  Gjennomgang av fangstrapporter.
  Pliktige rapporteringer.
November:  Hyggekveld, rekrutteringskveld med video- og fotovisning hvor alle  
  medlemmer og alle utvalg inviteres til å komme med egne bidrag. 
Desember:  Inngåelse av nye avtaler med ALI
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Utvalget har bestått av Bernt Suhr, som  etter 
årsmøtet har til trått utvalget som leder, og 
medlemmene Siv Elin Leinan, Jon Arve 
 Pedersen, Gøril Andreassen, samt varamed-
lem Dag Atle Lysne.  
Utvalget har hatt 3 møter og bla.a. avgitt 
innstilling til styret i FeFo`s høring om små-
vilt- og storviltjakta i Finnmark.
 
Utvalget satser på færre aktiviteter i 2008, 
men satser på å få gjennomført aktivitets-
plan.

Jakt på flyplassområdet
Etter at det i 2006 ble gjort en avtale med 
Avinor om jakt på flypassområdet, er gåse-
jakta innerst i Altafjorden fredet, og sikker-
hetsbestemmelsene rundt flyplassen skjer-
pet. Dette innebærer at «sivile» jeger ikke 
lengre vil få adgang til jakt på flyplassom-
rådet.

Skadedyrbekjempelse
På Stengelsen avfallsplass har det i dette året 
som foregående år vært viltstelltiltaket med 
tanke på avskyting av ravn, kråker, skjære, 
måser og rev. I alt 15 helger har medlemmer 
av foreningen og deltagere fra Øytun folke-
høgskole gjennomført avskytingen.

Følgende er avlivet høsten 2007:

Ravn  198
Kråke 269
Skjære 2
Måke 70
Totalt       539 fugler.
I tillegg er det skutt en rødrev.

Det er noe bemerkelsesverdig at det nå sky-
tes mer kråker enn ravn, det har vi ikke noe 
godt svar på.

AJFF har fortsatt et godt samarbeid med 
VEFAS IKS. De betaler skuddene og vi har 
en nøkkel slik at vi har adgang til Stengel-
sen. Geir Elde er kontaktperson for de som 
ønsker å delta.

Jegerprøven
Det har vært avholdt 3 jegerprøvekurs i sam-
arbeid med Øytun folkehøgskole, 2 kurs om 
våren og et i høst. Tilsammen 75 kandidater 
har gjennomført kurset. Våre  instruktører 
har fått gode tilbakemeldinger på måten 
kursene blir avviklet, og vi vil satse på å 
holde et høyt nivå på våre instruktører. Vi 
ser at vi ennå mangler rifle- og hagelinstruk-
tører når skytedagene skal avvikles, her må 
vi utdanne flere instruktører.

Samarbeidsavtale med Øytun
Vi har en samarbeidsavtale med Øytun ved-
rørende gjennomføring av jegerprøvekurs, 
denne er nå utvidet til å også gjelde bruken 
av vår skytebane. Det er også aktuelt med 
ytterligere samarbeid om gjennomføring av 
kurs og lignende med skolen. Vi takker for 
et godt samarbeid med skolen.

Kurs i linjetaksering av rype i Alta 12. og 
13. mai 2007.
I løpet av 12. og 13. mai arrangerte AJFF 
kurs i linjetaksering av rype i kursloka-  
lene på Kvenvikmoen. NJFF`s viltkonsu-
lent Webjørn Svendsen var instruktør under 
kurset, og tilbakemeldingene fra kurset var 
meget bra. 

25 personer fikk sitt kursbevis. Kurset hadde 
medlemmer fra både VFFK og AJFF – de 
fleste var sågar medlemmer begge steder. 
I forkant av takseringskurset hadde VFFK 
kjørt et GPS-kurs med innhold knyttet opp 
mot takseringskurset. At VFFK formelt 

Jakt- og fangstutvalget
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kjørte dette kurset var et ledd i samarbei-
det mellom foreningene, og medlemmer i 
AJFF deltok på like vilkår. Til sammen ga 
disse to kursene mange medlemmer nyt-
tig påfyll, mens andre fikk seg en aha-opp-
levelse mht. den metodikken som ligger 
til grunn for tellinga. Tilbakemeldingen 
fra Webjørn Svendsen var at kursdelta-
kerne hadde den beste kompetansen han 
hadde opplevd gjennom de kursene han 
hadde kjørt.

Lirypetaksering
Også i år er det gjennomført lirypetakse-
ring i regi av AJFF og VFFK. Thor- Arthur 
Didriksen har vært ansvarlig i begge fore-
ningene. Samarbeidet har fungert utmer-
ket, og all taksering ble gjennomført i tids-
rommet 5. – 19. august. Det er ikke mulig 
å taksere senere, i og med at Finnmarksei-
endommen skal ha resultatene i løpet av 
20. august. Alle utdannede tak sører fra 
rypetakseringskurset deltok under takse-
ringen i august, da de var prioritert når 
lagene ble satt opp. 

I år ble det inngått formell avtale mel-
lom FeFo og henholdsvis AJFF og VFFK. 
Vilkårene er bedre enn tidligere, noe som 
er helt naturlig da vi kan tilby noe av den 
beste kompetansen som er å oppdrive i 
hele landet. Samtidig har både Kauto keino 
og Alta kommuner gitt dispensasjon fra 
båndtvangen i en periode på 5 år tilknyt-
tet takseringen. Det minsker byråkratiet i 
årene framover.

Takseringsområdene er vesentlig utvidet 
fra 2007. AJFF har formelt ansvaret for 
Jotka, Sousjavrre og Gædgejavrre, mens 
VFFK formelt har ansvaret for Masi, 
Bidjovagge og Cunocærro. Det ble totalt 
 taksert 46 linjer i år. 

Årets taksering viste lav tetthet av rype 
og dårlig produksjon i Kautokeino, mens 

 resultatene var noe bedre i Alta. Rypetetthe-
ten i Kautokeino ble estimert til 9,7 ryper/
km2. Tilsvarende tall for 2006 var 19,7 ryper/
km2. Dette indikerte en halvering av bestan-
den i forhold til 2006-nivå. Derfor innførte 
FeFo dagskvoter på 3 ryper pr. døgn i perio  -       
den 10.–24. september. Takseringsresulta-
tene med  førte i år en god del oppmerksom-
het i media, og enkelte hevdet at det ikke sto 
så dårlig til med bestanden. Jakta har dog 
vist at takseringen var riktig, selv om det 
lokalt var steder med brukbar produksjon. 
Også vi taksører så dette – enkelte områder 
viste en noe høyere produksjon, selv om 
hovedinntrykket var skralt. 

Samtidig er det mange som hevder at tellin-
ger ikke kan være riktige, på grunn av van-
skelige forhold for hundene i august. Dette 
er en kjensgjerning, men modellen tar da 
også hensyn til forholdene når resultatene 
blir gjennomgått. Samtidig gjøres tellingene 
i samme periode og på de samme linjene 
hvert år.

Til slutt må det bemerkes at samarbeidet 
med FeFo har gått meget bra under årets 
taksering.

Aktivitetsplan for 2008
Mars/april:     
• Mat av viltet    
• Jegerprøvekurs
• Innkjøp av rifleammunisjon 
Mai/ juni:
• Rifleinstruktørkurs
• Hagleinstruktørkurs
• Aversjonsinstruktørkurs
Juni/august:
• Jenteskyting
• Leirdueskyting
• Rypetelling
August/sept.: 
• Sjøfugljaktkurs
• Småviltjaktkurs
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oppskyting hos oss. For neste år tas det der-
for sikte på å kjøpe inn en skivekikkert. I 
2007 er det 75 (65 i 2006) som tok storvilt-
prøven hos oss. Omtrent 100 navn er bok-
ført for oppskyting og trening under de faste 
skytedagene på tirsdager og torsdager. Tid-
lig i vår ble terminliste med 2 skyteledere 
for hver skyting utarbeidet og sendt skyte-
ledere samt lagt på nett/oppslag i Kvenvik.  
Gjennomføringen har gått utmerket og i tråd 
med terminliste. Den enkelte skyteleder har 
selv ordnet med vikar ved forfall. Det skytes 
på tirsdager og torsdager, men for 2008 vil 
det foreslås skyting kun 1 kveld i uka, pri-
mært på torsdagene da skytterlaget har sine 
skytinger på tirsdagene. I tillegg  prøver vi 
ut  lørdagsskyting.

Medlemmer av storviltutvalget har også stilt 
opp på 3 oppskytingskvelder utenom avsatte 
dager uten at det er tatt ekstra betaling. Det-
te anses som  ekstraservice  som   jeg tror 
også har bidratt til økt etterspørsel. I tillegg 
får storviltutvalget mange forespørsler om 
bruk av banen utenom oppsatte tider. Slike 
forespørsler anser vi som positivt. 

Årets klubbmesterskap i elgskyting ble me-
get spennende. Etter omskyting med Ståle 
Lund, kunne Knut S. Kjeldsberg med hår-
fin margin ta hjem pokalen til odel og eie.      
Øvrige premier var sponset av Intersport, 
Mega og Bravo i Bossekop. 

For 2007 har vi også prøvd ut en modell 
der tirsdagsskytingene også kan brukes til 
erfaringsutveksling/skolering i hundehold. 
Tematikk har vært dressur, blodspor, før-
stehjelp etc, men få har benyttet seg av til-
budet. Dette opplegget foreslås ikke videre-
ført i 2008, men at det satses på egne kurs/       
prøver.

Utvalget har bestått av leder Jan Erik Hen-
riksen og medlemmene Kjell Elvebakken, 
Pär Nilsen og Ståle Lund, med varamedlem 
Saeed Manshadi.

Jan Erik Henriksen kom inn som ny leder av 
storviltutvalget fra og med 2007. Han sitter 
bla som medlem i Fefo,s kontrollkomité som 
skal etterse at Fefo’s virksomhet  er i tråd 
med Finnmarksloven. Medlem Pär Nilsen er 
ansatt i Statens Naturoppsyn og sitter også 
som nestleder i NJFF Finnmarks storviltut-
valg. Han er også aktiv når det gjelder jakt-
hundmiljøet i fylket. Medlem Ståle Lund er 
dommer for ettersøkshunder. Medlem Kjell 
Elvebakken er godkjent rifleskytingsintsruk-
tør. Derfor responderte ikke storviltutvalget 
i Alta på henvendelsen fra fylkeslaget om å 
foreslå 2 nye til fylkets storviltutvalg.

Arbeidsformen internt i storviltuvalget  har  
vært kommunikasjon via e-mail og telefon. 
Dette har etter leders oppfatning fungert bra 
da  det ikke er så enkelt å finne møtedatoer  
som passer for utvalgsmedlemmer som er  
mye opptatt/bortreist.
 
Aktiviteter

Skytebanen/ trening/oppskyting
Hovedaktiviteten for storviltutvalget er ak-
tivitetene knytta til riflebanen. I 2007 er det 
med godhjelp fra kommunen gjennomført 
en stor dugnadsinnsats ved at området er 
planert og sådd. Veggene på standplassen  
lydisolert (det gjenstår noe arbeide) og  la-
gret er rydda og oppdatert med  matter og 
skivemateriell. At det manuelle skivemate-
riellet er ved standplass, fører til merarbeid 
med oppsett av skiver. Men samtidig er det 
nettopp vår ikke-stressende atmosfære og 
manuelle skiver ved oppskyting som mange 
oppgir som grunn for å ta treningsskudd/

Storviltutvalget
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Storviltutvalget har etter anmodning fra  
styret tatt opp en sak om organisering av       
ettersøk. Alta kommune har signalisert at         
de nettopp har gjennomgått ordningen og 
ønsker ikke en endring i eksisterende ord-
ning. Styret har anmodet storviltutvalget  
om å jobbe videre med saken.
 
I styret har man også drøfta problematik-
ken om aversjon. Fylkets synes å  mangle 
instruktørkompetanse og dermed blir det 
ikke utdanna folk som kan gjennomføre               
aversjonskurs mot sau/rein. Dette vil være 
en viktig sak for kommende periode. 

Dessverre fikk ikke storviltutvalget gjen-
nomført arbeidet med et kombinert bygg for   
trekk til løpende elg/lager. I forbindelse av 
eierskifte av Kvenvikanlegget ble det gjort 
vurderinger om noen av de eksisterende la-

gerbygg/brakker kunne være aktuell for oss. 
Det må også innrømmes at storviltutvalgets 
leder  har signalisert til styret at han kunne 
seg tenke seg en ny debatt om nødvendig-
heten av å  bygge en løpende elgbane. Det 
står en slik bane  like ved som  synes  lite 
brukt. Etter min oppfatning må det gå an å 
til et samarbeide om økt bruk av eksisteren-
de bane til beste for stolviltjegerne i Alta.  
Dette foreslås som oppgave for kommende 
år sammen med oppsett av skivelager ved 
skytevoll.

Storviltjakt
Forberedelsene til jakta er svært viktig, men 
høydepunktet for Altas mange storviltjegere 
er elgjakta. I Finnmark kunne det felles  hele 
1198 dyr. Det ble for 2007 satt ny fellings-
rekord med 805 felte dyr (754 i 2006) som 
utgjør en fellingsprosent på 67,2 %.

En pust i bakken – Fotot: B. Suhr
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For Alta er statistikken dyster lesning.
  
Kvoter   Felte 2007
Okse   8   5
Ku    2
Fritt    6  
Ungdyr   1   3
Kalv  14 11
Sum 29 21 
   
Fellingsprosent 72,4%

Kvotene for Alta er kraftig redusert de sene-
re årene og mange jaktlag fra Alta prioriterer 
jaktfelt utenfor egen kommune. Bestanden  
synes kraftig i retur og noe kan også tilskri-
ves irregulert uttak. Men for storviltutval-
get og AjFF må bestandsforvaltning i egen  
kommune være en prioritert sak for 2008.

Storviltjakta har de 2 siste åra også omfat-
tet bjørnejakt. Fra 1.september ble det åpna 
for egen lisensjakt. Innenfor lisensområdet 
det hadde Fefo også åpna opp for at elgje-
gere fra elgjaktstart  kunne felle bjørn, men  
kun 1 bjørn ble felt i Pasvik 1.september. I 
Fefo’s invitasjon til høring om storviltjakt 
i Finnmark er bjørnejakt oppsatt som eget 
høringspunkt. Her påpeker storviltutvalget 
nødvendigheten av økende informasjon om 
bjørneatferd og bjørnejakt til befolkningen 
generelt og jegerne spesielt. Storviltutvalget 
innser behov for økt kunnskap om bjørne-
jakt for de som ønsker å delta i slik jakt.

Kurs, skolering
Heller ikke for 2007 ble det åpna opp for 
eget opplæringsfelt i Alta. Vi lyste ledig et 
jaktlederkurs, men dessverre måtte denne 
avlyses pga få påmeldte. Også i 2006 måtte 
et slikt kurs avlyses. Storviltutvalget må 
kommende år ta en diskusjon om hvordan  
gjennomføre denne type kompetanse heri 
drøfte dette med rekruttering til storviltjakt.

Storviltutvalget avholdte imidlertid et 16 
timers GPS-kurs for stolviltlegere med Alf 
Waaler som kurslærer. Det er kommet inn 
ønsker om flere slike GPS kurs. Videre er 
det også signalisert ønsker om rifleskytekurs 
for jenter. Det blir også av og til etterlyst 
muligheter for å kunne prøve ut «grovere» 
kaliberstørrelse enn eget våpen. Vi har god 
kompetanse på rifleskyting og storviltut-
valget vil forsøke å ta initiativ til «grovka-
liberskyting» for AJFF medlemmer ved at 
medlemmer stiller egne rifler til disposjon 
(lån/leie). Dette settes på aktivitetsplanen 
for 2008. Også ladekurs var satt opp på ak-
tivitetsplanen for 2007. Det kan vel synes 
som om denne type kompetanse overføres 
utenom organiserte kurs.

3.–4. november 2007 arrangerte Finnmark 
JFF tillitsmannkurs her i Alta. Storviltjakt 
var et av fagtemaene der utmarkssjef Rolf 
Kollstrøm  fra Fefo fremla et høringsutkast 
for storviltforvaltningen i Finnmark. Stor-
viltutvalget har gitt sine merknader. 

AJFF har også våren 2007 sendt inn merk-
nader til Fefo om elgjakta. Det ble gitt 
merknad om at inntil og ikke minimum 60 
% av fellingskvoten i hver kommune kan 
forbeholdes innenbygds jaktlag og man øns-
ket mulighet for gjestejegere utenfra fylket.   
Storviltutvalget viser til at Finnmarksloven 
når det gjelder storviltjakt opererer kun  
med kategoriene folk bosatt i Finnmark og 
de bosatt utenfor fylket. Intern «diskrimine-
ring»  med innenbygds og utenbygds jaktlag 
er ut fra storviltutvalgets mening ikke i tråd 
med loven.

Fefo synes å ha lyttet til slike innspill og har 
flere ganger gjort om på tidligere vedtak.   
Sammen med en praksis der fylkets egne 
innbyggere forfordeles, synes dette å være 
et positivt bidrag for å oppfylle den kanskje 
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viktigste  intensjonen med Finnmarksloven, 
nemlig mer regional styring.

Aktvitetsplan for storviltutvalget 2008
1. trening/skyting på Kvenvik
29. mai     Treningsskyting              
  5. juni     Trening/storviltprøven          
12. juni    Trening/storviltprøven  
19. juni    Trening/storviltprøven/
 grovkaliberprøveskyting  
26. juni    Trening/storviltprøven   
  7. aug.    Trening/storviltprøven   
14. aug.   Trening/storviltprøven 
16. aug.    Lørdagsskyting for jenter 
21. aug.   Trening/storviltprøven 
23. aug.  Lørdagsskyting
28. aug.   Klubbmesterskap-elgskyting/
               storviltprøven
  4. sept.    Trening/storviltprøven  

2. Oppgradering av anlegg.
Oppsett av lager for skivematriell
(før sommerferien)
Restarbeid lydisolasjon (mai)
Gjødsling av tilsådde arealer (mai)

3. Kurs – skolering – debatt.
GPS kurs for storviltjegere (april/mai 2008)
Debatt om overføring av storviltjaktkompe-
tanse/rekruttering (vår 2008).

Jaktlederkurs april/mai
Skytekurs og utprøving av rifleskyting for 
jenter og  «grovkaliberskyting» (vår 2008)
Debatt om ettersøksring – ettersøkskurs 
storvilt.

Aversjonsinstruktørkurs 
Debatt om bestandsforvaltning av elg i Alta 
(vinter 2008)
Delta i den løpende debatten om Fefos stra-
teginotat om storviltjakta i Finnmark.

Har du

husket å fornye

medlemskapet

ditt?
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Skytekurs for kvinner/ungdom
I slutten av mai arrangerte AJFF skytekurs for 
kvinner og ungdom (jenter og gutter). 19 del-
takere fikk innblikk i skikk og bruk, sikkerhet 
på skytebanen, tilpasning av våpen, skytetek-
nikk, våpenpuss og lerdueskyting fra stand-
plass. Evaluering var det nesten ikke tid til, da 
ivrige kursdeltakerne hadde problemer med å 
«rive seg løs» fra skytingen.

Hovedinstruktører var Nils Alfred Mella og 
Knut Saxe Kjeldsberg, med god hjelp fra Bengt 
Kristiansen, Dan Randa, Per Erling Aune Han-
sen, Reidar Karlsen, Grete R. Haldorsen, Sig-
frid Hernes og Linda Øverli Nilsen.

Til å være så tidlig i sesongen var vi heldig 
med været. Litt surt og kaldt, men ikke verre 
enn at bålkos og kaffekoking holdt humøret på 
topp gjennom dagen. Grilling ble det også tid 
til.

Kurset fikk tildelt midler fra kvinnesatsinga 
til NJFF med kr 3.000 og fra ungdomsfondet      
kr 5000.

Tusen takk til alle instruktører og hjelpere for 
et flott gjennomført kurs.

Treff får frem det gode humøret. Linda Øverli       
Nilsen er fornøyd med egen innsats.

Felles teori før skyting – gode instruktører sørget 
for mye latter.

Sølvi Monsen fikk kyndig veiledning av Knut Saxe 
Kjeldsberg. Trine Olsen t.v og Ajna Nystad t.h føl-
ger spent med på om det blir treff.

Bjørg Flage Karlsen, Ragnhild Nilsen og Liss Beate 
P. Mella får instruksjon av Bengt Kristiansen.

Alle foto: Grete R. Haldorsen 
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TRELAST - BYGGEVARER AS

Plate- og
Blikkenslagerverksted
Tlf. 78 43 06 33 • Elvebakken, Alta

Industriområdet Bukta, 9500 Alta  •  Telefon 78 43 09 88  •  Telefax 78 44 08 00
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Regnskap 2007

Annonser avgiftspliktige 34 058
Salgsinntekter, skudd/leirduer 155 036
Salg fiskekort 93 444
Salg Hundefor 28 758
Stevneinntekter 13 900
Offentlig tilskudd/refusjon 68 370
Andre tilskudd 41 810
Leieinntekt, fast eiendom 14 425
Annen driftsrelatert inntekt 4 800
Kontingenter 6 080
Annen driftsrelatert inntekt 50 020
Medlemskontingent 40 703

Sum inntekter 551 404

AJFF alle utvalg 

Startkontingenter -5 800
Stevneutgifter -4 729
Innkjøp Hundefor -24 917
Innkjøp av leirduer/skudd -119 143
Lønn Elvevakt -23 329
Leie lokaler -13 500
Leie fiskerett -16 250
Div. forbruksmateriell -5 743
Driftsmateriale -85 077
Reparasjon,vedlikehold bygninger -1 094
Honorar kurs -18 062
Honorar årsberetning -35 425
Annen fremmed tjeneste -7 162
Kontorrekvisita -3 695
Møte, kurs, oppdatering og lign. -16 020
Telefon -2 332
Gebyrer, bank/rente -1 968
Porto -3 496
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig -4 270
Salgskostnad -20 276
Reklamekostnad -2 759
Gaver/premier, fradragsberettiget -8 047
Forsikringspremie -7 321
Årsmøteutgifter -6 166
Annen kostnad, fradragsberettiget -2 685
Salgssum anleggsmidler/avgiftspl. -2 000
 
Sum kostnader -441 267
 
Årsoverskudd 110 137
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Admimistrasjon

Leie lokaler -13 500
Driftsmateriale -12 189
Reparasjon, vedlikehold bygninger -1 094
Honorar kurs -17 062
Honorar årsberetning -35 425
Annen fremmed tjeneste -5 872
Kontorrekvisita -3 695
Møte, kurs, oppdatering og lign. -12 213
Telefon -1 082
Gebyrer, bank/rente -1 968
Porto -3 496
Salgskostnad -1 544
Reklamekostnad -2 759
Gaver/premier, fradragsberettiget -4 380
Forsikringspremie -7 321
Årsmøteutgifter -4 916
Annen kostnad, fradragsberettiget -2 685
Salgssum anleggsmidler/avgiftspl. -2 000
 
Sum kostnader -133 201
 
Årsoverskudd 205

Annonser avgiftspliktige 34 058
Offentlig tilskudd/refusjon 23 370
Andre tilskudd 18 800
Annen driftsrelatert inntekt 4 000
Kontingenter 6 080
Annen driftsrelatert inntekt 6 395
Medlemskontingent 40 703

 
Sum inntekter 133 406

Barne- og ungdomsutvalget

Div. forbruksmateriell -5 743
Driftsmateriale -56 071
Telefon -1 250
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig -4 270
Salgskostnad -6 560
 
Driftskostnader -73 894
 
Årsoverskudd 116

Stevneinntekter 6 000
Offentlig tilskudd/refusjon 45 000
Andre tilskudd 23 010

 
Driftsinntekter 74 010
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Fiskeutvalget

Lønn Elvevakt -23 329
Leie fiskerett -16 250
Driftsmateriale -10 967
Møte, kurs, oppdatering og lign. -1 400
Salgskostnad -8 603
 
Driftskostnader -60 550

Årsoverskudd 40 086

Salg fiskekort 93 444
Annen driftsrelatert inntekt 7 192
 

Driftsinntekter 100 636

Jakt- og fangstutvalget

Innkjøp hundefor -24 917
Honorar kurs -1 000
 
Driftskostnader -25 917

Årsoverskudd 39 275

Salg hundefor 29 518 
Annen driftsrelatert inntekt 35 673

Driftsinntekter 65 193

           Alta • Tlf. 78 44 26 00                       Alta • Tlf. 78 44 27 72



30

AltA Jeger- og FiskerForening • www.AltAJFF.no • Årsberetning 2007AltA Jeger- og FiskerForening • www.AltAJFF.no • Årsberetning 2007

30

Sportskytterutvalget

Startkontingenter -5 800
Stevneavgifter -4 729
Innkjøp av leirduer/skudd -119 143
Driftsmateriale -7 099
Annen fremmed tjeneste -1 290
Gaver/premier, fradragsberettiget -3 667
 
Driftskostnader -141 729

Årsoverskudd 25 626

Salgsinntekter, skudd/leirduer 144 229
Stevneinntekter 7 900
Leieinntekt, fast eiendom 14 425
Annen driftsrelatert inntekt 800
 

Driftsinntekter 167 354

Storviltutvalget

Møter, kurs, oppdatering og lign. -2 407 
Salgskostnad -3 569
 
Driftskostnader -5 976

Årsoverskudd 4 831

Salgsinntekter, skudd/leiduer 10 807 

Driftsinntekter 10 807

Balanse
 
Moelvenbrakk Rafsbotn 9 500
Leirdueanlegg 220 959
100-meters bane, Kvenvikmoen 135 023
Ny leirduebane Kvenvikmoen 2006 49 891
Vaktbåt m/motor 15 000
Kontorutstyr 24 994
Våpen 12 034
Andre driftsmidler 26 752
Innkjøpte varer for videresalg 25 847
Bank 308 852
 
Sum eiendeler 828 852

Andel NJFF’s hus 12 286
Annen egenkapital 794 076
Forskuddstrekk 8 146
Div.Periodisering 14 344

Sum gjeld 828 852
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Revisjonsrapport pr. 31.12.07



32

AltA Jeger- og FiskerForening • www.AltAJFF.no • Årsberetning 2007

Når jakta er over…
…skal viltet taes vare på!
Hos oss kan du gjøre det greit og effektivt. Vi leier
leier ut grovkjøkken med kjøttsag, kvern og vakuum-
pakkemaskin. Lavvo til røyking av kjøtt disponibelt.
Mulig å leie kvern og vakuumpakkemaskinen
med hjem. Lettstelt og lett tilgjengelig. 

…og spises i festlig lag
Vi leier også ut lokaler til selskaps- og møtelokaler.
Plass til 75 personer. Storkjøkken med kjølerom
og alt av utstyr. Musikkanlegg. Usjenert, men sentralt. 

Kontakt oss for pris og informasjon

Á L T T Á   S I I D A   A S   
Nøkkelstien 2, 9510 Alta  •  Tlf. 78 44 30 70
post@altasiida.no  •  www.altasiida.no
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Inntekter:  
Påmeldingsavgifter 5.000
Aktivitetsstøtte akt 12. NJFF 24.500
Midler fra Fylkesmannen 30.000
Egenandeler Barn / Ungdom 2.500
Egenandeler Voksne 2.500

Sum inntekter 64.500
  

STYRE/ADMINISTRASJON

Utgifter:  Inntekter:
Trykking av årsberetning 30.000 Annonsesalg 42.500
Drift av Web-side   2.500 Medlemskontingent 40.000
Porto, annonser, mobiltlf.   5.000 Offentlige tilskudd 40.000
Kontorrekvisita  10.000   

Møter, kurs, etc 25.000 Web-inntekter   2.500
Bekledning, tillitsvalgte 20.000 Renteinntekter   2.500 
  Kjøregodtgjørelse   2.000 Egenandel bekledning   7.500
Representasjon   5.000
Årsmøte, andre utgifter   5.000
Forsikringer   2.500
NM-forberedelse             10.000
Husleie Kvenvikmoen 18.000

Sum utgifter 135.000 Sum inntekter          135.000 
   
  

BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET
 
Utgifter:    
Fluebinding og vedlikehold 2.750
Isfiskekonk. Storvannet 4.000
Måseggplukking 6.000
Fiskecamp Camp 20.000
Fiskestart – storvannet 2.500
Fiskeskoleprosjekt 18.000
Utsend. til medl. I Fiskeklubben 3.000 
Profileringsmateriell 2.000
Kompletering av utstyr 6.000

Sum utgifter 2008 64.250

Resultat 2008   250
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FISKEUTVALGET
       
Utgifter:      
Trykking  7 000 
Motorvedl. 3 000 
Vakt 45 000 
Klær 2 100 
Rekvisita kontor 500 
Leie fiskerett ALI 16 000 
Bensin, olje, transport    1 000 
Salgskostnad          500 
TT prosess     10 000 
Innlandsvannene 2 000 
Fluebinderkurs  2 000
Videokveld   2 000 
Samling juni    2 000 
       
Sum utgifter  95 100

Overskudd 10 900,00 

       
JAKT- OG FANGSTUTVALGET

Utgifter:
Annonsering / kaffe / brus.            1.000 
Utd. av instruktører  10.000
Honorar / reise / gaver  8.000
Skyteinstr. Jegerprøven 6.000
Jaktskyting/duer og skudd  15.000
Rypetaksering 3.000
Innkjøp av rifler og avst.måler 20.000
Innkjøp av hundefor 33.000

Sum utgifter: 96.000

Overskudd 8.000 

Inntekter:
Kort TT 1 000 
Kort Munning 19 000 
Tilskudd TT    10 000 
Kort høst 76 000

 
Sum inntekter  106 000 

Inntekter:
Jegerprøven, kursavgift 25.000
Honorar skyteinstr. 7.500
Utleie av skytebanen 1.500
Annen kursvirksomhet 10.000
Jaktskyting, salg av skudd 17.500
Tilsk. til ravn og kråkeavlivning 4.000
Rypetaksering 3.500
Salg av hundefor 35.000

Sum inntekter: 104.000
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SPORTSKYTTERUTVALGET

Utgifter:
Startkontingent 3.000
Vedlikehold hytte, Kvenvik 5.000
Brøyting 1.500
Stevneutgifter 8.000
Innkjøp skudd/duer 120.000
Div forbruksmateriell 3.000
Gaver/premier, fradragsberettiget 15.000

Sum utgifter 155.000

Overskudd 27.000

Totalt driftsbudsjett:
Sum utgifter 537.850

Overskudd 53.650

Inntekter:
Salg skudd/duer 170.500
Stevneinntekter 12.000

Sum inntekter 182.000

Sum inntekter: 591.500

Rafsbotn:
Ny maskin og akustikk:    65.000 
Total investering:                   65.000

Kvenvik:
Tak og plater til tak samt annen
ferdigstillelse av bane 2:   15.000
Fastmontere akustikk Bane 1
og Bane 2:              5.000
Dele av strongrom, HV: 2.000
Total investering: 22.000

Investeringer:
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Røkt Altalaks
Vi starter opp produksjon av Røkt Altalaks på den “orginale”måten.
Tillbyr også andre Lakseprodukter. Vacumpakking.
Røyking av laks for Laksefiskere.

Bestilling på 90 67 00 09 el. 95 94 00 09

Kvenvikmoen Catering
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Mitt Afrika II
Har du først fått Afrika-basillen i blodet, da 
er det ingen vei utenom, — du må tilbake ! 
I 2005 realiserte jeg en 50 år gammel drøm 
om å få jakte i Afrika. Kåre og jeg hadde 
en opplevelse av gjestfrihet, storhet og en 
vilt- og artsrikdom som var helt enorm. Det 
tok litt tid før alle inntrykk var fordøyd og 
falt på plass. Men så etter en tid begynte en 
urolig følelse å gnage et eller annet sted i 
kroppen. Det ble ikke bedre ved at man tok 
frem bildene fra turen  på det sorte konti-
nent og trofeene på veggen minnet deg sta-
dig sterkere og sterkere om fantastiske dager 
på   savannene under Afrikas sol. Det nyttet 
ikke å stritte i mot, jeg bare måtte dra dit 
ned igjen!

Avgjørelsen var tatt og  ny tur ble planlagt 
og bestilt. Jeg benyttet samme turoperatør 
som sist (Safari Management) og valgte 
også å dra til det samme jaktområde, Kwa-
lata Wilderness.
                      
Erfaringene fra forrige tur var så positive at 
jeg var trygg på at dette ville bli en ny vel-
lykket opplevelse, noe som skulle vise seg 
å slå til.

Jeg valgte også noenlunde samme tidsrom, 
slutten av mars og begynnelsen av april, - da 
går det mot vinter der nede og temperatu-
ren er til å leve med for en nordboer (en god 
norsk sommer ).

I Frankfurt møtte jeg resten av jaktlaget, fire 
jegere fra Østlandsområde, herav en dame. 
Mona som hun het var ei flott jente og det 
skulle vise seg at hun også var en dyktig    
jeger, — en meget god kombinasjon!

Jeg kjente bare  en av deltagerene fra før, 
men vi fant raskt tonen og ble en godt sam-

mensveiset gjeng hvor kjemien stemte fint. 
Dette er ganske viktig da man lever nært inn 
på   hverandre i mange dager.

På flyplassen i Johannesburg ble vi møtt 
av en representant fra Kwalata Wilderness. 
Han var en av guidene våre, eller Professio-
nal Hunter (PH) som man sier der nede, og 
han hjalp oss med innførselen av våpna og 
ammunisjon. Byråkratiet hadde faktisk for-
bedret seg fra siste gang, og etter noen timer 
kom vi oss nå etter hvert igjennom mølla og 
etter en kjøretur på ca 400 km, var vi endelig 
i det forjettede Kwalata ( som betyr sabel-
antilope) Wilderness.

Denne gangen ble vi forlagt i en leir som 
heter Zingela  (betyr jeger) og er en av tre 
camper som disponeres av jaktselskapet.
 
I nabocampen lå det en gjeng  finske jegere. 
Disse viste seg etter hvert å være mer ville 
enn tamme.

Zingela lå midt i jaktområde og var utrolig 
koselig, kompakt og  med alle faciliteter og 
den komfort man kan ønske seg når man 
ligg milevis inne i bushen .
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Her lå også jaktselskapets slakteri hvor man 
tok vare på  kjøtt, trofeer og skinn. Fem– 
seks flåere (skinners) hadde jobb  her  døgnet 
rundt. Det kjøttet som ikke ble brukt i cam-
pen ble gitt til veldedige formål (sykehus, 
eldrehjem og til andre lokale trengende).

Ettermiddagen ble brukt til innskyting av 
våpna på campens skytebane. Pga tempera-
tur og høyde over havet (ca. 1600 m.o.h.) er 
dette nødvendig og blir lagt stor vekt på. Det 
gir samtidig guidene et visst innblikk i hvor-
dan klientenes (jegerenes) skyteferdighet er, 
men ikke minst hvordan de håndterer våpen 
og ammunisjon. 

Så var det bare å gjøre seg klar til morgen-
dagens jakt. Etter  en velsmakende middag 
og med en god drink foran leirbålet under 

en beksvart Afrika-himmel ble neste dags 
jaktopplegg diskutert med guidene (Phene). 
Her ble den enkelte jegers ønske om hva 
slags vilt han ville jakte på. Deretter ble 
jaktterreng, PH og sporer (tracker) fordelt 
i henhold til dette. Jeg hadde bestemt meg 
for en elan (den største av antilopene og kan 
veie ca 750–1000 kilo) som første prioritet, 
deretter en blue  wilderbeast eller bøffel om 
sjangsen skulle by seg. Dessuten hadde jeg 
lovt min yngste datter et zebra-skinn, så da 
måtte vi vel prøve å finne et høvelig eksem-
plar av den arten også.

Grytidlig neste morgen var vi klar. Ph’en  
min, Hein og trackeren Pony (han kjente jeg 
fra forrige tur, en fantastisk dyktig sporer) 
viste om en meget stor elan som holdt til i et 
kupert fjellområde.

Det var mange jegere som  hadde prøvd å 
få felt denne kjempen de siste par – tre år 
uten at noen hadde lyktes med det. Dette lød 
som en skikkelig utfordring som jeg så frem 
til med forventning. Uttransporten foregikk 
i kjøretøy av typen Toyota Hi-Lux (som for-
resten produseres i Sør- Afrika) eller Land-
Rovers, mens all jakt skjer selvsagt  til fots . 
Det kan fort bli dagsmarsjer på en 15-20 km 
så man bør være i rimelig god form (NB! 
varmen og høyden over havet). 
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Det gikk ikke lenge før Pony kom på spor  et-
ter the «Giant» som de hadde døpt den store 
elanen. Pony hadde fulgt sporet dens mange 
ganger så han var 100% sikker på dette var 
«vårt» dyr. – Det ble en lang dag med spo-
ring, opp og ned fjellsider, fram og tilbake, 
Pony hang på som en klegg. Vi var nære på 
mange ganger, men lyktes ikke å komme på 
skuddhold. Det var nok ikke for ingenting 
at the «Giant» var blitt stor, — han var en 
lur rev som nok visste hvordan han skulle 
holde seg unna jegerene! Til slutt ble det en 
støkk da vinden plutselig dreide om og borte 
var vår venn. Da var det blitt langt på dag så 
det var i grunn like godt å avslutte dagens 
jakt. Det ble altså foreløpig 1-0 til herr Elan. 
Vi ble enige om å oppta forfølgelsen neste 
dag.

Tilbake i leiren var de andre jegerene kom-
met. Mona og Bernt hadde felt hver sin 
Impala og Per hadde skutt sin første Kudu, 
mens Terje ikke hadde sett noe til sin Oryx. 
Det ble mye jaktprat og historier etter nok et 
fantastisk måltid (Impala steik) og vi gledet 
oss til neste dags jakt.

Solen hadde så vidt kastet sine første strå-
ler over horisonten da vi var på plass i det 
området vi måtte avbryte gårdagens jakt. 
Pony fant raskt sporet av elanen, og etter en 

diskusjon med Hein, min PH, la han opp en 
plan for hvordan vi skulle prøve å avskjære 
dyret. Gang på gang var vi innpå dyret, men 
det hadde en eventyrlig evne til å holde seg i 
skjul, vi lyktes bare av og til å få et glimt før 
det var borte igjen. At det var en kjempestor 
elan, var det ingen som helst tvil om – jeg 
hadde aldri trodd at det fantes slike eksem-
plarer av arten!

Klokken begynte å nærme seg fem på            et-
termiddagen og alt tydet på at det skulle bli 
elanen som igjen skulle trekke det lengste 
strået. Plutselig gjør Pony tegn til at nå har 
vi dyret rett foran oss inne i et tett skogholt. 
Terrenget her er svært kupert med skog, 
store steiner og dype bekkedaler. Jeg sniker 
meg frempå en bergknatt i håp om å få sett 
dyret som jeg hører bevege seg i skogen un-
der meg. Så skjer tingene lynraskt. Elanen 
aner nok faren og skjærer av gårde vinkel-
rett på min posisjon og mot en bekkedal som 
den etter all sannsynlighet vil måtte krysse. 
Da må den imidlertid opp en skrent hvor 
den må eksponere seg i noen korte sekunder.  
Her er min sjangse, – nå eller aldri! Ganske 
riktig, der får jeg se hornene over krattsko-
gen i dalen på vei mot brinken som den må 
opp. Holdet er ikke mer enn 80–100 m, men 
det går fort. Jeg legger tråkorset midt i ryg-
gen på fremsiden av bøgerne (jeg står med 
overhøyde i forhold til dyret), følger dyrets 
bevegelse og lar skuddet gå.

39
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Jeg hører klasket av kula  og ser skuddreak-
sjonen i dyret, men det blir borte i skogen 
på andre siden av bekkedalen. Jeg er ganske 
sikker mht skuddplasseringen og Hein nik-
ker bekreftende, han mener det var et godt 
skudd. Fremme på brinken finner vi mye 
lyst blod og ca 20–30 m lenger fremme på 
ei lita gress-slette, der ligger kjempen stein 
død. Skuddet satt der det skulle, rett bak   
bøgerne, gjennom lungene og hovedpulsåra. 
Barnes X Tripple Shock 300 grs kula  hadde 
gjort jobben sin.( Det var for øvrig det første 
viltet som ble felt med min nye Mauser M03 
African i cal 375, ei rifle jeg etter hvert har 
satt større og større pris på).

At elanen var stor, det visste jeg, men at den 
var så diger det hadde jeg aldri forestilt meg. 
Enorm! Selv den størst elgen jeg har skutt 
ble til sammenligning som rene dvergen å 
regne!
 
Så ble det tid til ettertanke der man beun-
drende og med ærefrykt står ved siden av 
det dyret du har fulgt i to dager. Man fylles 
av en takknemlighet over å ha lyktes, en til-
fredshet over å ha plassert skuddet korrekt, 
men samtidig føles et visst vedmod over å 
ha sendt et stolt, stort og elegant dyr over i 
de evige jaktmarker.

To dagers intens jakt ble til slutt kronet med 
hel , men det er meg stadig en gåte hvordan 
Pony klarte å følge sporet. Uten hans dyk-
tighet og utholdenhet hadde jeg ikke hatt 
muligheten til å lykkes.

Det ble ingen enkel oppgave å få det store 
dyret fra fallstedet og tilbake til leiren, som 
tidligere nevnt var terrenget meget vanske-
lig og kupert, men skinnerene klarte det til 
slutt etter mange timers hardt arbeid og en 
havarert 4x4 traktor. Det ble mange beun-
drende blikk da kjempen endelig lå i cam-
pen. Så var det bare å glede seg til indre-

filet av elan (elankjøtt er noe av det mest 
velsmakende som finnes) og her snakker vi 
om king size indrefileter, det kan jeg love 
deg! I ettertid viser det seg at dette var en av 
de aller —største elaner som var skutt (regi- 
strete) i Sør- Afrika og definitivt den største 
i Kwalata.

Det ble mange begivenhetsrike dager i Kwa-
lata, mye vilt å se og mange flotte jaktopple-
velser for samtlige  jegere. Alle fikk de dyr 
de hadde planlagt å jakte på og vel så det. 
Ettersom du betaler for hvert dyr (det er for-
skjellig pris på de enkelte dyr) du skyter er 
det i grunnen lommeboka som bestemmer 
hvor du må sette grensen. Jeg satte grensen 
denne gangen på fem dyr, herav var det tre 
som holdt kravene til å komme med i SCI 
– registeret over trofeer. Det ble også et     
zebra-skinn til min datter!

Uten forkleinelse for de andre jaktopp-      
levelsene jeg hadde der nede, så var det nok 
jakten på elanen som etter min mening var 
den  vanskeligste og for meg gav den største 
jaktmessige utfordringen.

Jeg må nok også innrømme at jeg følte meg 
ganske liten da jeg under jakt på  impala en 
av de siste dagene plutselig hadde femten 
elefanter rundt meg. Jeg fant fort ut at det 
nok var tryggest å trekke meg forsiktig til-
bake. Men det var en stor opplevelse boksta-
velig talt, det må jeg innrømme.
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Det var også en begivenhet av de sjeldne da 
jeg en kveld satt på post ved et åte for å jakte 
på hyene, fikk se en leopard ta en kudu. For 
en fantastisk jeger, hvilke utrolige krefter 
denne katta har og for en berikelse det var å 
få se den i aksjon!

Slanger? Jo, de finnes nok. Denne gangen så 
jeg kun en, – en spitting cobra  på en 5-6 m 
avstand som vi skyndsomt trakk oss bort i 
fra etter at den gav oss en advarsel om at nå 
var vi egentlig nær nok.

Siste kveld i campen arrangerte betjeningen 
en sang- og danseforestilling til ære for oss 
jegere. Det var rent trolsk å  sitte der i ly-
set fra bålet å høre de fengende  rytmene fra   
afrika-trommene og sangen som ble akkom-
pagnert av utallige andre nattlige lyder. Da 
setter man pris på å være jeger og da er det 
godt å leve.

Med slike opplevelser på netthinnen får man 
lyst til å dra tilbake. Afrika har fremdeles 
utrolig mye å tilby en jeger, og du får svært 
meget jakt ut av de kronene du er villig til 
å spandere på deg, mye mer enn du får noe 

annet sted i verden. Intet annet sted opplever 
du en artsrikdom som her.
 
Ønsker du å ta en slik tur, anbefaler jeg at du 
tar kontakt med et seriøst jaktselskap som 
ordner alle detaljer og legger opp hele turen 
fra a til å, inklusive ivaretagelse og hjemsen-
delse av trofeer. Tren skikkelig med rifla før 
du drar og konsentrer deg kun om stående 
skyting, gjerne på bevegelig mål. Husk at 
det normalt er relativ lange hold (150–250 
m) så tren også med skytestokk. Viltet er 
adskille mer sky enn hva du forventer etter 
å ha sett foto-safarier fra Afrika, – fluktav-
standen ligger som regel på 150 m, kommer 
du nærmere så flykter som regel dyra.

Avhengig av hva du vil jakte på bør du velge 
et våpen av kurant kaliber. For vanlig vilt 
(plains game) er 30-06/tilsvarende tilstrek-
kelig. Skal du skyte større vilt, farlig vilt 
(big five) er cal. 375 H&H magnum et mi-
nimum. Velg topp kvalitet ammunisjon med 
kuler du kan stole på. Du vil også oppleve 
at afrikansk vilt er mer hardskutt enn hva du 
forventer. Jeg ladet min egen ammunisjon 
og benyttet homogene kuler fra Barnes X. 
De imponerte meg, – det var knall og fall 
hver gang og med 100 % gjenvekt. Sett deg 
også inn i dyrenes adferd og anatomi. Her 
vil jeg anbefale «The Perfect Shot» av Ken 
Robertson, en av Afrikas mest profilerte og 
kjente PH’er (og dyrlege). God planlegging 
og forberedelser gir en  bedre garanti for en 
vellykket tur, men husk: Jakt er jakt!

En gang Afrika – alltid Afrika, vi planlegger 
allerede neste tur.

Skitt jakt i 2008!

Knut Saxe Kjeldsberg
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Foreningens utstyr

43

1 stk Mobiltelefon Simens M-65
1 stk Vaktbåt «Linder 400»
1 stk påhengsmotor 15 HK m/tank
7 stk pengeskrin
3 stk vaktvest
1 stk flytevest 70-90 kg
22 stk minkfeller
16 stk lokkegjess
2 stk kikkerter
5 stk hagle
1 stk hundesaks og kniv
1 stk ABU-røker
2 stk GPS 
1 stk lyskaster
2 stk oksygenflasker
1 stk trillebåre
1 stk prøvegarnserie
1 stk liten plastbåt m/årer
14 stk stangsett for sluk
2 stk luftgevær
2 stk fluestenger
1 stk enstangslavvo
1 stk 12-14 manns Venorlavvo
komplett m/ovn og bunn
1 stk digitalt kamera
1 stk 5 l. kaffekjele og 2 pølsekjeler.
Diverse videofilmer, VHS og DVD.
Bærbar PC med div. tilleggsutstyr.
Kun til bruk for tillitsvalgte og egne 
kurs
1 stk. prosjektor
1 stk pussesett hagle
 
KVENVIK LERDUEANLEGG:
1 hytte
2 overbygde standplasser, leirdue-
og riflebane
1 stk standplass leirdu under
oppføring
2 stk kastehus m/kastemaskiner
2 stk akkustikkanlegg
1 stk bord og benker

1 stk kastemaskin ( mobil )
1 stk skytebenk
2 stk pengeskrin
2 stk lyskastere
10 stk skivestativ og div. skiver
 
RAFSBOTN LERDUEANLEGG:
1 stk Moelvenbrakke
1 stk kastehus og maskin
1 stk strømaggregat
1 stk pengeskrin 
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Aronneskjosen, 9514 Alta • Tlf. 78 44 99 50

www.altascooter.no
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www.vernesenteret.no  •  e-post: postmaster@vernesenteret.no

Tlf. 78 44 09 33 Fax 78 44 08 45
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Telefon:
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– sjeler skaper gode løsninger – for deg! www.bjorkmanns.no
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Hos oss kan du kjøre ditt eget hundespann,
eller nyte naturen og stillheten sittende på

varme reinskinn i sleden.

Holmen Hundesenter har et offentlig godkjent 
Hundehotell med plass til 35 hunder.
Vi har åpent hver dag hele året – et hjem
for oss, et hjem for din hund.

Holmen, 9518 Alta • Telefon 78 43 66 45
Mobiltlf. 905 30 983 • Telefaks 78 43 66 26
post@holmenhundesenter.no
www.holmenhundesenter.no

Forhandler
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www.fk.no
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Salgsrepresentant i Alta:
Bernt O. Suhr • Tlf. 456 18 018
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Finnmarks ledende bil- 
og caravansenter
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Vi tilbyr Catering av alle typer fra
10–1000 personer.

Selskaper, konfirmasjoner, bryllup,
koldtbord, spesielle anledninger,
ta kontakt for tilbud.

Kontakt Roger på

95 94 00 09
el. r-007@c2i.net

Kvenvikmoen Catering



Telefon 78 44 35 83 • Bossekopveien 1, 9511 Alta
Åpningstider: 09.00–20.00 (10.00–16.00)

www.coop.no



Trykk: Bjørkmanns, Alta • Forside foto: Lars H. KrempigTrykk: Bjørkmanns, Alta • Forside foto: Lars H. Krempig

*Tallene er hentet fra folketrygdens tabell

Vit at vi er der.


