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Sportsman´s Pride - utviklet og sammensatt av ledende produsenter. 
De beste råvarer, ingen kunstig tilsetning og erfaring gjennom 

generasjoner. Et toppfór som gir de beste resultater både for deg og hunden.
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Det har i høst vært en del leserinnlegg på trykk fra noen 
ganske få dyrevernekstremister. Styret i regionlaget har 
tidligere hatt en diskusjon om i hvilken grad vi skal 
bruke tid på å skrive tilsvar og debattere med disse. 
Konklusjonen har vært entydig på at slike diskusjoner 
er nettopp det vernerne ønsker, og dersom vi lar oss 
lokke utpå vil det bare fortsette. Regionlaget har be-
grensede ressurser til rådighet (som de fleste andre), og 
styret mener det er bedre at vi legger ned innsatsen på andre områder enn en evigvarende 
kverulering med personer som uansett allerede har bestemt seg. Jevnlige undersøkelser 
blant den norske befolkningen viser nesten 80% har tillit til at jegerne utfører jakt på en 
god måte. Dette har vært ganske stabilt over lang tid, og viser at argumentasjonen som 
fremmes av de som er imot jakt kun i ubetydelig grad påvirker opinionen.

Vi i NJFF ønsker først og fremst å bruke tiden på utføre og skape ting som oppfattes posi-
tivt – mest av alt gjennom foreninger, men også gjennom regionlaget og sentralt. Dersom 
jaktmotstanderne kjører ut en svertekampanje skal vi svare med å fremme alt det positive 
som følger av vår aktivitet – i de mediene som vi kan nå frem i.

En veldig bra bieffekt av elfisket jeg driver med ute hos foreningene (som du kan lese om 
et annet sted i bladet), er kontakten med medlemmene. Det er ikke det at jeg ikke snakker 
med medlemmer. Tvert imot, jeg har maaange telefonsamtaler med medlemmer om det 
meste i løpet av et år. Det er imidlertid stor forskjell på å få en telefon med et spørsmål 
eller flere, og å gå sammen med noen en hel dag ute i felt. Siden dere som leser dette er 
jegere og fiskere tror jeg dere er med på hva jeg mener.

Når man har 8-10 timer sammen der man driver med en aktivitet, rekker man innom 
mange temaer i løpet av en dag. Jeg har i høst lagt merke til at alle jeg har vært sammen 
med, har vært inne på mangelen på folk som stiller opp på dugnadsarbeid, og at det etter 
Covid-19 har blitt enda færre.

Covid-19 fjernet for de fleste av oss mye av de sosiale sammenkomstene og reisene, og 
gjorde at mange flere begynte å bruke nærnaturen. Det første rammet mange av våre 
NJFF-aktiviteter, mens det andre ER våre NJFF-aktiviteter.

Så: ikke bruk energien på sinne ovenfor de som er imot det vi elsker å bruke tiden vår på, 
men bruk i stedet energien på positive tiltak knyttet til våre interesser. Det er den beste 
måten vi kan besvare våre motstandere på (de er fortsatt i et stort mindretall, selv om de 
til tider tar stor plass).

Ta vakter på skytebanen og hold banene ryddige, bli med og restaurere sjøørretbekker og 
innlandsbekker, delta og initier innsamling av søppel og tapt fiskeredskap, engasjer deg i 
barne- og ungdomsarbeid, bistå i forvaltningen av laksevassdrag, bistå hundegrupper med 
opprettelse og vedlikehold av hundehegn, redd rådyrkalver fra slåmaskinen. SAMTLIGE for-
eninger i Østfold kan by på en eller flere av disse aktivitetene, og INGEN har for mange folk.

Med hilsen fra regionsekretær Ole-Håkon Heier

Miljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu
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Tekst: Ole-Håkon Heier

Statsforvalteren har for tredje år på rad tildelt NJFF midler til 
kartlegging av sjøørretbekker i det som var Østfold frem til 
2020, og som igjen blir Østfold fra 2024. Det er fortsatt ven-
teliste på bekker der ute, så for å redusere den har vi også fått 
litt inndekning av midler fra vannområdene som igjen har fått 
midler fra Miljødirektoratet.

Hvis det er ett ord som skal brukes for å oppsum-
mere høstens syv lange feltdager i og ved sjøør-
retbekker i Østfold, så må det være ordet «tørt». 
Men det betyr absolutt ikke at vi ikke fikk gjort det 
vi skulle!

Høstens elfiske i sjøørretbekker i Østfold

46 stasjoner i 25 forskjellige bekker
Undertegnede rakk i høst innom 46 stasjoner i 25 forskjellige 
bekker i Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Kart-
leggingen har blitt gjennomført med uvurderlig assistanse fra 
medlemmer i lokale jeger- og fiskerforeninger, kommunene, 
noen ganger grunneiere, og NGOFA.

36 av stasjonene ble elfisket, mens de resterende 10 var 
helt tørre eller hadde bare vann i kulpene (og da lar vi 
være å elfiske, da stresset på fisken er for stort).

Fordelen (om man kan si det da…) med at det var tørt er at 
de bekkestrekningene der vi påviser fisk definitivt har fisk 
langt de fleste årene. Og noen bekker som var tørre i høst, 
kan fortsatt produsere sjøørretyngel i de fleste andre år. Så 
de får vi bare besøke i litt våtere år fremover. Det skal for 
øvrig sies at det har vært bra med yngel i mange bekker 

Ole-Håkon og Kjell Cato Strand fra NGOFA elfisker Kollerød-
bekken, Sarpsborg. Foto: Sunniva Eide Sunde.

Amund Dahle, Onsøy JFF, nyoppdaget 
strekk i Husebybekken Dalen i Bossum-
dalen, Fredrikstad.

Arild Kristiansen, Råde JFF, med fisk 
fra Røtnebekken øvre strekk, Råde.

Jon Terje Vaglen, AJFF Halden, med 
fisk fra et nyåpnet strekk i Strupebekken, 
Halden.

Fangsten fra Hunnbekken AJFF Sarpsborg og Borge JFF, 
Fredrikstad. Foto: Jørgen Torp.
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på tross av tørken, og mange fisk redder seg ved å svømme 
nedstrøms eller greier seg i kulper som ligger i skyggen.

Flere nye bekker og sjøørretførende strekninger
Et knippe strekk har vært uten ørret, mens den høyeste tettheten 
i høst ble målt i Engabekken i Fredrikstad med 402 fisk per 
100m2. Vi har registrert 4 nye sjøørretførende bekker i Østfold 
(Børstadbekken i Sarpsborg, Thorsøma i Fredrikstad, Hollen-
derstien i Moss og Rørbekken i Halden), men vi har også påvist 
en rekke nye områder i bekkene dit fisken vandrer og reprodu-
serer som ikke var dokumentert fra før.

Vi har også fått satt tall på hvor mye fisk bekkene produserer – 
både før og etter utførte tiltak. Utover ørret har vi påvist arter 
som skrubbe, nipigget stingsild, trepigget stingsild, bekkeni-
øye, laks og ål på en rekke lokaliteter. Alle fangster legges inn 
på artsobservasjoner.no, inkludert den fremmede plantearten 
kjempespringfrø, som vi dessverre finner i mange bekker.

Lokalforeningene våre trenger flere
dugnadsarbeidere
I disse dager (siste del av oktober) er det rapportskriving, og 
det tar tid. Jeg regner med at den endelige rapporten foreligger 
en gang i november, og da vil den sendes til en lang rekke med 
ansvarshavende og interessenter, og i tillegg legges ut på våre 
hjemmesider.

Det er mange menneskeskapte inngrep som må rettes på der 
ute, alt fra kulverter som hindrer fiskevandring, til manglende 
kantvegetasjon og mangel på gyteplasser (gjerne begravet i 
slam). Det vi trenger nå er at en større andel av sportsfiskerne 
som høster av sjøørretbestanden engasjerer seg i lokale jeger- 
og fiskerforeninger for å restaurere bekkene. Vi har nå en lang 
liste med aktuelle tiltak, vi har midler, men vi trenger enda flere 
engasjerte folk.

Tekst og foto: Ole-Håkon Heier

Sesongen 2022-2023 blir altså det åttende året der vi samler 
inn sporlogger. Det er ikke avgjørende at man finner noe. 
Det viktige er at man rapporterer inn GPS-logger som viser 
at man har gått til fots, på ski eller kjørt bil sakte for å se 
etter spor fra gaupe. I tillegg fyller man ut et enkelt excel-
skjema der man oppgir hvordan man har samlet inn loggen 
(gange, ski, bil), hvor lenge siden sist snøfall det var, og om 
man fant noen spor.

Dataene utgjør en del av grunnlaget for Rovdatas estimater 
for gaupebestanden, og resultatene offentliggjøres årlig på 
Rovdata sine hjemmesider.

Sporerne får en godtgjørelse per kilometer levert og god-
kjent, og skal samles inn fra etter første snøfall og til og 
med 28./29. februar.

Her i Østfold er naturlig nok den største utfordringen spor-
snø. Det er ikke så mange dager i løpet av en vinter det er 
sporingsforhold. Snøen må ha ligget i minst ett døgn, det 
må ikke snø på nytt eller regne eller smelte for mye. Derfor 

NJFF Østfold har nå samlet inn sporlogger fra 
lokalforeningsmedlemmer og sendt disse til 
Rovdata i syv år. Vi har stort sett klart å levere 
det vi skal, men det hadde vært et stort pluss 
om vi kunne levere både flere kilometer og fra 
en større del av Østfold.

Vi trenger flere gaupesporere!

er det slik at vi trenger en del sporere for å samle inn nok 
data, da det erfaringsmessig fort er en god del av de få da-
gene med sporsnø der det ikke passer for sporerne å gå eller 
kjøre. De siste vinterne har vi hatt alt fra 8 til 25 brukbare 
sporingsdager i løpet av vinteren. Det er vel bare den elen-
dige vinteren 2019-2020 der vi ikke klarte å samle inn de 
258 kilometerne som er minimumskravet.

Kontakt Ole-Håkon eller Anniken på regionlagskontoret 
om du vil være med som sporer. Det er ikke et krav om at 
du SKAL levere en sporingslogg i løpet av sesongen, men 
en logg er langt bedre enn ingen, og til sammen blir det fort 
mange kilometer.
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Tekst: Askim og Omegn JFF

Foreningen ble etablert i 1937, først og 
fremst for å påse at jakt og fangst fore-
gikk i lovlige former. Etter hvert så fikk 
de i gang et ørretklekkeri, for å sette ut 
fisk i Glomma og vann i området. 

Hesthagen med sin 200 meter strandlinje 
og 56 mål, ble kjøpt i 1957 for kr 32.000,-
. Senere har hytta blitt utvidet og et uthus 
med toaletter og lager er også bygget.

Foreningen ble 50 år i 1957 og fikk til-
delt NM i jegertrap. Hele 1313 skyttere 
konkurrerte, noe som til frem til da var 
det største NM som hadde blitt arrangert 
i NJFF. En kjempeinnsats av foreningens 
medlemmer gjorde dette til et prikkfritt 
arrangement

Skyttergruppa
Skyttergruppa i foreningen driver med 
lerdueskyting, og består av seks mann 
som igjen er delt i tre lag som har ansva-
ret for hver sine skytekvelder igjennom 
sesongen.

Vi disponerer 2 trapbaner hvor av den 
ene er kombinert med en sporting bane. 
Begge banene har overbygg og vi var vel-
dig tidlig ute med å få til dette i Østfold.

Dere som har vært med en stund vet at 
vi havnet i rettsak med misfornøyde na-

Askim og Omegn jeger- og fiskerforening
Våre lokalforeninger:

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.

boer for en del år siden. Dette resulterte 
i begrenset skyteaktivitet til en dag i 
uka, mandag-fredag klokka 18:00-21:00 
i april, mai, juni og august. Våre to popu-
lære 50 skudds-stevner forsvant også da 
vi ikke får arrangere stevner i helga eller 
på røde dager. Vi sitter da igjen med 18 
skytedager i sesongen. En sjelden gang 
19 hvis kalenderen er på vår side. Gleden 
er derfor stor når vi får besøk i Østfold-
cupen og får vist vårt flotte anlegg. Som 
regel prøver noen av disse skytterne seg 
også på sportingbanen.

For å få nye skyttere har vi en introkveld på 
banen for de som har gått årets jegerprøve. 
De som da fortsatt er interesserte får opp-
følging videre. Vi har serieskyting der de 
fem beste seriene teller og premiering i alle 
klasser. De beste skyter om seriemester’n 
siste skytekvelden i sesongen.
Vi har også klubbmesterskap i jegertrap 
og sporting.

Stutefosstjern
AOJFF disponerer et flott vann, Stute-
fosstjern, ved Mørk golfbane. Dette er 
et vann vi har kultivert siden 1979. Siden 
den gang satt ut fisk stort sett hvert år, 
og det har blitt et meget populært sted å 
fiske. 

Det er mulig å gå rundt hele vannet da 
vi har lagt ut broer over myrene og andre 
våte steder.  Det er også satt ut krakker.  
Vi tar vannprøver hvert år og vannet blir 
kalket hvis det trengs.  Man kan fiske 
med all redskap og det fanges bra med 
fisk spesielt på flue og mark.  Kort kan 
kjøpes via Vipps på stedet.  

Fisk med oss 
Fisk med oss var et konsept som kom fra 
NJFF. Dette ble vist på et seminar i 1992. 
Fisk med oss i Askim startet opp i 1993 
på Vrangentangen med en skoleklasse. 
Det var 5. klasse fra Askimbyen skole 
som var først ut.

Det var masse som måtte på plass. Vi fikk 
tillatelse fra grunneier til å bruke områ-
det. Dette måtte ryddes og utstyr handles 
inn. Året etter ble alt utvidet til å bli et til-
bud til alle 5. klasser i Askim kommune. 
Etter hvert så trengtes mer hjelp for å få 
det til. Løsningen ble å få hjelp av elever 
fra ungdomsskolene som veiledere. Det 
ble kjøpt inn tre store lavvoer. Fra 1996 
kom også Spydeberg barneskole og Stei-
nerskolen i Askim med.

Vi var på Vrangentangen til og med 1996. 
Fra 1997 og fram til i dag har vi vært ved 
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Tekst og foto: Ole-Håkon Heier

Vidar ble tildelt NJFFs viltstellspris på landsmøtet i 2009, 
og vi i NJFF Østfold hadde gleden av å dele ut regionlagets 
innsatsmedalje til Holthe på årsmøtet i 2021. Vi hadde hå-
pet å ha gleden av hans kunnskap og lune og saklige være-
måte i mange år fremover. Slik ble det altså ikke.

Holthe viste i sin yrkeskarriere (både som i direktoratet for 
vilt- og fiskeforvaltning, som viltforvalter i Østfold og som 
mangeårig ansatt i Norges skogeierforbund) stor forståelse 
for NJFFs og jegernes posisjon og betydning i norsk vilt-
forvaltning. Som ansatt i ulike posisjoner i offentlig vilt-
forvaltning og i grunneierorganisasjonene ervervet han en 
kunnskapsbase og erfaring det er få forunt å ha. Vi har aldri 
møtt noen som bare ut fra hukommelsen kan henvise til 
en bakgrunnshistorikk for de fleste viltrelaterte saker som 
strekker seg mange tiår tilbake i tid, inkludert møtedatoer 
og hvem som var med.

Han trappet opp engasjementet i NJFF ettersom han nær-
met seg slutten av sin aktive yrkeskarriere og gikk over 
til å bli pensjonist. Dermed var han mer faglig aktiv som 
pensjonist enn de fleste yrkesaktive - med et stort nettverk 
– myndigheter, forvaltning, fagpersoner, kontaktflater over 
hele verden.

Han var en ivrig jeger som jaktet i mer enn 20 land over sto-
re deler av verden og Norge etter en rekke forskjellige vilt-
arter. Det store favorittviltet var nok likevel alltid rådyret.

Vidar Holthe gikk bort 19. september. Viltforvalt-
ningen i Norge og NJFF i Østfold har mistet en 
bauta innen jakt, viltforvaltning, viltstell og kunn-
skapsformidling både i Norge og i internasjonal 
sammenheng.

Vidar Holthe til minne

I regionlaget NJFF Østfold var han revisor i 2008-2012, 
nestleder i 2013-2015, leder i 2016, nestleder i 2017-2020, 
og styremedlem i 2021 og til sin bortgang. Han var også 
representant på landsmøtet for NJFF Østfold i 2015, 2018 
og 2021.

Nå sto det en tom stol på kontoret i Rakkestad på styremø-
tet i september, og de ukentlige epostene og telefonene om 
fagsaker kommer ikke lengre. De ble alltid tatt imot med et 
lyttende sinn, for det han kom med var alltid gjennomtenkt 
og bygget på en livstid med erfaring og kunnskap. Vi kom-
mer til å savne Vidar både som et godt menneske og for 
hans enorme kunnskap i mange, mange år fremover.

For styret og administrasjonen i NJFF Østfold, Ole-Håkon 
Heier, regionsekretær

Vidar Holthe får viltstellsprisen av NJFF-leder Torstein 
Moland.

Tømtevja rett nedenfor Solbergfoss. Også her var grunneier me-
get positiv og vi fikk benytte et flott område. Her var det flere 
plasser og fiske på, men vannstanden varierte mye under vår-
flommene. I 1998 forandret skolene trinnene, så da ble det 6. 
klassinger som skulle være med.

Prosjektet har blitt gjennomført med det samme konseptet som 
det ble startet med i 1993 med noe modernisering. Vi har fått 
laget gapahuker til utstyr i mange varianter og har i dag en fin 
gapahuk til utstyr og annet. I 2015 ble de tre store lavvoene byt-
tet ut med en stor gapahuk med ordentlig tak og gulv. Her kan 
barna sove tørt uansett vær. Bare det å slippe disse teltene, var 
en stor lettelse for oss. I 2020 og 2021 kom Coronaen og satte en 
stopper for prosjektet, men i 2022 var vi gang igjen. Nå kunne vi 
innvie den nye bålhytta.

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt. Totalt så har ca. 
7000 elever deltatt på Fisk med oss siden vi startet dette opp i 
1993.

Fisk med oss består av en kort undervisning på skolen og fire 
forskjellige poster ute i leiren med overnatting. De forskjellige 
postene er fiske med lukket og åpen haspelsnelle, meitefiske og 
gå natursti

Annet
I tillegg til nevnt over arrangerer foreningen Fiskesommer, je-
gerprøvekurs og fisketurer. Vi har blant annet vært på mange 
havfisketurer til Frøya, med svært gode resultater. Vi har imid-
lertid også utfordringer med å få frem flere aktiviteter som kan 
heve medlemsmassen.
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Tekst og foto: Anniken Bøckmann

Høstens første turer gikk til et nytt turmål for oss, nemlig Ros 
i Svinndal, et lite småbruk tilrettelagt for grupper på tur og eid 
av Våler kommune. Vi hadde med oss klasser fra hhv. Våler 
ungdomsskole og Bytårnet fra Moss. Ros ligger vakkert ved 
Vansjø, og der kan vi faktisk stille med fiskegaranti. Mange 
fikk oppleve å få sine første fisker, til stor jubel og begeistring. 
For noen var det også aller første natt utendørs, med både litt 
hjemlengsel og kanskje litt mørkeredsel som seg hør og bør. 
Alle overlevde heldigvis, og mange kommenterte at de hadde 
lyst til å dra på flere turer – gjerne umiddelbart!

Vi har hatt fokus på fisk og vilt som matressurs denne høsten. 
Fisk fra Vansjø skal man som kjent ikke spise, så der nøt vi 
medbrakt gjørs. Ungdommene har fått lære seg om å tilberede 
fisk på bål, og det var for de aller fleste en helt ny opplevelse. 

NJFF sentralt har hatt en matsatsning over en lengre periode, 
og det ligger massevis av fine oppskrifter på nett. Disse har vi 
brukt flittig, og vi har satt både lærere og elever i sving for å 
tilberede nydelige og enkle viltretter på bål. For mange ble det 
helt nye smaksopplevelser og en bevisstgjøring av hvilke mat-
skatter vi har i skog og sjø i Østfold. 

Rett over 200 ungdomsskoleelever var med oss 
på overnattingsturer høsten 2022, når vi endelig 
kunne ha en normal tur-sesong igjen etter årene 
med Covid. 

Turhøsten med ungdom 2022

De fire siste turene for nå gikk til Eivindsætre sammen med 
hhv. Rakkestad og Rødsberg ungdomsskoler. Vi fikk ypperlig 
(som vanlig!)  bistand av Halden og omegn JFF, og ungdom-
mene fikk prøve hagleskyting og luftgeværskyting med kyndig 
instruksjon. Kanoene som regionlaget eier sammen med Moss 
og omegn JFF fikk seg en reise til Haldens dype skoger og ble 
flittig brukt. Det ble selvfølgelig også fisket og spist fisk, og 
enda mer god viltmat fant veien til nye mager.

Alt i alt er vi strålende fornøyd med dette halvårets jobb; vi 
tror nemlig vi har klart å få en god del flott ungdom hekta på 
friluftsliv. 
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Tekst og foto: Anne Beathe Vollaug

Regionskvinnekontakten deltok på arrangementet til Eidsberg 
JFF og hadde en fin dag med skyting og møtte nye trivelige 
folk. Dagen ble avsluttet på Bråtan med pizza og jegerprat. 

Kvinnekontakt i Eidsberg JFF (EJFF), Cathrine Myhre opp-
summerer arrangementet slik:
32 kvinner/jenter møtte til en skytedag på vårt nye anlegg i 
Marker i forbindelse med NJFFs kvinnesatsing siste helgen i 
august. Her ble det skapt en god sosial arena for mange nye jen-
ter/kvinner og det ble utvekslet mange erfaringer fra alt innen 
jakt, hund og samhold.

Vi hadde skyteinstruktører på både hagle og rifle, og kunne 
tilpasse etter hvert enkelt nivå. Alle fikk skyte så mye de ville 
på den tiden vi hadde til rådighet (1200-1700) og det ble løsnet 
mange skudd både med rifle og hagle. Det kom jenter helt fra 
Oslo og Fredrikstad for å delta. Tilbakemeldingene vi fikk var 
utelukkende positive, og det var stor enighet om at dette måtte 
gjentas.

Jeg fikk som Kvinnekontakt i EJFF fikk pratet med mange 
kvinner/jenter som savnet et tilbud som dette. De kunne også 
kunne fortelle om vansker med å komme inn på ulike jaktfor-
mer. Dette var gjennomgående for mange. Det beskrives som at 
en må kjenne noen som kjenner noen for å komme seg inn på 
jakt, dette til tross for introjakter rundt om. Introjaktene beskri-
ves som særs nyttige og nødvendige, men de er «bare» der og da 
- og gir ikke muligheter videre. Dette tar vi i EJFF med oss, og 
vil jobbe aktivt videre for å reklamere for «TA MED DEG EN» 
- som oppfordrer alle jegere til å ta med en nybegynner på jakt!

Kvelden ble avsluttet på Bråtan med sosialt samvær, pizza og 
dikt lest av eminente Harald Kvithyll. Alt i alt en fantastisk 
fin dag med gode opplevelser, tilbakemeldinger og ting vi kan 
jobbe videre med.

Jentehelgen 27.-28. august

Har din forening et arrangement du ønsker at regionskvinne-
kontakten og kvinneutvalget skal delta på, ikke nøl med å ta 
kontakt!

Kvinneutvalget NJFF Østfold
Leder  Anne Beathe Vollaug, Trøgstad JFF, 
   abvollaug@gmail.com, 93070081
Utvalgsmedlem Synnøve Gillingsrud, Båstad GJFF, 
   sgilling@online.no, 90543019
Utvalgsmedlem Inger-Johanne Gudevold, Borge JFF, 
   injh@hvaler.kommune.no, 99109300
Utvalgsmedlem Kari Ann Skau Jensen, Råde JFF, 
   yng.je@online.no, 97688256

Flere foreninger i Østfold hadde denne helgen ar-
rangementer for jenter. Det var mulighet for å bli 
med Kråkerøy JFF på havfisketur, AJFF Halden på 
overnattingstur i Sverige, åpen dag på forenings-
hytta til Moss og Omegn JFF, og skytedag på den 
nye banen til Eidsberg JFF.

Majorens fantastiske 

VILTBUFFET
60 forskjellige smaker! 

Hjortevilt, fugl, fisk...

Kuvertpris 595.- 

For mer info ring 
Markus 917 50 658
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Tekst og foto: Sondre Haugholt Breian

Bakgrunn for studien
- Bredden langs nedre del av Glomma er i stor grad påvir-

ket av urbanisering og landbruk, og det er en aktiv bruk av 
arealene langs bredden og stor skipstrafikk i nedre del av 
vassdraget.

- Det finnes en spesiell artssammensetning av fisk i området, 
hvor man både finner innslag av saltvanns- og ferskvanns-
arter som til tider kan jakte på de samme områdene etter 
samme føde. 

- Det er gjort lite telemetristudier på abbor som migrerer 
mellom brakk og ferskvann, og slikt sett var denne studien 
en form for pionerstudie på dette feltet, spesielt i skandina-
visk sammenheng. 

- Vi vet generelt veldig lite om den spesielle abborpopulasjo-
nen i området. Vi vet at det fanges stor abbor fra Visterflo 
og helt ned til brakvannsområdene rundt Øra – deltaet, men 
vi var ikke sikre på når de var her, hvor lenge de ble el-
ler hva som styrte migrasjonen. Det var det denne studien 
skulle forsøke å finne ut av. 

Sammendrag
Mengden forskning som finnes på migrasjonsmønstre for euro-
peisk abbor som benytter ferskvann og brakkvann er begrenset. 
Det er høyst usikkert hvordan disse populasjonene utnytter de 
ulike habitatene gjennom året, samt når de velger å migrere 
mellom disse. Denne studien hadde som mål å få klarhet i noen 
av hemmelighetene til denne unike og høyt verdsatte abborbe-
standen i Norge for å forstå atferds- og vekstmønsteret bedre. 
Akustisk telemetri ble brukt for å spore 25 individer ved hjelp 
av tagger utstyrt med dybdesensorer. Alle individene ble fan-

Vandringsmønster og vekst hos abbor i nedre 
Glomma/Øra - En telemetristudie

get med stang og snøre i løpet av sommeren/tidlig høst på to 
forskjellige steder: Øra og Visterflo. Disse stedene er regnet 
som de to viktigste samlingsområdene for abbor om somme-
ren (Øra) og høsten (Visterflo). Totalt 30 akustiske mottakere 
ble plassert i både ferskvanns- og brakkvannshabitater i stu-
dieområdet. Disse passive mottakerne logget signaler gjennom 
studieperioden: juni-november 2021. 

Telemetridataene avslørte store individuelle variasjoner i habi-
tat- og dybdebruk gjennom hele studien. 12 av de 14 abborene 
merket ved Øra kom tilbake til Visterflo på høsten, mens to fisk 
sluttet å sende signaler. Analyser viste at dag-til-dag variasjo-
ner i vannføring og temperatur var hovedfaktoren for å utløse 
migrasjon. Abborene som ble merket i Visterflo i første runde, 
valgte å bli i Visterflo hele sommeren og høsten. 

Vi fanget eller observerte ikke abbor under 20 cm på Øra, og 
abboren som valgte å migrere og benytte seg av disse områ-
dene, så ut til å ha bedre kondisjon og vekst. Det kan tyde på at 
abboren må nå en viss størrelse før den tar sjansen på å vandre 
til brakkvannsområdene for å spise og vokse i sommermåne-
dene. Det er fortsatt usikkert hva som gjør at abboren velger å 
migrere mellom Visterflo og Øra. Trolig er denne bestanden 
genetisk disponert for dette vandringsmønsteret, men dette må 
undersøkes nærmere i sammenheng med andre populasjoner i 
det samme vassdraget.

Resultater
Studieområdet vi valgte er en del av et stort og trolig komplekst 
vassdrag. Det er mange faktorer som kan påvirke fiskens van-
dringsmønstre. Lokalkunnskap om fangstområder og produk-
tive fiskeforhold/tidspunkt ble brukt for å plukke ut merkings-
stasjoner og tidspunkt. 30 lyttebøyer ble plassert jevnt utover 
studieområdet for å plukke opp signaler fra merket fisk. 

Figur 2. Empirisk vekst hos de undersøkte abborene.

Figur 1. Studieområde.
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Kun en fisk valgte å vandre over til Gressvik gjennom Fred-
rikstad, noe som kan indikere at abborbestanden rundt Gress-
vik kanskje er en annen populasjon. Hovedandelen av fisken 
vandret i slutten av august og begynnelsen av september, rett 
før høstflommen. Store endringer i vannføring over kort tid og 
temperaturendringer i sjøtemperaturen var de viktigste trigger-
faktorene. Fisken hadde få stopp i Glomma, og vandret relativt 
raskt opp til Visterflo (< 1 døgn – 15 døgn) 

Sett mot andre abborpopulasjoner ble det raskt klart for oss at 
abboren hadde en veldig god vekst, og relativt lav alder sett mot 
størrelsen. Det er en indikasjon på gode vekstforhold, spesielt 
for de abborene som valgte å benytte seg av brakkvansområde-
ne sommerstid. For det som trolig var stasjonære abborer, altså 
de som ble fanget i Visterflo, var den generelle trenden at de 
vokste litt saktere enn den migrerende abboren. Vi observerte 
heller ikke fisk under 25cm i brakvannsområdet, mens denne 
lengdeklassen av fisk var representert i Visterflo. Kan det være 
en indikasjon på at Visterflo fungerer som oppvekstområde for 
ung fisk? 

Betydning for forvaltning og noen avsluttende ord
- Det hersker liten tvil om at denne abborpopulasjonen og 

lokaliteten er spesiell. Det er viktig at resultatene kan bidra 
til en bedre og mer helhetlig forvaltning av vassdraget, og at 
fiskens vandringsruter og tidspunkt kan ivaretas ved utbyg-
ging eller annen aktivitet i og rundt Glomma. 

- Selv om bestanden har mye storvokst abbor, er det viktig 
at denne forvaltes godt slik at ikke ressursen forringes. Det 
finnes en anbefaling om maksmål på 40cm i vassdraget, 
noe som er viktig for å ivareta de store og viktige individene 
som trolig tåler vandringen godt og kanskje er bedre rustet 
mot predasjon. 

Det var en veldig lærerik prosess å gjøre denne studien, og jeg 
er takknemlig for all hjelp og støtte som gjorde dette mulig. Jeg 
tror resultatene kan bidra til en bedre og mer helhetlig forvalt-
ning av abborbestanden i området, og sikre at dette fantastiske 
fisket kan fortsette langt inn i fremtiden. 

Tekst: Nina Frydenlund

Jeg har skrevet om Kystverkets prosjekt for å utbedre farleden 
inn til Borg Havn flere ganger i denne spalten. Det er et prosjekt 
som opptar og engasjerer mange, også utenfor Forum for natur 
og friluftsliv. At prosjektet er så omfattende og det største hit-
til i landet, gjør nok at mange blir skeptiske og redde for uante 
konsekvenser. Nedslamming og forurensing som følge av mud-
ring, sprenging og deponering av forurensede masser, vil kunne 
få katastrofale konsekvenser for økosystemene i Oslofjorden, 
som allerede er i dårlig tilstand. Men det er slik at Miljødirek-
toratet har gitt Kystverket tillatelse, med det de kaller strenge 
vilkår, til å mudre, sprenge og dumpe masser, og prøvemudring 
skal starte allerede sent i oktober. 

Hvaler kommune vedtok i 2014 reguleringsplaner for masse-
deponier i sjø, ved henholdsvis Møkkalasset og Svaleskjær. På 
det tidspunktet hadde vi kunnskap om mengden kvikksølv som 
er sluppet til Glomma siden Borregaard ble satt i drift i 1949: 
Omtrent 70 tonn kvikksølv anses tapt til vann og ca 15 tonn er 
deponert som slamavfall på bedriftens avfallsplass på Opsund. 
Siden 2014 har vi fått mye ny kunnskap om at tilstanden i Os-
lofjorden er svært dårlig, og en storstilt plan har blitt laget for å 
forsøke å redde den. For å lykkes med planen fordrer det at alle 
bidrar. Spesielt er man bekymret for fiskebestandene (torske-
fisk) og tilføring av næringsstoffer. Men ifølge NIVA er fysiske 
inngrep og forstyrrelser, såkalte hydromorfologiske endringer 
i havbunn og strandsone de tiltakene som skaper størst skade 

«Eventyret om Borg Havn fortsetter….»

Nytt fra Forum for natur og friluftsliv

på økosystemene. De mener også at dette ofte underkommu-
niseres. 

Det kan det virke som Hvaler kommune fikk «kalde føtter» og 
tidlig i oktober ble flere interessenter, herunder FNF Østfold, 
bedt om å komme med innspill til hvorvidt man skal tillate de-
ponering i sjø eller ikke. Vi uttalte at man her burde støtte seg 
på føre-var-prinsippet i Naturmangfoldloven, og at en samlet 
belastning på økosystemet i Oslofjorden må veie tungt i vur-
dering av plassering av massene. Vi konkluderte derfor med at 
alle massene må tas på land. Per i dag finnes det ikke godkjente 
deponier til å store mengder med masser, men det kan ikke 
være et argument for å dumpe det i sjøen. Her må man ta seg tid 
til å gjøre en god og sikker jobb slik at ikke det marine miljøet 
blir ytterligere skadelidende. Så får vi se hvordan fortsettelsen 
på dette «eventyret» blir…. 

Minner ellers om å følge med på vår digitale tjeneste Hørings-
radaren hvor aktuelle høringssaker som berører natur- og fri-
luftslivsinteressene samles og publiseres. Snart kan vi også 
presentere en abonnementsløsning så det er enda lettere for deg 
å få info om de sakene du er interessert i. Husk også at denne 
listen er resultat av en manuell jobb, så det er ikke sikkert vi får 
med oss absolutt alle saker. Meld gjerne fra om du finner noe 
som mangler!

Ha en fin høst ute og inne!
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Jaktskytingsresultater

Her kommer en kort oppsummering av mesterskapene i perioden 11.6.-20.10.2022. Følg for øvrig med på våre 
hjemmesider https://www.njff.no/fylkeslag/ostfold

Tekst: Ole-Håkon Heier

RM elgbaneskyting
Trøgstad JFF arrangerte årets RM 
i elgbaneskyting lørdag 11. juni. 
I 2021 deltok bare 11 skyttere fra 
Østfold på mesterskapet, men i 
2022 var det en gledelig fremgang 
til 20 deltagere. Foreningene våre 
har imidlertid en jobb å gjøre med 
ungdommen, da ungdomspokalen 
ble stående til 2023.

Kun tre fattige poeng skilte de ni 
beste skytterne før finaleomgan-
gen. Etter fem finaleskudd gjensto 
tre skyttere med 111 poeng, mens 
resten hadde 107 poeng eller min-
dre. Eigil Lorentzen fra Trøgstad 
JFF hadde allerede reist fra banen 
og endte dermed med bronsen.

Knut Magne Bjørnstad skjøt 24 po-
eng i den andre delen av finalen (to-
talt 135 poeng), mens Magne Andre 
Lilleng fra Råde JFF skjøt 21 po-
eng (totalt 132 poeng). Dermed ble 
Bjørnstad regionmester for andre år 
på rad, mens Lilleng tok sølvet.

I lagskytingen var det Trøgstad JFF 
som tok gullet med 263 poeng. Med 
på laget var Bjørn Ekre, Jan Markus 
Jegeråsen Rambøl og Bjørn Volle-
bekk. Lag nummer to fra Trøgstad 
kapret også sølvet med 256 poeng. 
Her deltok Henning Krogh, Willy 

Henriksen og Eigil Lorentzen. Rak-
kestad og Degernes JFF tok bronsen 
med 231 poeng. På dette laget del-
tok Svein Kristiansen, Knut Magne 
Bjørnstad og Mari Aanonsen.

LM Leirduesti
Bjørkelangen JFF var årets arrangør 
av LM leirduesti lørdag 11. juni. 
Kim-Alexander Buer fra Halden 
og Omegn JFF ble soleklar lands-
delsmester. Han var den eneste som 
skjøt fullt hos både på den innle-
dende skytingen og i finalen, og 
endte dermed på 70 treff.
På lagskytinga gikk gullet til 
Eidskog. Moss og Omegn JFF ble 
beste Østfold-lag på 7. plass.
Det er gledelig å se på resultatlistene 
for junior, som viser at det kommer 
yngre hagleskyttere til her i Østfold 
(7 deltagere fra fylket). I gutteklas-
sen var faktisk alle de tre beste fra 
fylket: 1. Aksel Johansen, Moss og 
Omegn J.F.F, 2. Loke Gustus Holth, 
Trøgstad J.F.F, 3. Truls Fredriksen 
Eidsberg J.F.F.
Jenteklassen hadde også en deltager 
fra fylket som endte på andreplass: 
2. Sara Kraus Svartdahl, Moss og 
Omegn J.F.F.
Komplette lister finner du på www.
leirdue.net

Østfoldcupen jegertrap
Finalen i Østfold-cupen i jegertrap 
ble arrangert i Båstad 29. juni. Det 

ble en trøblete start på finalen, da 
motoren på leirduekasteren faktisk 
tok fyr og brant. Dermed måtte op-
pgjøret hasteforflyttes til en annen 
bane i distriktet.
Etter at 8 skyttere på hvert av de tre 
lagene hadde avfyrt 25 skudd, og de 
tre med lavest poengsum på hvert 
lag hadde blitt strøket, var det AJFF 
Halden som sto igjen som vinnere 
med 117 treff. Rakkestad og De-
gernes JFF fikk 110 treff og kapret 
sølvet, mens Onsøy JFF fikk bron-
sen med sine 107 treff.

NM i elgbane og jaktfelt
NJFF Hordaland arrangerte NM i 
både jaktfelt og elgbane 4.-10. juli 
2022. NM elgbane samlet 271 delt-
agere, og NM jaktfelt 442 deltagere. 
I tillegg var det presskyting for de 
som ønsket mer skyting.
Norgesmester på elgbane, etter om-
skyting, ble Sindre Skoglund fra 
Kroken JFF med 150 poeng. Jan 
Markus Rambøl fra Trøgstad JFF 
ble beste Østfolding sammenlagt 
etter finalen med 140 poeng og 51. 
plass, og var den eneste fra Østfold 
som hang med til siste finalerunde. 
Østfold kom på 11. plass i fylkeslag-
skytingen.
Norgesmester i jaktfelt ble Kent 
Halvorsen fra Høland JSK med 200 
poeng. Willy Henriksen, Trøgstad 
JFF, endte på 4. plass i klasse E2 
med 144 poeng, og Anders Skaug, 
Båstad grunneier JFF, endte på 2. 
plass i klasse Jeger B med 144 po-
eng.

NM Leirduesti og jegertrap
Opdal JFL sto for årets NM i leir-
duesti og jegertrap.
Kim-Alexander Buer fra Halden 
og omegn JFF tok en soleklar sei-
er i NM leirduesti med 99 av 100 
mulige treff. Det var meget solide 2 
treff foran sølv-vinneren. Aksel Jo-
hansen fra Moss og Omegn JFF ble 
nest beste Østfolding sammenlagt 
med 87 treff og en 31. plass. Med 

AJFF Halden ble vinnerne av Østfold-
cup jegertrap 2022, foto Jarle Isetorp.

Et godt knippe plakettmottagere på elg-
bane-RM i  Trøgstad. Foto: TJFF.
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det sikret han seg også bronsen i 
juniorklassen i NM.
Johan Harstad fra Gjemnes JFF ble 
årets norgesmester i jegertrap. Han 
skjøt 98 treff på 100 skudd. Beste 
Østfolding sammenlagt ble Per-
Kristian Dahl fra AJFF Halden. 
Han skjøt til 69 treff på 75 skudd. 
Dette holdt til en bronsemedalje i 
veteranklassen. Dahl var faktisk i 
omskyting om sølvet, men der ble 
det et par treff for lite.
Mesterskapene samlet hver cirka 
350 deltagere.
Komplette resultatlister ligger på 
www.leirdue.net

Nordisk mesterskap jaktskyting
Første helga i august gikk nordisk 
mesterskap i Nordisk jaktskyting 
av stabelen, denne gang i Mäntsälä 
i Finland. Hele fem jaktskyttere fra 
Østfold var med på det norske la-
get. Fra Råde JFF Siv Eriksen og 
Siri Marlen Hemstad, fra Trøgstad 
JFF Willy Henriksen, og fra Rakke-
stad og Degernes JFF Knut Magne 
Bjørnstad og Jan Vegar Studsrud.

I nasjonskampen ble det ny poen-
grekord og en klar seier til de finske 

Nordisk mesterskap jaktskyting, f.v. Siv 
Eriksen, Tonje Fuglås Kvendbø, Siri 
Marlen Hemstad. Foto: Vidar Nilsen.

Årets norgesmester i lerduesti, Kim-Ale-
xander Buer. Foto: MOJFF.

laget. Sverige knep sølvmedaljen 
med knapp margin foran det norske 
laget. Både Bjørnstad, Studsrud og 
Eriksen ble tellende på det norske 
laget.

I den individuelle konkurransen ble 
Ronnie Skata fra Finland best med 
375 poeng. Knut Magne Bjørnstad 
endte på 15. plass med 362 poeng og 
Jan Vegard Studsrud på en 25. plass 
med 344 poeng.

Nok en gang skulle det bli de norske 
damene som utmerket seg med høyt 
nivå under det nordiske mesterska-
pet, og som sørget for den største 
medaljefangsten. I sammenlagt-

konkurransen ble det gull til Tonje 
Fuglås Kvendbø og sølv til Siv Erik-
sen.

I grenen rådyr gjorde de norske 
damene rent bord, med gull, sølv 
og bronse! Her fikk Eriksen sølvet 
og Siri Marlen Hemstad bronsen. 
Eriksen tok også sølv grenmedalje 
i sporting.

I veteranklassen fikk Willy Henrik-
sen med seg bronse på rådyr.
 
Her finner du alle resultatene:
https://www.hirviurheilu.com/sv/races/4431

Konkurransefiskeresultater

Følg også med på våre hjemmesider www.njff.no 
for oppdatert informasjon i forbindelse med større 
mesterskap.

Tekst: Ole-Håkon Heier

RM sjøfiske 2022
Moss SFK arrangerte årets regionmesterskap i sjøfiske på 
Jeløya 12. juni. Det var dessverre (som vanlig de siste årene) 
ikke enorme mengder med fisk i sjøen, men alle fikk fisk og 
været var flott.

Ketil Jensen fra arrangørklubben dro i land årets regionmes-
tertittel med 2900 gram. Unge Kacper Barda, også fra Moss 
SFK, var imidlertid ikke langt bak med sine 2390 gram. Han 
fikk dermed med seg ungdomspokalen sammen med sølv-
medaljen i mesterskapet. Bronsen gikk til Piotr Barda (også 
Moss SFK). Han fikk 1830 gram fisk.

Fra venstre Kacper Barda, Ketil Jensen og Pioter Barda. Foto: 
Moss SFK.
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Nytt fra NJFF-Østfold 11. juni - 20. oktober

Vilt og jakt
Sjøfugl- og seltellinger 2022-2028
Vi har også mottatt midler fra Viken Fylkes-
kommunen til sjøfugltellinger i 2022, inklu-
dert et opplegg med bruk av artsoraklet og 
artsobservasjoner i utvalgte lokalforeningers 
ungdomsgrupper. Vi har gitt oppdraget til 
Rein Riise Dalermoen, som har skrevet litt 
om seg selv en annen plass i bladet.

Kamerautvalg
Årsmøtet vedtok følgende: Regionlaget opp-
retter ett kamerautvalg som skal jobbe med 
søknader til midler, kartlegge muligheter for 
en felles skyløsning for alle lokallagene, samt 
kartlegge hvilken analysekompetanse som 
trengs. Videre oppgaver utarbeides i samar-
beid med regionstyret. Utvalget rapporterer 
til regionstyret.
Styret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av 
Bjørn Einar Lier (på vegne av forslagsstiller 
Trøgstad JFF), Vidar Holthe (regionstyret), 
Lars Erik Høiby (AJFF Halden), og region-
sekretær Ole-Håkon Heier (referent). Første 
møte ble gjennomført 24-5-22.
Styret ba på junimøtet utvalget arbeide videre 
ut fra det de kom frem til på det første møtet. 
Regionsekretæren har luftet forslagene fra 
utvalget med NJFF sentralt og andre region-
lag uten noen veldig stor og positiv respons. 
Vi arbeider videre med saken utover høsten. 
Tomas Belseth Martinsen har tatt over etter 
Vidar Holthe som regionstyrets representant.

Ansvarsforsikring ved bruk av drone 
i lokalforening
Denne dekkes nå av NJFF sin ansvarsforsik-
ring (med noen forbehold). Saken ligger ute 
på www.njff.no

Høring – forslag til forskrift om tidligjakt på 
grågås i Sarpsborg, Råde, Moss og Hvaler
Ingen lokalforeninger hadde noen innvendin-
ger mot forslaget. Vi sendte derfor ikke noe 
innspill, og forskriften trådte i kraft. Vi fulgte 
opp med å legge ut en sak i juli om utvidet jakt 
på grågås i seks Østfold-kommuner.

Høring – bruk av motorkjøretøy for å 
transportere ut felt villsvin
Formålet med endringsforslaget er å gjøre 
det enklere å frakte ut felt villsvin, siden det 
foreslås å tillate utfrakting av felt villsvin med 
motorkjøretøy. Regionstyret var i det hele 
enige med forslaget, men syntes det hadde tatt 
relativt lang tid før det kom, og spilte inn det-
te til NJFF sentralt. Innspillet ligger på våre 
hjemmesider.

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.

Jakt på kommunale holmer og øyer i Fred-
rikstad kommune
Vi ble i juli 2022 gjort oppmerksomme på 
at Fredrikstad kommune har en prosedyre 
fra september 2021, der jegerne forsto det 
slik at kommunen ikke tillater jakt utøvet av 
allmennheten på kommunalt eide holmer og 
øyer i kommunen.
Regionsekretæren kontaktet Fredrikstad 
kommune i august. Følgende refereres fra 
samtalen:
• Fredrikstad kommunes nei til jakt på dis-

se holmene og øyene omfatter ikke tide-
vannssonen. Det er ikke deres intensjon å 
forhindre jakt derfra. De tolker «grunner» 
i beskrivelse av fri jakt på hav og fjord 
til å omfatte også tidevannsonen både på 
øyer og fra fastlandet, og da t.o.m. så langt 
bølgene slår opp på land under høyvann. 
Jfr.: Du kan jakte uten tillatelse fra grun-
ner og skjær som er overskylt ved vanlig 
høyvann. Den frie jaktretten strekker seg 
inn til tørt land, altså det landarealet som 
til enhver tid ligger ovenfor vannkanten. 
Dette gjelder under jakta i høst.

• De er derimot opptatt av at det ikke uten 
videre skal skytes mink, kaniner og ender 
inne på øyene.

• De skal utforme en ny prosedyre i høst, 
som skal legges ut på høring og til slutt 
vedtas politisk. Dette er en oppfølging av 
deres rullering av handlingsplan for na-
turmangfold, der kommunen viser til at 
de ønsker at den frie jakta på sjø og hav 
fortsetter.

• Regionsekretæren kom med en del inn-
spill i løpet av telefonsamtalen rundt 
hvordan denne prosedyren i størst mulig 
grad kan ivareta jakta og jegerne. Uansett 
vil NJFF Østfold (styret) gi en uttalelse 
når høringsutkastet foreligger.

Handlingsplan villsvin – midtveisevalu-
ering
Det er nå gått mer enn to år siden handlings-
planen mot villsvin ble ferdigstilt.  I planen 
framgår det at planen skal evalueres etter 
«halvgått» løp.  Miljødirektoratet og Mattil-
synet har også i fellesskap fått et oppdrag fra 
Landbruks- og matdepartementet om å gjen-
nomføre en evaluering av planen innen 15. no-
vember i år. NJFF har blitt spurt om å komme 
med innspill. 
Derfor har NJFF sentralt bedt om noen tilba-
kemeldinger fra regionlagene. Hovedspørs-
målet er selvsagt om vi er på rett vei i forhold 
til målsettingen om «færrest mulig villsvin på 
et minst mulig geografisk område», men også 
om å vurdere effekten av de tiltakene som er 
iverksatt. I vårt innspill har vi vurdert hvert 
punkt i handlingsplanens tiltaksdel. Dette 
er sendt NJFF sentralt, og lastet opp på våre 
hjemmesider.

Høring – forskrift om adgang til jakt på elg 
og rådyr i Fredrikstad kommune
Grunnet en høy rådyrbestand og svært mange 
viltpåkjørsler foreslår kommunen å senke 
minstearealet for jakt på rådyr fra 300 til 200 
dekar. Onsøy JFF har sendt høringsuttalelse 
til Fredrikstad kommune der de støtter forsla-

get. NJFF Østfold støttet også forslaget.

Statistikk over avlagte skyteprøver og obli-
gatoriske skudd
Ligger her: https://www.brreg.no/jegerregis-
teret/statistikk-pa-skyteprover-og-obligato-
riske-skudd/

Rovdyr
NJFF Østfolds rovviltutvalg
Utvalget består av Roy Yven (Råde JFF), Ulf 
Veidahl (Moss og Våler JFL), Bjørn Einar 
Lier (Trøgstad JFF), Egil Brekke (AJFF Hal-
den), og fylkesleder Markus Nagele. Mandatet 
ligger på NJFF Østfold sine hjemmesider.

Resultater fra gaupesporingen 2021-2022
Link til rapporten fra Rovdata pluss innsam-
lede sporlinjer fra regionlag i NJFF kan lastes 
ned på www.rovdata.no
Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 4
Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 
4 ligger nå på rovviltnemndas hjemmesider.

Lisensfelling av ulv 2023
Rovviltnemnda hadde møte 26-8-22. Det var 
fra administrasjonens side foreslått en kvote 
på 14 dyr utenfor ulvesona, og uttak av to revir 
innenfor ulvesona (Kockohonka og Juvberget, 
begge grenserevir med Sverige i Hedmark). 
Nemnda vedtok kvota utenfor ulvesonen, 
mens den endelige behandlingen av kvote 
innenfor ulvesona ble utsatt til et nytt møte. 
Nemndas flertall gikk inn for å ta ut 4 gren-
seflokker, men dette forslaget måtte avklares 
med Sverige før endelig vedtak kunne fattes. 
De berørte regionlagene i NJFF, inkludert 
Østfold, har hele veien kommet med innspill 
til nemnda og blir hørt.
Länsstyrelsen i Värmland meldte tilbake at 
de kunne godta et uttak av to til tre grensere-
virer, men hadde innvendinger mot et mulig 
uttak av reviret Fjornsjöhöjden. Nemndene 
samlet seg derfor til nytt møte 12. septem-
ber og diskuterte uttak av revirer sett i lys av 
tilbakemeldingen fra Sverige. Konklusjonen 
ble at de vedtok å ta ut tre grenserevir og ett 
helnorsk revir under vinterens lisensfelling av 
ulv innenfor sonen. De revirene som ble ved-
tatt tatt ut er det helnorske reviret i Mangen, 
samt grenserevirene Juvberget, Kockohonka 
og Ulvåa.

Klage mandatsutøvelse rovviltnemnda
Rovviltutvalget i NJFF Østfold sendte i sep-
tember en klage til Klima- og Miljødeparte-
mentet og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Ut-
valget/NJFF Østfold mener at to representanter 
i rovviltnemnda på møtet i august tydelig viser 
at de ikke forstår sitt mandat når de går inn for 
at det ikke skal tas ut ulv i ulvesona vinteren 
2022. Utvalget/NJFF Østfold mener da at disse 
bør anmodes om å trekke seg fra sine verv, all 
den tid de ikke følger rovviltforliket på Stortin-
get, men kun egen overbevisning. Nemnda er 
satt til å forvalte ulven i hht. rovviltforliket. Vi 
mottok svaret fra KLD den 15-9-22. De valgte 
å ikke svare direkte, men ga i stedet en gene-
rell orientering om rovviltnemndenes virke og 
mandat. KLD omtaler imidlertid noen momen-
ter vi tar med oss videre.
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Samarbeid om temakvelder om ulv m.m. i 
regi av Natur, plan og utvikling
Firmaet Natur, plan og utvikling (NPU) har 
fått midler til temakveld om ulv, friluftsliv og 
utmark m.m. Disse skal arrangeres i Marker. 
De vil veldig gjerne samarbeide om program, 
teknisk gjennomføring og markedsføring. 
Forslaget ble sendt styret og rovviltutvalget, 
og de takket ja til samarbeid. Temakveldene 
blir 27.10., Kanalmuseet Ørje, og 22.11., kom-
munestyresalen, Ørje.

Vann og fisk
Forurensning i Enhusbekken, Kråkerøy.
Etter et varsel om forurensning fra lokalfo-
reningen tok regionsekretæren kontakt med 
Fredrikstad kommune angående tiltak for å 
forhindre kommunale utslipp av avløpsvann 
i en bekk restaurert av Kråkerøy JFF. Kom-
munen lover å installere en fordrøyningstank 
med varslingsanlegg.

Diverse
Kvinneutvalget
Anne Beathe Vollaug, som ny kvinnekontakt 
i regionlaget valgt på årsmøtet 2022, har opp-
rettet et kvinneutvalg. Kari Ann Jensen (Råde 
JFF), Inger Johanne Gudevold (Borge JFF) og 
Synnøve Gillingsrud (Båstad grunneier JFF) 
er nye medlemmer. Utvalget hadde sitt første 
møte 1-6-22. Temaer her var Facebook-side, 
hjemmeside, kvinnekontaktsamling, årsplan 
m.m. Nytt utvalgsmøte ble avholdt 18-10-22, 
referat er i skrivende stund ikke klart. Anne 
Beathe har også vært ute hos noen foreninger.

Ungdomsutvalget
Tommy Eriksson har fått med seg Bjørn Mor-
ten Holm fra Moss og Omegn JFF og Markus 
Andersen fra Skjeberg og Omegn JFF i sitt 
ungdomsutvalg.
Ungdomsutvalget har hatt sitt første møte – 
der de tok det sammen med Anniken og en 
skoleklasse ved Vansjø.

Det har vært en del fiskesommer-arrangemen-
ter ute i lokalforeningene i sommer, men det 
varierer fra forening til forening hva de kan 
følge opp med av tilbud etterpå. Tommy ble 
med Onsøy JFF på tur til Jakt- og fiskedagene 
på Elverum. Han har også vært på kajakkpad-
ling sammen med DNT Moss for å se hva de 
jobber med og hvordan. Aktiviteten har tatt 
seg opp i en del foreninger utover året etter at 
pandemien var over.
Landsmøtet vedtok å sette ned et utvalg som 
skulle se på barne- og ungdomsaktiviteten i 
NJFF. Dette ble nedsatt i august 2022. 
Fremover er det planlagt ungdomsutvalgsmø-
te 15-11-22, ungdomslederkurs på Bøensætre 
i Aremark 18. til 20-11-22, og ungdomsleder-
samling for Østfold i Moss 30-11-22.

Hundeforsalget
Salget av hundefôret Sportmans Pride fra 
kontoret i Rakkestad har gått tregere de siste 
årene. I 2020-2022 har vi solgt mindre enn to 
paller årlig. Ved kjøp av minst to paller får vi 
gratis frakt. Det er få, om noen, andre regi-
onlag som selger hundefôr fra kontoret. Regi-
onkontoret har en lang rekke andre oppgaver 
som skal løses. Styret i NJFF Østfold vedtok 
derfor at regionlaget skal slutte å selge hunde-
fôr fra regionkontoret i Rakkestad. Lokalfore-
ninger i indre-regionen oppfordres til å starte 
opp med salg i stedet.

Jakt & Fiske, og dekning av sak om droner 
og flytting av rådyrkillinger
Bjørn Einar Lier i Trøgstad JFF reagerte 
kraftig på saken om droner og berging av rå-
dyrkillinger i Jakt & Fiske nummer 4-2022. 
I artikkelen fokuseres det kun på andre ak-
tører enn NJFF, når Trøgstad JFF faktisk har 
vært den mest sentrale aktøren. Styret i NJFF 
Østfold reagerte også sterkt på at verken NJFF 
eller Viltstellsprisen på landsmøtet heller ikke 
var nevnt i saken. 

Styret sendte derfor i juni en skriftlig henven-
delse til styreleder i NJFF, Knut Arne Gjems, 
der vi påpekte fakta og ba han pålegge Jakt & 
Fiske å trykke en korreksjon i neste nummer 
der NJFFs plass i prosjektet settes i et rettmes-
sig lys. 
Knut Arne Gjems berømte innsatsen som 
er gjort i Østfold, og sendte saken videre til 
redaktør i Jakt & Fiske, Leif Haug, og gene-
ralsekretær Eldar Berli. Berli understreket at 
verken styreleder eller generalsekretær kan 
pålegge ansvarlig redaktør hva som skal tas 
inn i bladet, siden redaksjonen skal utøve 
journalistikk forankret i redaktørplakaten. 
Redaktør Haug svarte at de tar kritikken på 
alvor, og skal ta en gjennomgang av saken.

Tillitsvalgtsamling 2023
Det er på tide å gjenoppta den gamle tradi-
sjonen fra før Covid-19. Styret ønsker at Øst-
fold er med på årlige tillitvalgtkonferanser 
sammen med de andre tre regionlagene f.o.m. 
2023. Denne blir avholdt i regi av NJFF Hed-
mark i første halvdel av februar 2022.

Endringer i verv etter Vidar Holthes bort-
gang
1: Styret NJFF Østfold. Vidar var innvalgt 
styremedlem 3. Vara 1, Tomas Belseth Mar-
tinsen, rykker derfor opp til styremedlem 3, 
og vara 2, Jan Morten Fossen, rykker opp til 
vara 1 frem til neste årsmøte.
2: Forum for Natur og Friluftsliv Østfold: Vi-
dar var vår representant i styret i FNF Østfold, 
med Øystein Mangrud som vararepresentant. 
Øystein Mangrud tar over som ny represen-
tant og vararepresentant blir Cathrine Srøbka 
Myhre.
3: Viltkamerautvalget. Vidar var her styrets 
representant i utvalget. Tomas Belseth Mar-
tinsen tar over som styrets representant.

De fleste tillitsvervene i regionlaget har en varighet på to 
år, men noen verv velges også årlig. Regionstyret består av 
styreleder, nestleder, kasserer, tre styremedlemmer, to vara-
medlemmer, ungdomsleder og kvinnekontakt. I tillegg vel-
ges to revisorer og to vararevisorer. Nytt medlem til valg-
komiteen velges årlig og foreslås av deltakerne på årsmøtet.
Nå ber valgkomiteen om innspill på kandidater til tillits-
verv i regionlaget. Først og fremst er komiteen ute etter 
kandidater som skal innstilles til valget på årsmøtet 2023, 
men de tar også med seg innspill videre til kommende års-

For å kunne levere en best mulig innstilling til 
valget trenger valgkomiteen et bredt utvalg 
med forslag på kandidater til valgbare tillits-
verv i NJFF Østfold. 

Valgkomiteen i NJFF Østfold ønsker dyktige og 
engasjerte kandidater

møter. For mer informasjon om hva som ligger i de enkelte 
vervene, ta kontakt med regionsekretæren.

Valgkomiteen består i 2022-2023 av leder Kjetil Sørby (Eids-
berg JFF), Jan Petter Yven (Sarpsborg og omegn JFF) og 
Steinar Torp (AJFF Halden). Forslag på kandidater ønskes 
sendt fra lokalforeningsstyret til Kjetil Sørby på sorbykjetil@
gmail.com med kopi til regionlagets administrasjon på ost-
fold@njff.no. 

Eventuelle forslag på andre kandidater enn de som fremmes 
av lokalforeningsstyret, bes også om at sendes via lokalfore-
ningsstyret.

Frist for innspill settes til senest 31. januar 2023. Valg-
komiteens innstilling legges frem på selve årsmøtet i mars.
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