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NJFF- Østfold
Postboks 31, 1891 Rakkestad
69 22 20 06
E-post: ostfold@njff.no
https://www.njff.no/fylkeslag/ostfold

INFO-Ansvarlig: 
Ole-Håkon Heier

Forsidebilde: 
Foto: Ole-Håkon Heier

Sats og trykk: 
Print Konsult Andebu AS

Så skulle det altså vise seg at også 2021 skulle bli et år 
preget av COVID-19. Vi hadde vel håpet på bedre, men 
nå i begynnelsen av juni er det iallfall skikkelig lys i en-
den av tunnelen. Vi på fylkeskontoret merker at mange 
av våre foreninger nå har gått litt mer på tomgang etter 
et år med restriksjoner, men vi har troen på at det livner 
til igjen så snart ting igjen kan fortsette som før. Folk har 
iallfall ikke verken fisket eller jaktet mindre, men heller mer.

Selv om vi ikke har hatt noe særlig med arrangementer eller aktiviteter det siste 
året, ruller store deler av samfunnet likevel videre som før. Både kommune, fylke 
og stat jobber i samme omfang som tidligere med forskjellige saker som berører 
våre interesser.
Vi som arbeider med dette i administrasjon og styre merker dette godt. Det har 
faktisk blitt enda flere utfordringer å arbeide med i perioden. Som fylkessekretær 
som skal ha overblikket over det meste som berører oss i Østfold merkes dette 
godt, både på godt og vondt. Fra Oslofjorden som ikke er slik den burde være, til 
små og store utbyggingssaker i kommunene (takk til FNF Østfold for en uvurder-
lig innsats for oss!), blyforbud i EU for både skyttere og fiskere som kryper stadig 
nærmere, jakttidsrevisjon, laksesykdom, skytebanekonflikter, satsing på restaure-
ring av sjøørretbekker, kalking av innlandsvassdrag, ulveforvaltningen, etablering 
av naturreservater, våpenlov, miljøgifter, vannforvaltningsplaner, selkvoter, torsken 
som forsvant, ettersøk. Det er bare å holde tunga rett i munnen, og prioritere det 
som brenner mest fra dag til dag.

En av de største sakene internt i NJFF i 2021 er imidlertid organisasjonsrappor-
ten som Forbundsstyret fikk overlevert før jul. Her foreslås mange endringer av 
stor betydning for organisasjonen slik vi kjenner den, slik som årlige landsmøter, 
enhetlige kontingentsatser i hele organisasjonen, sammenslåing av fylkeslag til å 
tilsvare dagens nye fylkeskommuner, og mye mer. Du kan finne mer om dette på 
hjemmesidene til NJFF, men det kommer garantert til å bli et landsmøte med høy 
temperatur i november.

Sist, men ikke minst. Det har kanskje druknet litt i virus og nedstengninger, og 
det ble garantert ikke slik vi hadde sett det for oss, men NJFF fyller altså 150 år 
i 2021. Det har blitt dårlig med feiring så langt, men utpå høsten vil iallfall alle 
foreninger få tilsendt en jubileumsfilm som heter Jakt- og fiskelandet. Den viser en 
rekke former for jakt og fiske over hele landet og er laget spesielt med tanke på alle 
våre medlemmer og de aktiviteter de bedriver. Vi håper den kan bli vist for våre 
medlemmer på en foreningskveld i så mange lokale jeger- og fiskerforeninger som 
mulig utover høsten!

Med ønske om alt godt og mange gode opplevelser i naturen

fra fylkessekretær Ole-Håkon

Miljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

Fylkessekretæren har ordet Innhold

Hundefór med medlemsrabatt
- Benytt deg av NJFFs rabattordning på hundefór

Fôret er tilgjengelig her:
Skiptvet: Helge Borg - Tlf. 69 15 88 15

Aremark: Bjørn Grøstad - Tlf 45 29 20 71
Rakkestad: NJFF Østfold - Tlf. 69 22 20 06

Kråkerøy: Roy Bye - Tlf. 41 90 24 68
Råde: Per Arild Juliussen - Tlf. 69 28 11 91 / mobil 414 25 363

Råde: Odd Johannes Juliussen  Tlf. 69 28 11 71 / mobil 900 20 762
Onsøy: Viggo Bjerkansmo - Tlf. 91810150

Her får du kjøpt Sportsman’s Pride i Østfold:
Onsøy JFF • Kråkerøy JFF • Råde JFF • Skiptvedt v/Helge Borg

• Fylkeskontoret til NJFF Østfold                                   

Fylkessekretæren har ordet s. 3
Årsmøte i NJFF Østfold s. 4
Konkurransefiskeresultater	 s.	4-5
Landsmøteforslag	fra	NJFF	Østfold	 s.	5
Nytt fra FNF Østfold s. 6
Elmotor til båt: Lydløst, miljøvennlig
og	effektivt	for	sportsfiskeren	 s.	7
Riverside products - mark og
maggot til hele landet i over 30 år s. 8
Dype dykk og lettbeint inspirasjon s. 9
Våre lokalforeninger:
Arbeidernes	jeger-	og	fiskerforening
Halden s. 10-11
Borge	JFF	mottar	kr	170000,-
til ROV fra Sparebankstiftelsen DNB s. 12
Valgets kval – hva gjør NJFF? s. 12
Trøgstad JFF med nytt hundehegn. s. 13
Jaktskytingresultater s. 13
Nytt	fra	NJFF	Østfold	februar	-	mai	 s.	14-15



Østfold Info - 2/20214

Tekst og foto: Ole-Håkon Heier

Årsmøte på Teams i 2021 var helt klart en bedre og mer sosial 
løsning enn på e-post i 2020. Men alle savner nok et fysisk års-
møte etter de siste to årenes alternative løsninger.

Fra e-post i 2020 til Teams i 2021
Mens covid-19 medførte at vi for første gang i fylkeslagets his-
torie avholdt et e-post-basert årsmøte i 2020, var vi litt bedre 
forberedt på situasjonen i 2021 og brukte Teams i stedet. 65 
deltagere fra 17 foreninger deltok på en lang kveld den 17. mars, 
der selve den tekniske gjennomføringen av møtet ble utført av 
tre mann på fylkeslagets kontor i Rakkestad. Men vi må nok 
konkludere med at vi lengter tilbake til fysiske årsmøter.

Ny nestleder og ungdomsleder i fylkeslaget
Markus Nagele fra Borge JFF ble valgt som leder av fylkeslaget 
i 2020 og har ett år igjen. Raymond Bråten fra Båstad grunneier 
JFF ble imidlertid valgt som ny nestleder, og Tommy Eriksson fra 
SFK Acerina (Indre Østfold) ble ny ungdomsleder. I tillegg fikk 
vi to nye vararepresentanter: Tomas Belseth Martinsen fra Marker 
JFF og Jan Morten Fossen fra SFK Acerina (Indre Østfold).
Magnus Johannessen (Båstad grunneier JFF) gikk av etter 3 
år som ungdomsleder, og Jan Remi Hæger (Borge JFF) etter 3 
år som styremedlem. Torunn Riise-Larsen (Eidsberg JFF) og 
Lars Gunnar Akselsen (Hvaler JFF) gikk begge av etter ett år 
som vararepresentanter.

Innsatsmedaljer til Vidar Holthe og Steinar Kasper-
sen
Årets innsatsmedaljer ble delt ut til Vidar Holthe fra Moss og 
Omegn JFF og Steinar Kaspersen fra Skjeberg og omegn JFF, 
til stor jubel fra forsamlingen (jubel er ikke helt det samme på 
Teams, men poenget kom frem!).

Innsatsmedaljen til Vidar Holthe fra Moss og Stei-
nar Kaspersen fra Skjeberg på årsmøtet i Norges 
Jeger- og fiskerforbund Østfold.

Årsmøte i NJFF Østfold

Beretning, regnskap, budsjett og arbeidsplan
Årsberetning og regnskap for 2020 ble godkjent, og budsjett 
og arbeidsplan for 2021 likeså. Fylkeslagskontingenten ble ikke 
justert.

Landsmøte i NJFF 2021
Følgende ble valgt som landsmøtedelegater fra Østfold til høs-
tens landsmøte: Kjetil Sørby (Eidsberg JFF), Jan Petter Yven 
(Sarpsborg og Omegn JFF), Vibeke Marie Strømme (Moss 
og Omegn JFF), Vidar Holthe (Moss og Omegn JFF), Bjarne 
Granli (AJFF Halden), Tormod Nyquist (Hvaler JFF), Tommy 
Eriksson (SFK Acerina), og i tillegg deltar også fylkesleder 
Markus Nagele.

Det ble vedtatt å sende tre saker videre til NJFF sitt landsmøte 
som skal avholdes i november.

Vidar Holthe og Steinar Kaspersen.

Fylkesleder Markus Nagele Borge JFF                             
Nestleder Raymond Bråten Båstad grunneier JFF            
Kasserer Vibeke Marie Strømme Moss og Omegn JFF                         
Styremedlem 1 Anne Beathe Vollaug Trøgstad JFF                         
Styremedlem 2 Øystein Mangrud Onsøy JFF                             
Styremedlem 3 Vidar Holthe Moss og Omegn JFF                         
Vara 1 Tomas Belseth Martinsen Marker JFF                
Vara 2 Jan Morten Fossen SFK Acerina                         
Kvinnekontakt Gro Stene Moss og omegn JFF        
Ungdomsleder Tommy Eriksson SFK Acerina

Styret for 2021:

Tekst: Ole-Håkon Heier

FM isfiske 2021
SFK Acerina avholdt fylkesmesterskap i isfiske på Hem-
nessjøen den 28. februar. Med påmelding via Vipps og pre-
mieutdeling per post lot det seg gjennomføre på tross av en 
ny covid-19-bølge. Jarle Pedersen ble fylkesmester. Sølvet 
gikk til Darius Liutkevicius, og bronsen gikk til Lennart 
Gammelsrud. Alle fisker for SFK Acerina.

I motsetning til i 2020, så ble det en bra is-
vinter i Østfold i 2021. Men denne gangen fikk 
pandemien konsekvenser for konkurranseseson-
gen. Det ble brå slutt på Norgescupen, og ver-
ken NM eller Nordisk mesterskap ble avholdt, 
men vi fikk – nær sagt mot alle odds - avholdt 
fylkesmesterskap Du finner mer resultater på 
våre hjemmesider www.njff.no.

Konkurransefiskeresultater
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Landsmøteforslag fra årsmøtet: Fond for foreninger 
med utfordringer rundt skytebaner
Forslag: NJFF sentralt oppretter et fond med økonomiske mid-
ler som kan tildeles foreninger med utfordringer rundt skyte-
baner. Midlene utlyses årlig, og foreninger søker om tilskudd. 
Midlene kan benyttes til å få dekket reelle kostnader knyttet til 
faglige utredninger og advokatbruk.

Landsmøteforslag fra årsmøtet: Forbud mot samti-
dige verv i Forbundsstyret og fylkeslagsstyret
Forslag: Det skal ikke være tillatt å være valgt fylkesleder eller 
fylkesnestleder, og samtidig medlem eller varamedlem i For-
bundsstyret.

Begrunnelsen er at dette er to roller som aldri fullt ut kan la seg 
kombinere på en tilfredsstillende måte. Nestleder eller leder i 
fylkeslaget innebærer at man skal sette fylkeslagets interesser 
først. Denne prioriteringen kan raskt bli utfordret dersom man 
samtidig sitter i Forbundsstyret. Dette er ikke heldig, verken for 
fylkeslaget eller Forbundsstyret (avhengig av saken).

Landsmøteforslag fra årsmøtet: Rovdyrpolitikk
og arbeid med store rovdyr i NJFF
Forslag 1: NJFF skal konsentrere sine aktiviteter om opplæ-
ring, organisering og utøvelse av jakt mot høstbare viltarter 

Det er landsmøte i NJFF i november 2021. Her kan 
du se landsmøteforslagene fra årsmøtene i NJFF 
Østfold og fra fylkesstyret (saken kom opp etter 
årsmøtet).

Landsmøteforslag fra NJFF Østfold
med forskriftsfestet jakttid og ordinær jakt, og mot de rovvilt-
arter som forvaltes via ordinær jakt eller kvotejakt.
NJFF skal jobbe for at ulv skal forvaltes via ordinær jakt eller 
kvotejakt, ikke skademotivert lisensfelling som i dag.
NJFF skal arbeide politisk for at kvotene for ulv settes så høyt 
som mulig slik at Stortingets bestandsmål oppfylles med god 
margin. Dette inkluderer alt politisk påvirkningsarbeid før, un-
der og etter at kvotene er satt, og under eventuell klagebehand-
ling, i hele sakens bredde med tilhørende problemstillinger.
Arbeid med rovviltpolitikk er en nasjonal oppgave og skal også 
utøves av forbundets sentralledd. Forbundsstyret og adminis-
trasjonen skal kontinuerlig arbeide for å fremme den til enhver 
tid landsmøtevedtatte rovviltpolitikk, uavhengig av den poli-
tiske sammensetningen på Stortinget.

Forslag 2: NJFF ønsker ikke fast etablerte ulverevir og yng-
lende ulv i Norge.

Landsmøteforslag fra NJFF 
Østfolds styre: Aldersgrenser 
for stemmerett
Norges jeger- og fiskerforbund har ikke noen nedre aldersgren-
se for stemmerett i organisasjonen. Et betalt medlemskap gir 
fulle demokratiske rettigheter uansett alder.
Forslag: NJFF sentralt innfører en aldersgrense for stemmerett 
i tråd med hva andre, tilsvarende organisasjoner med stemme-
rett har satt. Administrasjonen får utrede hva som er passende 
aldersgrense for å kunne stemme på årsmøter og være lands-
møtedelegat.

Konkurransefiskeresultater

Jarle Pedersen, fylkesmester isfiske 2021. Foto Christer Fossen.

I lagkonkurransen var det tre lag fra SFK Acerina på topp. Vin-
nerlaget besto av Darius Liutkevicius, Linas Satas og Tomas 
Bagdziunas.

Gullet i dameklassen gikk til Tonje Hauger, SFK Acerina. Gul-
let i juniorklassen gikk til Fredrik Alvim, SFK Acerina. Han 
fikk dermed også fylkeslagets ungdomspokal.

Norgescupen i isfiske 2021
Etter tre av seks planlagte stevner måtte årets norgescupsesong 
avsluttes som følge av covid-19. Kenneth Jernberg fra Odal 
SFK ble totalvinner, mens Jan Morten Fossen (SFK Acerina) 
kom på tredjeplass totalt og ble beste Østfolding. På fjerdeplass 
kom Christer Fossen (SFK Acerina).

Ser vi på de enkelte klassene, ble det to seire til fiskere fra SFK 
Acerina. Jan Morten Fossen ble best i klasse Herre veteran, og 
Fredrik Alvim best i Junior gutt.

Videre ble Tonje Hauger nummer 2 i klasse Dame senior, 
Christer Fossen nummer 3 i klasse Herre Senior, og Eliaz 
Eriksson nummer 4 i klasse Junior gutt. Alle fra SFK Ace-
rina.
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Tekst: Nina Frydenlund, fylkeskoordinator FNF Østfold

Vann er nødvendig for alt liv. Det er også en kilde til rekreasjon 
og friluftsliv. Vann er også politikk. For hvem skal ta ansvar for 
at vi får produsert nok mat, samtidig som tilstanden i bekker, 
elver og fjorder ivaretas og forbedres, så de når miljømålene? 
Hvem skal dekke inn utgiftene kommunen får når de rydder 
opp i spredt avløp? Og hvordan kan vi produsere fornybar kraft 
som også tar hensyn til miljøet? Vi ønsker å se en tydeligere 
politisk styring som vi mener må til hvis vi skal innfri kravene 
i vannforskriften. 

Innlandet og Viken vannregion har stor geografisk utstrekning 
og det er svært mange interesser knyttet til bruken av vannet, 
blant annet til næringsformål, fritid og rekreasjon. Jordbruk, 
avløpsvann, forsuring, introduserte arter og sykdommer, vann-
kraft og urban utvikling er de største menneskeskapte påvirk-
ningene.

Organisasjonene har spilt inn enkelte vannforekomster og til-
tak som de ønsker å se gjennomført, slik at tilstanden kan bli 
bedre. I Østfold har vi mange sjøørretbekker som opptar med-
lemmer både regionalt og lokalt. Oslofjorden har fått sin egen 
helhetlige tiltaksplan, og vi har bedt om at nye og overlappende 
tiltak i denne tas inn i den regionale vannforvaltningsplanen. 

Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Vi-
ken har vært på høring, og FNF Østfold har levert 
uttalelse sammen med FNF i henholdsvis Akers-
hus, Buskerud, Innlandet og Oslo. Dette er en kort 
oppsummering av våre viktigste innspill.

Miljøprogram og miljøråd i landbruket er viktige tiltak som 
også krever en viss finansiering. Vi må gjøre det lønnsomt for 
bonden å velge løsninger som også tar vare på miljøet! Samti-
dig må man kunne etterprøve og kontrollere at midler blir brukt 
etter hensikten.  

Andre viktige punkter å gi tilbakemelding på har vært om in-
formasjon og medvirkning. Regionale vannforvaltningsplaner 
er tung materie som gjerne virker veldig overordnet, og vi i or-
ganisasjonene ser at vi skaper best engasjement på lokalt nivå. 
Fungerende vannområder er derfor svært viktig for at «vanlige 
folk» skal kunne følge med på hva som skjer med vannet vårt. I 
vannområdene møtes kommuner, myndigheter og interesseor-
ganisasjoner, og informasjon om overvåkning og tiltak distri-
bueres. Vi ser at de vannområdene vi kan være aktive i, enten 
via FNF, og/eller en organisasjon, er de områdene vi klarer å 
følge med på å gi innspill til. I vårt høringssvar har vi derfor 
lagt vekt på at man må sørge for ressurser og kontinuitet til å 
drive arbeidet i vannområdene, og at man må kunne forvente et 
minstekrav av medvirkning i form av et møte i halvåret, hvor 
frivillige organisasjoner inviteres. 

Det finnes to digitale tjenester med mye informasjon om vann. 
Det er Vannportalen.no og vann-nett.no/portal. Vår største inn-
vending mot disse er at de ikke er brukervennlige og at de retter 
seg mot fagfolk. Vi har derfor bedt om at handlingsprogram-
met som følger planen tar opp i seg mer konkrete eksempler på 
informasjonstiltak rettet mot frivillige organisasjoner, og at vi i 
FNF gjerne bidrar til å utarbeide og formidle dette ut. 

Ønsker dere en riktig god sommer! 

Nytt fra FNF Østfold

Hellesåa i Degernes, foto Ole-Håkon Heier.
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Tekst: Sondre H. Breian/Ole-Håkon Heier
Foto: Ole-Håkon Heier

Fra forbud til kommunal myndighet
Det er som regel en lang vei fra et ønske om endring i en lov, 
til denne faktisk (kanskje) blir en realitet. Norges Jeger- og 
Fiskerforbund har etter landsmøtevedtaket arbeidet for å bedre 
mulighetene for bruk av elmotor. Elmotorer til bruk på båt har 
eksistert i mange tiår. Med sin relativt sett lave vekt og størrelse 
er det et ypperlig hjelpemiddel man kan ta med seg på fisketur.
Vi vet at det for mange kan være helt avgjørende med slike hjel-
pemidler for å kunne komme seg ut på båt- og fisketur. Elmotor 
er også et miljøvennlig og effektivt hjelpemiddel for alle som 
ønsker å bedrive ulike former for sportsfiske fra båt, spesielt for 
metoder som dorging/trolling og fiske som krever kontinuerlig 
forflytning.
Gjennom et vedtak på Stortinget i april 2021, der Motorferdsel-
loven ble endret, har nå hver enkelt kommune myndighet til å 
tillate ferdsel med båt og med elmotor med inngangseffekt på 
opptil 800 watt på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer.
Effekten på elmotorer i salg oppgis som oftest som skyvekraft 
i pund, samt et voltkrav. De vanligste elmotorene benytter 12v 
batterier, og har en skyvekraft på 15-50lb. Som beskrevet over, 
settes kravet til maksimal inngangseffekt til 800 watt. Det er 
derfor viktig at departementet utarbeider en omregningstabell 
som gjør det lett å kryssjekke de ulike benevnelsene for effekt 
når effekten for den enkelte motor skal beregnes. Et eksempel: 
En Minn Kota Traxxis 45 har en effekt på rundt 530 watt.  

Viktig å ta hensyn til leveområder for vilt- og 
fuglearter
Et viktig moment i saken, er at det skal tas i betraktning hvilke 
hensyn som må tas i hver enkelt lokalitet. De enkelte kommu-
nene skal kunne regulere bruken av elmotor med hensyn på 
viktige leveområder for vilt- og fuglearter. Det kan ikke gis 
adgang til motorferdsel som innebærer vesentlig skade.
Det er derfor viktig å legge fokus på det vedtatte kravet om 
maksimal effekt, som medfører at det kun er snakk om motorer 
som gir litt mer enn dorgefart.
Har du et mindre vann hvor du skulle ønske at du kunne benyt-
te elmotoren din? Du eller den lokale jeger- og fiskeforeningen 
kan bruke punktene nedenfor som utgangspunkt!

Elmotorer til båt har lenge vært sidestilt med bruk 
av bensinmotor i våre vannforekomster, med de 
begrensninger i bruk det har medført. Nå har et 
landsmøteforslag fra NJFF Østfold fra 2015 ende-
lig medført en endring i Motorferdselloven.

Elmotor til båt: Lydløst, miljøvennlig 
og effektivt for sportsfiskeren

Elmotor i bruk.

Slik går du frem
• Ta kontakt med din lokale jeger- og fiskerforening eller oss 

i fylkeslaget.
• Kom opp med gode argumenter for bruk av elmotor på den 

aktuelle lokaliteten.
• Fylkeslaget/foreningen tar så kontakt med kommunen hvor 

vannet befinner seg.
• Kommunen kan gi forskrift eller fatte enkeltvedtak om ad-

gang, såfremt hensynet til vannet som levested for viltarter 
og fugler, og særskilt vekt på hensynet til hekkeområde er 
ivaretatt.
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David Filtvedt plukker et nytt knippe med ca 40 gram mark for 
å fylle en ny boks.

Tekst og foto: Ole-Håkon Heier

Varemerket Riverside Products har faktisk levert mark og mag-
got til utsalgssteder i Norge helt siden 1988. Virksomheten var 
lokalisert på Mysen frem til 2017, da nåværende eier David Fil-
tvedt kjøpte bedriften av Bjørn Liseter, og flyttet virksomheten 
inn i nye lokaler på gården Haugland i Rakkestad.

På Haugland har Filtvedt bygget om låven til produksjonsloka-
ler - med både lager, kjølerom, foringsrom og pakkerom.

Marken og maggoten avles på et gigantisk produksjonsanlegg 
i Nederland, som leverer agn til hele Europa. Herfra bestiller 
Filtvedt det han trenger, og jevnlig leveres paller med agn til 
gården nord i Rakkestad.

Dersom du finner en boks med mark og maggot 
i en sportsbutikk en plass i Norge, er det svært 
sannsynlig at denne kommer fra Rakkestad. Vi har 
besøkt David Filtvedt, mannen bak Riverside pro-
ducts, og tatt en kikk på produksjonen.

Riverside products – mark og
maggot til hele landet i over 30 år

Mark på oppforing. Mye snacks for sulten fisk her.

Maggoten pakkes i de velkjente hvite og gjennomsiktige por-
sjonsboksene. Marken skal derimot fores opp videre, til enten 
«normal» mark, «stor» mark eller «laksemark». Filtvedt har 
lagt ned en stor innsats i å finne den rette sammensetningen av 
både foring av marken, og torva den ligger i. Fra 2021 selges 
marken i ny vokset pappboks, og plastboksene forsvinner ut av 
produksjon.

Filtvedt legger faktisk manuelt marken opp i markboksene, selv 
om han også har noen skoleelever som ekstrahjelp i de mest 
hektiske delene av året. I så måte er det vel neppe noen i Norge 
som har plukket mer mark enn han (med unntak av forrige eier 
Bjørn Liseter).

Bedriften leverer i dag mark og maggot til over 200 utsalgs-
steder i Norge, hele året gjennom, så om du har kjøpt mark eller 
maggot på butikken er sannsynligheten stor for at den kommer 
herfra!Ny pappboks til høyre, gammel plastboks til venstre.
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Tekst og foto: NJFF sentralt

Statskog lager podcasten i samarbeid med NJFF. Hver fredag 
varsles tusenvis av lyttere fra Spotify eller Apple podcast om at 
en ny, gratis episode er sluppet løs. 

- Vi skal både friste nerdene der ute, som aldri får nok, og alle 
de andre som ønsker seg noen praktiske tips for å øke jakt- og 
fiskelykken sin. Stadig voksende lytterskare tyder på at vi gjør 
noe rett, sier Trond Gunnar Skillingstad.

Jakt, fiske og trønderrock
I studio er det alltid en fast trio. Skillingstad, som til daglig 
er kommunikasjonssjef i Statskog, er programleder med sær-
lig forkjærlighet for trønderrock. Sammen med seg har han 
kunstnersjelen fra Asker og informasjonssjefen i NJFF, Espen 
Farstad, og den sindige rypedoktoren fra Innlandet, fagsjef i 
Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

- Jeg kan lite og kan stille «dumme» spørsmål til to som kan 
fryktelig mye. Vi trives også veldig godt i hverandres selskap 
og latteren henger løst. Resultatet skal bli en blanding av inn-
sikt, inspirasjon og underholdning. Min oppgave er også å 
bringe episodene til en slutt, og det kan være vanskelig når en-
gasjementet bobler over hos Espen og Jo Inge, sier Skillingstad.

Fin din favoritt
Det er stor spennvidde mellom episodene. Sjansen for å finne 
en eller flere episoder om din favorittjakt eller favorittfiske be-
gynner nå å bli stor. I tillegg finner du episoder om valg av 
våpen og fiskestang, fisketeknikker, stell av utstyr, tilberedning 
av vilt og fisk og andre tema som vindkraft, barn på jakt og 
sikkerhetstips. Av og til har de med utvalgte eksperter for å 
belyse temaene. 

Stadig flere lyttere oppdager Jakt- og fiskepodden. 
Nå ligger en skatt på over 100 episoder og venter 
på deg.

Dype dykk og lettbeint inspirasjon

Radio når du vil
Podcast er en slags «radio on demand», altså et radioprogram 
du kan lytte til akkurat når du vil. Både antallet podcaster og 
lytterskaren har gått rett i været de siste årene. 

De fleste podcastlytterne finner fram til det de vil høre på platt-
formene Spotify eller Apple podcast. 

- Det kan være en liten terskel å komme inn, men jeg anbefaler 
sterkt å bare kaste seg ut i det. Når du først er inne, er det enkelt 
å bruke og du angrer på at du ikke gjorde det tidligere. De fleste 
må spørre om litt hjelp de første gangene, men deretter mestrer 
de fleste dette enkelt selv. Du er hjertelig velkommen til Jakt- 
og fiskepodden, sier Espen Farstad.

Kanskje noen av disse titlene kan friste: «Førstehjelp for hund», 
«Hvilken fluestang er best?», «Gir jakt på rev og mår mer rype 
og skogsfugl?», «Rett jaktutstyr: Dette bør du ha med deg», 
«Toppjakt på skogsfugl», «Fisk effektivt med mark», «Tips til 
ferske jegere og slag under beltestedet», «Lyd, lukt og skyte-
trening: Ti tips til hjortejegeren», «Ti tips til bukkejakta – og 
en mann i sokkelesten», «Slik bør du pusse våpenet ditt», «Ti 
blemmer på post», «Skyting på langt hold», «Sjøørret året 
rundt», «Hvilken elg skal ut?»
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Tekst: Bjarne Granli, AJFF Halden
Foto: AJFF Halden

Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening 
Halden ble stiftet i 1938 av personer som 
jobbet på Kaken, eller Norske Skog som 
det heter i dag. Foreningen er en av tre i 
landet som fortsatt har beholdt «arbeider-
nes» i navnet på foreningen fra den tiden 
det var to forbund som organiserte jegere 
og fiskere. Vi har vært blant de tre største 
foreningene i NJFF Østfold i mange tiår. 
Foreningen har utvalg som organiserer de 
forskjellige aktivitetene.

Av aktiviteter som samler mange med-
lemmer, er nok laksefisket i Enningdals-
elva den aktiviteten som samler absolutt 
flest medlemmer. Men det bedrives leir-
dueskyting i samarbeid med Halden og 
omegn JFF (HOJFF) på Eivindseter. Elg- 
og småviltjakt utøves i Ulveholtet, og 
trening og oppskyting til storviltprøven 
i Svensdalen i samarbeide med to andre 
foreninger i Halden. Det er også lakse-
fiske i Tista. Vi har vårt eget klekkeri i 
det gamle vannrenseanlegget til Norsk 
Skog Saugbrugs i Tistedal. Vi eier i til-
legg vårt eget lokale nede i byen og egen 
ny hytte på Signebøenfjellet. Det som har 
ligget nede de siste to årene på grunn av 

Arbeidernes jeger- og fiskerforening Halden
Våre lokalforeninger:

Korona-pandemien er ungdomsarbeidet. 
To år med avlyst Berby Action Camp har 
ikke vært til det positive, kanskje heller 
ikke for andre foreninger i Østfold. 

Laksefiske i Enningdalselva 
Foreningen fikk laksefisket i 1986 og det 
er nok den aktiviteten som har tiltrukket 
seg flest medlemmer gjennom årene. Det 
ble en kanonstart de to første årene med 
høy vannstand og mye laks på elva. Siden 
har det gått i bølgedaler i Enningdals-
elva, vekselvis med høy vannføring og 
mye laks, og med lite vann på somrene 
og dermed også små fangster.

Men ingenting kan måle seg med nedtu-
ren 22. mai i 2019 da den første syke stor-
laksen ble oppdaget. Fortsatt vet ikke ve-
terinærer og biologer hva som er årsaken. 
Senest i vår har tre av de beste forskerne 
i Skandinavia vært i Enningdalselva for å 
ta ut prøver og forsøke å finne svaret på 
gåten Red Skin Disease. De fikk 15 lakser 
og ta prøver fra. Nå i vår er det også vann 
i mye elva igjen og dermed god oppgang. 
Skikkelig moro var det også at 11-årige 
Victoria Thowsen fikk laks på 11.5 kg på Elgkadaver fra Ulveholtet....tatt av ulv.

Victoria Thowsen kjører laksen.

Det er 27 lokale Jeger- og fisker-
foreninger i NJFF Østfold. Noen 
er store, andre små, noen driver 
med mangt, andre er spesiali-
serte. Her vil vi la en forening få 
presentere seg i hvert nummer.

pappa David sin stang. Kan nok hende 
hun har fått mersmak på laksefiske… 

Leirdueskyting
Samarbeidet med HOJFF kom i gang et-
ter NM i Jegertrap i 1998. Der har vi nå 
et samarbeidsutvalg som tar seg av hagle-
skytingen på Eivindseter. Naturlig nok 
har pandemien også gjort sitt til redusert 
aktivitet, men de som er med der oppe er 
flinke til å holde aktiviteten i gang når vi 
har anledning. Samarbeidet med HOJFF 
er meget godt.

Elg- og småviltjakt i Ulveholtet
Foreningen er også heldige som får leie 
et terreng av kommunen til å bedrive elg- 
og småviltjakt i Ulveholtet. Navnet på 
området er ikke tilfeldig, senest i fjor høst 
ble rester av fire elg funnet i terrenget og 
naboterreng som vi antar er tatt av ulv. 
Det er ikke hvert år vi får elg, men jakten 
er populær og laget er som regel fylt opp 
med medlemmer. I terrenget er det også 
samjakt på småvilt, slik at de som vil jak-
te rådyr og skogsfugl også får gjort det. 
Vi ser også at villsvinene har tatt seg inn i 
terrenget den senere tid, og i tillegg hjort. 
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Victoria Thowsen med 11,5 kilos laks fra mai 2021.

Skytetrening til storviltprøven
Skytetrening og oppskyting til storviltjakten foregår på Svens-
dalen elgskytebane, der vi har elektroniske skiver både på faste 
mål og løpende elg. Aktiviteten der er også et samarbeid, nemlig 
med Stangeskovene og HOJFF. Det er blitt et fint anlegg hvor 
man får umiddelbart svar på skytingen sin med de elektroniske 
skivene. Dugnad er også her et vesentlig bidrag.

Klekkeridrift og laksefiske i Tista
Foreningen var tidlig ute med klekkeridrift i Tista. Det første 
klekkeriet lå under bybrua, deretter ble det flyttet inn på Ankers 
litt lenger opp i elva, og til sist opp til Tistedal hvor det ligger 
i dag. Vi forsøker å få til en laksestamme i Tista, og driften gir 
yngel og smolt til utsetting. Laksen kom tilbake til Tista i 1991, 5 
uker etter at celluloseproduksjonen på Saugbrugs opphørte. Det 
er bygget to laksetrapper for at laksen skal komme seg opp til 
Tistedalsfossen. Men de tørre somrene, spesielt 2018 med null 
fiskedøgn, har også satt sitt preg på fisket i Tista de siste årene. 
Det har heller ikke vært til det positive at elva har vært tappet 
ned for vedlikehold av kraftstasjoner og demninger både i 2019 
og 2020. 

Hytta ved Nordre Hogsjø
Gammelhytta på Signebøenfjellet var et meget viktig samlings-
punkt for medlemmene på 50-, 60- og 70-tallet. Driftige med-
lemmer fikk tak i den da det ikke var vanlig med hytte for folk 
flest på 50-tallet. Nå står ei ny hytte oppført for benyttelse av 
medlemmene i foreningen ved vakre Nordre Hogsjø. Og vi vil 
oppfordre medlemmene til å benytte seg av tilbudet vi har oppe 
ved sjøen.

Allsang på Grensen
AJFF er også med på dugnadsinnsatsen for å få Allsang på 
Grensen ut til det norske folk. Der har mange medlemmer gjen-
nom årene gjort en innsats for å få det til å klaffe. Det har blitt 
slik at en fast gjeng har vært med og tatt de tyngste løftene på 
festningen for at gjennomføringen skal bli god. Vi har med flere 
i Gubbegjengen som de kalles. 

Klubblokalet
Klubblokalet i Peder Ankers gate i byen er normalt flittig i bruk. 
Der har vi onsdagssamlinger for medlemmene, møter og aktivi-
teter for de som ønsker. Og vi har teleslynge montert for de som 
hører dårlig. Huskomiteen serverer kaffe og vafler på onsdagene, 
og mange temaer blir diskutert og snakket om.

Dette her kan man holde  
på med et helt liv uten å 

komme i mål. Det er veien 
som er målet  

Jan Petter, Kjetil og Knut
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Tekst: Line Lillebø Osfoss, politisk rådgiver/samfunnskon-
takt NJFF sentralt

Denne våren har alle politiske partier hatt sine landsmøter. 
Da har de vedtatt sine partiprogrammer om hva de vil job-
be for (og mot) i den neste stortingsperioden. NJFF har gått 
gjennom hvert enkelt partiprogram og sett på politikken som 
berører våre interesser som fiskere, jegere og som folk som er 
glad i og vil ta vare på naturen vår. Her kan du lese vår omtale 
av partiprogrammene: https://www.njff.no/Sider/Valget.aspx

Hvert år arrangeres «Arendalsuka». Her møtes politikere, 
myndigheter og interesseorganisasjoner for å diskutere poli-

Til høsten skal vi velge et nytt Storting. En av 
NJFFs hovedoppgaver er å passe på at ramme-
ne for fiskere og jegere blir så gode som mu-
lig. Derfor jobber vi med politisk påvirkning, og 
selv om dette arbeidet foregår hele tiden gjen-
nom hele året så blir det alltid gjort en ekstra 
innsats inn mot valget.

Valgets kval – hva gjør NJFF?
tikk. I år skal NJFF ha et arrangement hvor vi setter jakt og 
fiske på plakaten. Du kan lese om arrangementet her: Jakt 
og fiske - bærekraft i praksis eller en trussel mot naturmang-
fold? - Arendalsuka Diskusjonen vil bli streamet slik at alle 
kan se den. Følg med på vår facebookside.

Vårt medlemsblad Jakt og Fiske har ofte politiske artikler. 
I mai skrev de om torskedøden i Oslofjorden/ Skagerrak. I 
sommer og frem mot valget vil du kunne lese saker om både 
vindkraft og om nedbygging av natur.

Nedbygging av natur er nemlig én av sakene som NJFF vil 
sette et ekstra fokus på inn mot valget, sammen med kampen 
for å bedre forholdene for de ville laksefiskene og å sørge for 
gode rammer for gode jakt- og fiskeopplevelser. For NJFF 
Østfold er både ulveforvaltningen og den kritiske situasjo-
nen for Oslofjorden eksempler på saker som må løftes inn i 
valgkampen.

Tekst og foto: Ole-Håkon Heier

Det er dessverre alt for mange tapte garn og teiner som lig-
ger rundt omkring i fjorden og fortsatt fanger fisk og andre 
sjødyr, som ender opp med en sakte og pinefull død. Selv om 
flere av våre lokalforeninger allerede samler inn slike tapte 
redskaper, er det fortsatt alt for mye der ute i havet. Ytterligere 
innsats er derfor sårt tiltrengt.

Det ble derfor stor glede i Borge JFF da Sparebankstiftelsen 
DNB valgte å tildele foreningen kr 170.000, - til innkjøp av 
en splitter ny ROV ferdig rigget for jakt på spøkelsesgarn og 
-teiner.

Borge JFF ønsker å satse mer på å samle opp tapte 
teiner og garn i Oslofjorden. Derfor søkte de tidli-
gere i år om støtte til innkjøp av en ROV (remotely 
operated vehicle) som kan være til stor hjelp når 
man skal finne slikt langt nede i havet. Og det ble 
napp!

Borge JFF mottar kr 170000,- til ROV 
fra Sparebankstiftelsen DNB

Foreningen har allerede innhentet tilbud, og dermed er det 
bare et spørsmål om tid før de er i gang med å samle inn døds-
feller fra Oslofjordens bunn. Vi i NJFF Østfold gratulerer og 
ønsker lykke til!
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Tekst og foto: Ole-Håkon Heier

Jeg møter Kjetil Risbraathe og foreningsleder Jan Markus 
Rambøl en tåkefylt og mørk vårdag utenfor det største hegnet. 
To bilde karer som har fyrt opp bål og tatt med pølser. Det 
siste medfører at fylkessekretærens Cocker Spaniel, Nalle, ikke 
utnytter svært mye av mulighetene i hegnet, men holder seg 
veldig nær oss så lenge det er pølse igjen.

Ikke hundePARK, men hundeHEGN
Karene er raske til å påpeke at dette IKKE er noen hundepark, 
men derimot et hundehegn. Med dette menes at det ikke en 
møteplass for verken hunder eller mennesker, men derimot en 
arena der man får valper skogsvante, trener innkalling og søk, 
og ikke minst får mosjonert hunden litt.

Vi er i det største av de to hegnene. Med 60 mål inngjerdet skog 
er det ikke mulig å se hver ende av hegnet. Vi går derfor en tur 
langs det 180 cm høye gjerdet for å få et bedre inntrykk. Det 
andre og minste hegnet er på 20 mål, og har lavere gjerde på 
120 cm beregnet for valper og kortbente hunder.

I begge hegnene har foreningen satt opp gapahuker som be-
skytter hundeeieren (og hunden?) mot vær og vind. Utenfor det 
største hegnet er det gruset parkeringsplass for inntil 10 biler.

Bygging i 2019-2020
Etter å ha inngått en avtale med grunneier på vår/forsommer 
2019 satte foreningen i gang og lage det minste hegnet. Folk 

Trøgstad JFF har nå to innhegninger der hundeei-
ere kan slippe sine firbente fri i skog og mark hele 
året rundt. En positiv grunneier, tilskudd fra kom-
munen og kanskje mest av alt stor dugnadsinn-
sats var nøkkelen til et godt, nytt medlemstilbud.

Trøgstad JFF med nytt hundehegn

F.v. Jan Markus Rambøl og Kjetil Risbraathe foran inngan-
gen til hundehegnet.

fra både Trøgstad JFF og Båstad grunneier JFF stilte opp på 
en rekke dugnader, og da høsten kom og jakta begynte var de 
kommet langt på vei.

På høsten søkte foreningen rovviltkonfliktdempende midler. På 
nyåret 2020 fikk de bekreftet at kommunen tildelte kr 500.000,-  
til prosjektet. Dermed kunne foreningen også bygge det største 
hegnet. Denne gangen ble oppsettet av det høye gjerdet utført 
av en entreprenør. Og nå står altså begge hegnene ferdig.

Foreningen har innhentet tillatelse for unntak av båndtvangsbe-
stemmelsene innenfor gjerdet, så det formelle er i orden. For-
eningen dekket selv en utvidelse av parkeringsplassen fra to til 
ti biler.

Booking og bruk
Bookingen foregår på nett, via en link på foreningens hjemme-
side. I utgangspunktet var hegnene kun tiltenkt brukt av foren-
ingens medlemmer, men kommunen kom i etterkant med krav 
om at også andre skulle ha tilgang. Dette har foreningen løst 
ved å la alle kommunens innbyggere kunne booke time i det 
store hegnet på mandager. Da kan ikke JFF-medlemmer booke 
tid. Resten av uka er det kun medlemmer av Trøgstad JFF og 
Båstad grunneier JFF (som kjøpte seg inn med bruksrett i heg-
nene i ettertid) som kan booke timer. Det lille hegnet er kun 
forbeholdt JFF-medlemmer.

Hegnene har så langt blitt brukt flittig. Først og fremst i hel-
gene, men også på ukedager. 

Likevel kan man ikke ta høyde for alt. Den 18. mai ble hegnene 
midlertidig stengt. En storfugl fant det for godt å ruge frem 
eggene sine akkurat der. Det bekrefter iallfall at det så visst er 
snakk om et skogshegn. Det som er sikkert er at fuglene vil fly 
etter hvert, og hegnet åpnes igjen!Hunden Nalle tester ut hegnet.

Jaktskytingsresultater Tekst: Ole-Håkon Heier

Pandemien (COVID-19) gjorde kort prosess med alle skytestevner i Østfold i januar-mai 2021. Men ettersom vaksineringen 
skrider frem regner vi med at vi kommer i gang igjen snart. 

Følg med på våre hjemmesider https://www.njff.no/fylkeslag/ostfold
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Nytt fra NJFF-Østfold februar-mai 2021

Rovdyr
Rovviltnemnda i region 4
Nemnda har hatt møter 18-3-21 og 16-4-21. Be-
handlet: kvote for betinget skadefelling av bjørn, 
jerv og gaupe 2021-2022.

NJFF Østfolds rovviltutvalg
Rovviltutvalget har hatt møter 8-2-21 og 23-2-
21. Referatene behandles av styret i etterkant. 
Roy Yven fra Råde JFF tok over som leder av 
utvalget i februar. Møtene har hatt fokus på erfa-
ringer etter lisensfellingen i 2021 og veien videre 
fremover.
Rovviltutvalget mente at det var viktig at vi i 
større grad får våre medlemmer til å registrere 
spor og samle inn avførings-, urin- og hårprø-
ver fra rovdyr. Årets jakt er beviset på at dette 
faktisk har noe for seg. Alle må snakke opp 
viktigheten av å bidra med dokumentasjon i alle 
sammenhenger. Trøgstad JFF har opprettet en 
gruppe med 2-3 dedikerte sporere som har som 
eneste oppdrag å reise ut i felt og dokumentere. 
Dette kan være en vei å gå for flere lokalfore-
ninger.

Vi har kjøpt inn tromler, bæremeiser, alumini-
um-kasse til bæremeiser, vegstikk og stramme-
bånd – alt dette dekkes av tidligere tildelte mid-
ler fra Fylkesmannen. Bjørn Einar Lier har spolt 
opp flagglinene våre på nye tromler. Fylkeslaget 
skal også søke om støtte til ytterligere materiell 
til bruk under fremtidige ulvefellinger i fylket.

Styret i fylkeslaget vedtok følgende på aprilmø-
tet:
• NJFF Østfold skal arbeide politisk for at kvo-

tene for ulv settes så høyt som mulig slik at 
bestandsmålet på Stortinget oppfylles med 
god margin. Dette inkluderer alt politisk på-
virkningsarbeid før, under og etter kvotene 
er satt, og under eventuell klagebehandling, i 
hele sakens bredde med tilhørende problem-
stillinger.

• NJFF Østfold skal bidra til at våre lokalfore-
ninger kan tilby kursing av og treningsmulig-
heter for lisensjegere.

• NJFF Østfold skal ha en utstyrsbank som 
kan lånes ut til lisensfellinger i kommuner i 
Østfold, eventuelt også i Akershus dersom det 
ikke skal felles ulv i Østfold.

• NJFF Østfold skal oppnå målene over ved 
hjelp av fylkeslagets rovviltutvalg.

• Utkast til nytt mandat for utvalget, datert 7-4-
21, vedtas.

Arbeidet med å forberede for lisensfelling i 2021 
er allerede i gang. NJFF sentralt hadde møte med 
fylkeslagene om ulv 4-5-21. Fra oss deltok Mar-
kus Nagele, Raymond Bråten, Roy Yven og An-
niken Bøckmann.
Fra 11. mai 2021 består utvalget av Jan Birger 
Holth (Nordre Rømskog JFF) Roy Yven (Råde 
JFF), Ulf Veidahl (Moss og Våler JFL), Bjørn 
Einar Lier (Trøgstad JFF, kom inn i februar), 
Egil Brekke (AJFF Halden, kom inn i mai) og 
fylkesleder Markus Nagele.

Her følger et utvalg aktuelle saker 
siden sist Østfold-info. Siden det 
er en stund mellom bladet lages og 
du får det i posten, er dette ingen 
helt oppdatert oversikt. Følg med 
på våre hjemmesider og Facebook-
sider for mer aktuell informasjon. 
For en full oversikt over alt vi gjør 
henviser vi til årsberetningen.

Knut J. Herland (Eidsberg JFF) trådte ut av ut-
valget 11. mai.

Møter med politikere
Markus Nagele, Roy Yven, Bjørn Einar Lier, 
Ole-Håkon Heier og Per Steinar Slang (NJFF 
Akershus) hadde møte med Jon Ivar Nygård i 
Fredrikstad kommune om rovdyrpolitikk 5-3-21. 
Nygård er kandidat for Stortinget høsten 2021. 
Det er planlagt flere slike politikermøter i mai 
og juni.

Revisjon – forvaltningsplan for rovviltregion 4
Statsforvalteren sendte i slutten av januar for-
valtningsplan for rovviltregion 4 på høring. Roy 
Yven, Bjørn-Einar Lier og Per Steinar Slang, as-
sistert av Ole-Håkon, utarbeidet et innspill som 
ble sendt Statsforvalteren 15-3-21. Innspillet kan 
lastes ned i sin helhet på vår hjemmeside.

Flytting av ulv fra Hedmark til Østfold
Flyttingen av et genetisk viktig ulvepar fra Hed-
mark til Våler/Sarpsborg i Østfold den i januar 
medførte mye mediefokus, og debatt på både so-
siale medier og som leserinnlegg i aviser. TV2 
laget en sak på ulven som var flyttet til Østfold 
10. februar, og styreleder Markus var klar til å 
stille til intervju, men røk akkurat ut på tampen. 
Slik er TV. Det ble sendt et notat fra Trøgstad 
JFF/rovviltutvalget om flyttingen av Deisjø-ul-
vene til Forbundsstyret og behandling der. Saken 
er i skrivende stund ennå ikke ferdig behandlet.

Vilt og jakt
Høring – kvoter for kystsel 2021
Etter et solid innspill til Fiskeridirektoratet og 
flere nyhetssaker om dette på nett, inkludert hvor 
raskt det gikk å fylle kvota, har vi fulgt opp sa-
ken mot politikere i januar og februar, inkludert 
et spørsmål til fiskeriministeren fra Østfold Ap. 
Dessverre har vi likevel ikke lykkes med å en-
dre kvotene. Nå står etter hvert en ny annonsert 
forvaltningsplan for tur. Fylkeskommunene har 
fattet vedtak som langt på vei støtter NJFF-fyl-
keslagenes synspunkter, se nyhetssaker på www.
njff.no.
Lokalforeningene bør også vurdere å søke om 
skadefellinger, kontakt oss gjerne om det. 

Hjorteviltforvaltning Sarpsborg 
2022-2025
Dokumentet kommunal målsetting for hjorte-
viltforvaltningen i Sarpsborg 2022-2025 ble 
sendt ut på høring våren 2021. Ingen innspill ble 
mottatt fra lokalforeningene, men Vidar Holthe 
laget et innspill fra fylkeslaget der vi sa oss godt 
fornøyde med målsettingen.

Nye jakttider 2022-2027
Gjeldende jakttider trådte i kraft 1-4-2017, og 
varer til 31-3-2022. Fra 1-4-2022 skal nye jakt-
tider tre i kraft. Vi sitter på våre innspill fra tidli-
gere jakttidshøringer, hva som vi nådde gjennom 
med og hva vi ikke nådde gjennom med. De siste 
årene har vi i tillegg så godt vi kan samlet inn 
skarvehoder og gjennomført sjøfugltellinger.
Fylkeslaget nedsatte i januar følgende ad hoc 
utvalg: Egil Brekke (AJFF Halden), Martin Mic-
kal Petersen (AJFF Halden), Raymond Bråten 
(Båstad grunneier JFF), Rolf Svendsen (Borge 
JFF), Vidar Holthe (Moss og Omegn JFF), Kjetil 
Sørby (Eidsberg JFF), Markus Nagele (styrele-
der NJFF Østfold, Borge JFF).
Utvalget hadde møte 4-2-21, og fylkesstyret 
vedtok å sende et innspill (21 sider, inkludert 
historikk og bakgrunn, pluss vedlegg) til NJFF 
sentralt. Dette ble sendt 11-2-21.
I ettertid hørte vi ikke noe mer fra NJFF sentralt 
i fht. våre innspill, før Jakt & Fiske omtalte sa-

ken i sitt aprilnummer. NJFF har ingen myndig-
het til å blande seg inn i hva Jakt & Fiske velger 
å skrive om, men vi i NJFF Østfold var skuffet 
over at vi ikke en gang ble nevnt når vi var det 
fylkeslaget som hadde levert det mest omfat-
tende innspillet. 
Vi var heller ikke fornøyde med at vi ikke fikk 
tilbakemelding fra sentralleddet på hvorfor mer 
enn halvparten av våre innspill ikke ble tatt vi-
dere i innspillet til Miljødirektoratet. Etter å ha 
sagt fra om det ble det avholdt et møte mellom 
NJFF sentralt, og styreleder og fylkessekretær i 
NJFF Østfold. Svært kort sagt sa NJFF sentralt 
følgende: 1) Å sende inn mange forslag til Mil-
jødirektoratet har tidligere ikke falt heldig ut: de 
har bare blitt ignorert, 2) NJFF sentralt har der-
for i 2021 forsøkt å finne en balanse og satse på 
noen forslag, 3) Forbundsstyret får likevel alt av 
innspill som er sendt inn.
Nå i mai har forslaget til nye jakttider fra Miljø-
direktoratet blitt lagt ut på høring med innspills-
frist i oktober. Vi er på ingen måte fornøyde med 
forslaget, og det ser ikke ut til at innspillene fra 
NJFF har blitt tatt hensyn til. Først vil lokalfore-
ningene kunne komme med innspill, og deretter 
skal ad hoc utvalget vårt lage utkast til hørings-
svar, før fylkesstyret behandler vårt innspill og 
sender det til NJFF sentralt i september.

Jakt i deler av Øra naturreservat?
Borge JFF, Hvaler JFF, Kråkerøy JFF, Onsøy 
JFF og Råde JFF ønsker at det skal åpnes for jakt 
i ytterkantene av Øra naturreservat, om så bare i 
et begrenset tidsrom.
Dette er imidlertid så godt som umulig å få til, 
siden Øra er et Ramsar-område. Ramsar-områ-
der i Norge omfatter 63 vernede våtmarksom-
råder eller grupper av områder som er vernet i 
henhold til Ramsar-konvensjonen. Områdene 
som er valgt ut regnes som særlig viktige for fu-
gler regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og har 
derfor fått internasjonal beskyttelse. I Østfold er 
det to Ramsar-områder: Øra og Kurefjorden.

CITES-forskriften, høring
CITES-forskriften gjennomfører CITES-kon-
vensjonen (the Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora)) i norsk rett. CITES skal sikre en 
bærekraftig utnyttelse av truede ville dyre- og 
plantearter som er utsatt for handel, og forhindre 
at bestandene reduseres kraftig eller forsvinner 
helt. Lovlig handel med eksemplarer av CITES-
regulerte arter krever en sertifisering fra nasjo-
nale myndigheter om at handelen ikke bryter 
med konvensjonens formål.
Gjeldende forskrift trådte i kraft 1. juli 2018, 
med en overgangsordning på to år.  Den var ty-
deligvis alt for streng og Miljødirektoratet har 
senere helt holdt opp å behandle søknader om til-
latelser etter forskriften. Nytt utkast til forskrift 
ble sendt ut våren 2021.
Høringen omfatter først og fremst forslag til 
endringer i forskriftens § 8 om krav til eierser-
tifikat for innenlands besittelse. Miljødirektora-
tet foreslår at det i en overgangsperiode frem til 
1. juli 2023 lempes på kravene til utstedelse av 
eiersertifikat for eksemplarer som allerede var i 
Norge da ny forskrift trådte i kraft. Konsekven-
sen av endringen er at flere kan besitte eksempla-
rene lovlig, uten å foreta seg noe.
NJFF Østfold støtter lempingen på kravet til et-
terregistrering.  Et slikt krav om eierbevis for 
gamle gjenstander, som ofte er arvet, kunne med 
fordel helt sløyfes helt.  Direktoratet sier denne 
gang ikke noe om gebyrer. Vi mener at det her 
må være et absolutt krav at all etterregistrering, 
enten det er eierbevis etter viltloven, eller eier-
sertifikat etter CITES, skal være kostnadsfri for 
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søker siden det er regler som får «tilbakevirken-
de kraft».

Hund
Spordommere for NJFF Østfold
Det er ingen generell/sentral norm eller et regel-
verk for hvordan et fylkeslag skal knytte seg til 
sporprøvedommere. Vi har imidlertid et vedtak 
i sak 19/18 fra 2018 (utdrag): Det skal oppret-
tes individuelle avtaler med sporprøvedommere 
som ønsker å dømme for NJFF Østfold og som 
NJFF Østfold finner skikket til dette. Adminis-
trasjonen får i oppdrag å utforme avtaleteksten.

I tillegg har vi vedtak i sak 28/19: Administra-
sjonen innstiller eventuelle nye kandidater til 
sporprøvedommere for fylkesstyret etter å ha 
innhentet referanser og dokumentasjon. Dersom 
styret ønsker at vi inngår avtale med vedkom-
mende dommer, fattes det i første omgang kun 
vedtak om ett prøveår. Deretter evalueres prø-
veåret før avtale eventuelt inngås med lengre 
varighet.
NJFF Østfold tilbød Knut J. Herland en femårig 
avtale som dommer for fylkeslaget, etter ett års 
prøvetid. Herland har signert avtalen.

Vann og fisk
Fisketider for laks og ørret i Svinesund, Id-
defjorden og Enningdalselva
AJFF Halden og NJFF Østfold er enige om at det 
endelige forslaget til nye fisketider på ingen måte 
er bra, med innskrenket fisketid for sjøørret i 
fjorden, ikke tidligere fiskestart på laks i elva, og 
at all hunnlaks skal utsettes, samtidig som at det 
på svensk side i en smal fjord ikke blir endringer, 
men helt andre gjeldende regler enn i Norge. Vi 
sendte et brev om dette til Miljødirektoratet før 
jul, og NJFF sentralt tok opp dette i et møte med 
KLD på nyåret. 

Miljødirektoratet tok ikke hensyn til våre inn-
spill angående fiskeregler for laks og sjøørret i 
Iddefjorden og Enningdalselva. NJFF har på nytt 
tatt opp dette i et møte med direktoratet etter at 
de nye reglene ble gjort kjent. Vi får ikke gjort 
noe med reglene for 2021, men arbeider med 
håp om å få til endring før sesongen 2022. Vi 
har nemlig en svært god sak. Se også våre hjem-
mesider.

Iddefjordkonvensjonen – revisjonsforespør-
sel.
Brev fra AJFF Halden og svar fra klima- og mil-
jødepartementet (KMD). KMD vil ikke revidere 
konvensjonen. Det er imidlertid en rekke andre 
momenter AJFF Halden tok opp som KMD helt 
eller delvis har besvart. I tillegg er forskriften 
for fisketider for 2021 ennå ikke vedtatt, og her 
kom vi med flere innspill via NJFF sentralt på 
nyåret. Vi har gjennomgått svarbrevet sammen 
med Bjarne Granli i AJFF Halden, og satt opp 
en liste med saker vi kan arbeide videre med 
fremover.

Helhetlig plan for Oslofjorden
Helhetlig plan for Oslofjorden ble lansert av 
regjeringen 30-3-21. NJFF Østfold synes det er 
en svak og skuffende plan, som for en stor del 
kun resirkulerer gamle vedtak, og knapt omtaler 
jakt og fiske annet enn i negativ kontekst. Rap-
porten «Krafttak for kysttorsken» er langt bedre 
og hadde forslag til en rekke tiltak som faktisk 
kunne forvente å monne skikkelig. Vi sa fra hva 
vi mente til NJFF sentralt.
NJFF sentralt og fylkeslagene rundt Oslofjor-
den hadde Teams-møte 29-4-21, for å diskutere 
veien videre. Møtet var samlet om at videre ar-
beid skulle baseres på rapporten «Krafttak for 
kysttorsk». NJFF sentralt skal lage et sammen-
dragsnotat av denne rapporten som kan brukes 
av fylkeslagene i fht. sine politikere. I tillegg ser 
vi blant annet på muligheten for en Oslofjord-
konferanse 4 i 2022.

Sjøørretriket
NJFF Østfold var allerede godt i gang fra før, 
men nå er altså sjøørretveileder Bjørn Tore Kjøl-
holt i full gang med å arbeide for bedre sjøør-
retbekker i Østfold. Vi har mottatt tilsagn om 
mer enn kr 500.000,- fra vannområder og fyl-
keskommunen til fysiske tiltak i 2021. I tillegg 
har vannområdene i Østfold nærmere 1,8 mill. 
kroner som kan brukes til beplantning langs 
bekker. I tillegg til dette igjen har vi fått kroner 
75000,- til elfiske i bekkene og kroner 50000,- til 
skilting fra Statsforvalteren.

Mastergradsoppgave abbor i Nedre Glomma
Vi har ved flere anledninger de siste årene på-
pekt viktigheten av bestandene av både sik og 
abbor i Nedre Glomma, i forbindelse med flere 
høringer av tiltak som berører elvebredden i 
området. Via vannområde Glomma Sør søkte vi 
om midler fra Miljødirektoratet til å gjennom-
føre en mastergradsoppgave som skulle innhente 
mer kunnskap om disse to artenes habitatbruk i 
2021-2022. Vi fikk dessverre ikke midler derfra, 
men har hentet inn nok midler fra fylkeskommu-
nen, Fredrikstad kommune og NJFF til at vi kan 
igangsette undersøkelser av den ene av artene, 
nemlig abbor. Undersøkelsen gjennomføres ved 
å operere inn radiosendere i fisken, og deretter 
sette ut lyttebøyer i det aktuelle området, for så 
å kartlegge fiskens bevegelsesmønster gjennom 
året. Professor Thrond Haugen ved NMBU på 
Ås er hovedveileder og Ole-Håkon Heier biv-
eileder.

Skyting
Høring - endringer i regelverk om bruk av 
blyhagl i og ved våtmark
Det europeiske kjemikalieregelverket Reach er 
endret, ved at det er innført forbud mot bruk 
av blyhagl i og ved våtmark. Definisjonen av 
våtmark er som i Ramsar-konvensjonen (Våt-
markskonvensjonen). Dette regelverket skal også 
gjelde for Norge.

Medlemsland med 20 % våtmark eller mer, kan, 
som alternativ til å forby bæring og skyting av 
blyhagl i våtmark, innføre et generelt forbud mot 
både å bringe i omsetning og skyte med blyhagl 
på hele territoriet. Miljødirektoratet foreslår 
imidlertid å gjennomføre standardversjonen av 
forordningen, som «kun» innebærer forbud mot 
bæring og skyting med blyhagl i våtmark.
NJFF Østfold støtter i så måte dette minste av 
to onder. NJFF sentralt er i dialog med Miljødi-
rektoratet vedrørende temaet, og vil jobbe for at 
fremtidige regler ikke blir mer inngripende enn 
nødvendig for jegerne.  

Skytebane Bekkhus, Sarpsborg OJFF
Statsforvalteren har vedtatt skyting på banen 
skal opphøre senest 31. desember 2021. I til-
legg skal foreningen gjennomføre nødvendige 
grunnundersøkelser og utarbeide en miljørisi-
kovurdering som skal danne grunnlaget for en 
tiltaksplan for opprydning etter aktiviteten på 
Bekkhus. Miljødirektoratet avslo foreningens 
klage på dette vedtaket i brev datert 29-4-21. Det 
ble avholdt et møte mellom foreningen, NJFF 
sentralt og fylkeslaget 12-5-21, for å avklare 
veien videre.

Diverse
Organisasjonsutvalgets rapport
Forbundsstyret nedsatte i 2019 et utvalg for å 
utrede framtidens NJFF. Rapporten, med under-
liggende delrapporter innen viktige temaer, er på 
hele 340 sider. Det ligger inne omfattende for-
slag til organisasjonsendringer. Rapporten ligger 
også på www.njff.no.

Det er allikevel klart at selv om en del av for-
slagene til organisasjonsutvalget kan håndteres 
administrativt eller gjennom ordinære vedtak i 
forbundsstyret, så vil de tyngste sakene ende opp 

til behandling på neste års landsmøte i november 
2021.
Saken ble drøftet på årsmøtet i mars, og den in-
terne debatten vil garantert foregå helt frem til 
avgjørelsene skal tas på landsmøtet i november.

Bly i ammunisjon og fiskeutstyr, begrensnin-
ger og forslag om forbud i EU
Det europeiske kjemikaliebyrået har lagt frem et 
forslag om forbud mot bruk av bly i både am-
munisjon og fiskeutstyr. Både den europeiske 
sportsfiskeralliansen EAA og den europeiske je-
geralliansen FACE er på saken. NJFF er medlem 
i begge alliansene.

COVID-19
Det har som kjent for de fleste vært strenge re-
striksjoner i store deler av fylket fra januar og 
ut i april. Da startet en sakte gjenåpning. Noen 
foreninger har åpnet skytebanene igjen i begyn-
nelsen av mai, og håper året etter hvert bringer 
oss tilbake til normal aktivitet.

Kvinneutvalget og ungdomsutvalget
Covid-19 har stanset det meste av aktiviteten. 
Årsmøtene ble gjennomført på e-post 1.-10. fe-
bruar.
Berby Action Camp 2021 ble avlyst. Tommy 
Eriksson ble valgt som ny ungdomsleder på års-
møtet i mars, og er i gang med å finne seg til 
rette i vervet.

Fra jentesatsing til rekrutteringssatsing
Anne Beathe og Tomas har laget et forslag til 
landsmøtesak fra fylkeslaget som ble tatt opp 
på maimøtet: NJFF skal utarbeide en strategi-
plan for rekruttering som favner bredt slik at 
alle som er jakt-, fiske- og friluftsinteresserte 
får et nettverk og miljø der de introduseres for 
jakt og fiske. Strategiplanen skal erstatte dagens 
strategiplan for NJFFs kvinnesatsing. Videre 
skal kvinneutvalg i NJFF sentralt og fylkeslag 
og kvinnekontakter omdefineres til å være re-
krutteringsutvalg med fokus på nybegynnere. 
Barne- og ungdomssatsingen skal ikke berøres 
av endringen. Planen skal legge opp til at alle 
finner sin naturlige plass og føler seg velkommen 
i NJFF - uansett alder, erfaring og kjønn.
Det ble en debatt på styremøtet, og det var ue-
nighet om deler av innholdet i forslaget. Det ble 
derfor konkludert med at det ikke aktuelt å sende 
saken til landsmøtet fra fylkesstyret.
Det var derimot enighet om en bredere plattform 
for rekruttering. Anne Beathe foreslo å ta saken 
opp på neste årsmøte i fylkeslaget, og at vi bru-
ker mer tid til å forberede saken til da. Det er 
uansett best å forankre en sak i årsmøtet.

Diverse møter:
• Årsmøte Forum for Natur og friluftsliv Øst-

fold. Vidar Holthe/Øystein Mangrud deltok, 
Vidar fortsetter i styret. Foreløpig utsatt sam-
menslåing av FNF i Viken.

• Årsmøte Oslofjordens friluftsråd. 8-4-21, 
Teams. Markus Nagele deltok. Udramatisk 
årsmøte.

• Generalforsamling Jakt- og fiskesenteret. 24-
4-21. Markus Nagele deltok. Udramatisk års-
møte.

• Representantskapsmøte NJFF/Fylkesleder-
konferanse. Teams, 23.-24.4.21. Markus Na-
gele deltok. Stort sett formalia.

• VikenBUR/ØBUR. Hele 3 årsmøter 26. og 
27. april (sammenslåingsvedtak fra fylkesvise 
barne- og ungdomsråd til et nytt barne- og 
ungdomsråd for hele Viken). Markus Nagele 
deltok på møtene 27.4.



Tøffest i klassen • isuzu.noIntroduksjonspris fra kr 449.900,- inkl mva. (herav mva kr 73.482,-)

KONGEN AV PICK-UP HAR BLITT HELT NY!

OMFATTENDE UTSTYRSPAKKE
Adaptive cruise control, regnsensor, automatiske fjern og nærlys, BI-LED automatiske nær og fjernlys, elektronisk differensi-

alsperre, 9 tommers multimediaspiller med Apple CarPlay og Android, ryggekamera, 8-veis elektrisk setejustering, skinnratt, 

skinnseter ekstra komfort, kollisjonsvarsling (FCW), nødbrems (AEB), trafikkskilt gjenkjenning (TSR), intelligent  fartsbegrenser 

(ISL), filholder (LKAS), filskiftevarslingsystem (LDWS), opptil 8 høyttalere og mye mer.

Endelig er nye Isuzu D-Max her. Norsk motorpresse har latt seg imponere. 

Nå er det din tur til å oppleve nye Isuzu. Les mer på isuzu.no

Pick-UP

Black Edition

Trooper

Magnum

Arctic Truck

VELG MELLOM
Ekstremt høyt 

utstyrsnivå

LEASINGKAMPANJE

3.211,-
PR MND EKS MVA

* 4 dørs premium automat Black Edition inkl. Vinterhjul. 
3 års leie/45.000km, forskuddsleie på Kr 65.000. I tillegg kommer frakt, termingebyr med 
Kr 95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 seters varebil.

PICK-UP OF 
THE YEAR 2021*

*Kåret av 4x4 Magazine januar 2021

Sterke 
spesifikasjoner

Klasseledende 
sikkerhet

Nye Isuzu en kjempesuksess størst salgsøkning i Norge!

RSA BIL Sarpsborg
Brevikveien 1, Sarpsborg
Telefon: +47 69 13 68 70
Epost: bilsalg.sarpsborg@rsabil.no

RSA BIL Fredrikstad
Råbekksvingen 1, Fredrikstad
Telefon: +47 69 39 22 60
E-post: bilsalg.fredrikstad@rsabil.nowww.rsabil.no


