
NJFFs Arbeidsprogram for 2022 - Del 1 

1 INNLEDNING  

Visjonen til NJFF, «Jakt og fiskeglede til alle – for alltid», er den overordnede idé for våre planer, 

programmer og kommunikasjon.  

NJFFs høyeste myndighet, Landsmøtet, vedtok i 2018 et Handlingsprogram for 2019-2024.  Dette 

handlingsprogrammet viderefører NJFFs strategiske målområder og hovedmål fra forrige 

handlingsprogram, men hvor det ble lagt til ett hovedmål: «NJFF skal ha en tydelig miljøvernprofil».  

Handlingsprogrammet gjelder for oss alle, for hele organisasjonen, og ligger til grunn for 

utarbeidelse av årlige arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet er verktøy for planlegging i NJFF 

sentralt, fylkeslag og foreninger.  

 

Dette arbeidsprogrammet er todelt: 

Del 1 – Prioriterte innsatsområder i 2022 

Del 2 - Grunnleggende aktivitet i NJFFs virksomhet. 

2 NJFFS FOKUS I 2022 –TA AKTIVITETENE TILBAKE  

Vi skal i 2022 gjenoppta og øke aktivitetene i organisasjonen etter lang tid med 

smittevernbegrensninger. Vi skal også fortsette vår innsats for å promotere NJFFs organisasjon, rolle, 

aktiviteter og tilbud.  

Dette skal sikre gode tilbud til medlemmene, øke interessen for jakt, fiske og annet friluftsliv i 

befolkningen, og forsterke vår relevans og påvirkningskraft i samfunnet. 

3 PLAN 

3.1 FELLES ARBEID OG HVOR VI SKAL 
For å rette fokuset og skape effekt må hele organisasjonen trekke i samme retning innen både 

satsningsområdene og løpende aktiviteter.  

Derfor er informasjonsarbeidet og kommunikasjonen i organisasjonen viktig, og betydningen av 

enhetlige budskap vil være essensielt.  

Alle organisasjonsledd skal ivareta NJFFs fokus i 2022 inn i sine planer og virksomhet. Ved årets slutt, 

og overgangen til 2023, har vi forhåpentligvis fått aktivitetene over hele landet opp på minst et like 

høyt nivå som før korona-pandemien, og vi har sett en økning av medlemsmassen, spesielt blant 

yngre og i tettbebygde områder. Videre har vi styrket aktiviteter for familiemedlemmer og profilert 

NJFF som en ansvarlig miljøaktør som ivaretar naturen og vilt- og fiskeressursene.  

3.2 PRIORITETER 
NJFF skal alltid ha fokus på våre kjerneaktiviteter som er jakt og fiske. Vi skal sikre gode 

rammebetingelser og en anerkjennelse i samfunnet for våre aktiviteter og vårt syn. For å nå de 

overordnede målene vil vi i dette arbeidsprogrammet ha særlig fokus på: 
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• Familierekruttering og -aktiviteter 

• Opplæringsvirksomheten  

• Tilbud og markedsføring, særlig i urbane områder 

• Enhetlig kommunikasjon  

• Oppfølging av vedtak fra landsmøtet 2021 

En rekke andre områder vil også ha oppmerksomhet i 2022, selv om ovennevnte vil ha spesielt fokus. 

Temaer som berører enkelte deler av landet er typisk i så måte, eksempelvis rovvilt- og 

villaksforvaltning, i tillegg til sportsfiske, jaktskyting, skytebaner og vill mat. Mesteparten av det 

faktiske arbeidet i 2022 knyttes til grunnleggende aktiviteter, noe som kommer frem i del 2.  

3.3 OPPGAVER 

3.3.1 Familierekruttering og -aktiviteter 

• Markedsføre tilbudet om familiemedlemskap internt og eksternt. 

• Videreutvikle organisasjonens tilbud med økt aktivitet og innhold. 

• Utvikle enhetlige medlemsfordeler 

3.3.2 Utarbeide ny strategi for NJFFs opplæringsvirksomhet 

3.3.3 Tilbud og markedsføring, særlig i urbane områder  

• Styrke NJFF som en åpen og inkluderende organisasjon for alle friluftsinteresserte.  

• Utvikle og synliggjøre organisasjonens samlede tilbud til medlemmene i områder der disse 

tilbudene ikke er allment kjent.  

3.3.4 Enhetlig kommunikasjon 

• Styrke den enhetlige kommunikasjonen og markedsføringen av organisasjonen. 

• Styrke synlighet og kjennskap, eksternt og internt, om NJFFs formål, verdier og virksomhet. 

• Styrke medlemskommunikasjonen. 

• Bruke våre ambassadører, som et moderne ansikt utad for organisasjonen. 

3.3.5 Oppfølging av vedtak fra Landsmøtet 2021 

• Vedtak gjort i NJFFs høyeste organ kan kreve prioritert innsats på områder i 2022 

 

4 SYNLIGHET OG SAMARBEID 

Vi skal sikre vår synlighet i samfunnet og påvirkningsevne i saker som er viktige for NJFF. Derfor må 

vi aktivt søke samarbeid med politikere, offentlige instanser og interesseorganisasjoner og påvirke 

nasjonale og internasjonale beslutninger som får konsekvenser for jakt- og fiskeinteressene. Et godt 

samarbeid fra NJFFs side krever aktiv deltakelse og initiativ på alle nivåer. Vi må balansere 

pragmatisme med integritet og prinsippfasthet i våre møter og diskusjoner med andre 

organisasjoner og myndigheter. 

 


