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Styrets sammensetning og ansatte 2019 

Verv    Navn     Forening 

Leder    Kjetil Sørby    Eidsberg JFF 

Nestleder   Vidar Holthe    Moss og Omegn JFF 

Kasserer   Markus Nagele   Borge JFF 

Styremedlem   Line Fredheim   Eidsberg JFF 

Styremedlem   Øystein Mangrud   Onsøy JFF 

Styremedlem   Jan Remi Hæger   Borge JFF 

Vara 1    Vibeke Marie Strømme  Moss og Omegn JFF 

Vara 2    Anne Beathe Vollaug   Trøgstad JFF 

Leder kvinneutvalg  Gro Stene    Moss og Omegn JFF 

Leder ungdomsutvalg  Magnus Johannessen   Båstad grunneier JFF 

 

      

Fagkonsulent/Friluftsveileder Anniken Bøckmann  Ansatt 

Fylkessekretær   Ole-Håkon Heier  Ansatt      

 

 

  
 

  



Generelt 

Årsmøte og styremøter 

Årsmøtet i NJFF Østfold i 2019 ble arrangert i regi av vertsforening Eidsberg JFF på klubbhuset 

Bråtan lørdag 16. mars. 60 stemmeberettigede delegater fra 17 (av 29) jeger- og fiskerforeninger i 

Østfold møtte. Gunnar Borgen var ordstyrer. 

 

Det har i 2019 vært avholdt 10 ordinære styremøter med 32 protokollførte saker (mange av sakene 

går over flere møter). I tillegg har det vært avholdt ett møte i arbeidsutvalget, og et 

arbeidsprogramseminar for hele styret. NJFF Østfold har avholdt sine styremøter i våre lokaler i 

Rakkestad. 

 

Anniken Bøckmann fungerte som sekretær på augustmøtet, Ole-Håkon Heier på de resterende 

møtene. Generalsekretær i NJFF, Eldar Berli, deltok på styremøtet i oktober. 

 

 

 

 

 

 

Fra styremøtet i oktober. Foto: OHH. 

 

Vi har i 2019 utarbeidet funksjonsbeskrivelse for alle styreverv i fylkeslaget. Dette kan brukes av 

valgkomiteen i årene fremover for å forklare for aktuelle styrekandidater hva som ligger i det 

aktuelle vervet. 

 

Andre møter og arrangementer 

NJFF Oslo inviterte til tillitsvalgtkonferanse for Akershus, Hedmark, Oslo og Østfold på Triaden i 

Lørenskog den 9.-10. februar. Fra Østfold var det 16 deltagere.  

 

Kjetil Sørby og Ole-Håkon Heier deltok på regionsamling på Gardermoen, 4. november. 

 

Engasjement i NJFF nasjonalt 

Det har i løpet av året blitt avholdt to Representantskapsmøter (RS) og to Fylkeslederkonferanser 

(FLK). Vidar Holthe deltok på RS/FLK i Lillestrøm i april. Kjetil Sørby deltok på RS/FLK på 

Gardermoen i august.  

 

Høsten 2019 nedsatte NJFFs forbundsstyre et organisasjonsutvalg som skal utrede viktige sider ved 

hele NJFF-organisasjonen og komme med forslag til tiltak for en positiv utvikling av denne 

gjennom de kommende årene. Arbeidet skal være avsluttet med en rapport til Forbundsstyret høsten 

2020. Da vil det være tid nok for å kunne ta eventuelt store og viktige forslag inn for NJFFs 

landsmøte i 2021. For å få bistand i sin virksomhet har organisasjonsutvalget opprettet 5 

arbeidsgrupper. Disse har fått i oppdrag å utrede hvert sitt avgrensede men meget viktige 



saksområde. Fra NJFF Østfold har vi fått med tre personer (arbeidsgruppe i parentes): Hans Jørgen 

Hvidsten, fylkesinstruktør hagle og rifle (Opplæringsvirksomheten), Tommy Eriksson, 

ungdomsleder i Trøgstad JFF (Medlemstilbud), og Tormod Nyquist, fylkesinstruktør 

organisasjonsutvikling (Vedtekter). 

 

NJFFs innsatsmedalje 

NJFFs innsatsmedalje ble utdelt på fylkeslagets årsmøte. Årets mottagere av hedersbevisningen var 

Gunnar Borgen fra Skjeberg og omegn JFF, Ellen Rode fra Askim og omegn JFF, og Rolf Svendsen 

fra Borge JFF. 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Borgen var forespurt om å være 

ordstyrer på fylkeslagets årsmøte, og takket ja 

til det. Lite visste han at vi også hadde en 

innsatsmedalje på lur. Foto: OHH. 

 

Administrasjonen 

Ole-Håkon Heier har vært ansatt som fylkessekretær i 100 % stilling. Anniken Bøckmann har vært 

ansatt som fagkonsulent/friluftsveileder i 100 % stilling. 

 

Fylkeslaget har internkontrollsystem, og årlig brannvern- og HMS-kontroll. Det var ingen avvik i 

2019. Fylkeslaget har videre en perm med oppdatert oversikt over foreviste politiattester for alle 

ansatte, medhjelpere og styremedlemmer som arbeider med barn og ungdom. NJFF sentralt har en 

digital personalhåndbok. 

 

Fylkeslaget rapporterer til personalavdelingen hos NJFF sentralt. Det ble registrert 1,5 sykedager. 

Virksomhetens aktiviteter medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det 

ytre miljø. 

 

Arbeidspresset på fylkessekretær har vært høyt i mange år, og vi har derfor innført noen 

innstramminger fra 2020 som forhåpentligvis vil medføre en bedre arbeidssituasjon, men fortsatt 

like god service. Tilgjengeligheten og det vi lover er nå kort beskrevet på forsiden av hjemmesiden 

vår. 

 

Vi kjøper regnskapstjenester fra Norian. Vi bruker programmet Tripletex som regnskapsprogram. Vi 

har avtale med Vipps, primært for en enklere betaling for hundefôr-kunder. 

 

NJFF sentralt har arrangert tre fylkessekretærsamlinger i 2019, der Ole-Håkon Heier deltok på alle. 

Disse var på Flå 9.-10. april, Gardermoen (inkludert fylkesledere) 30. august, og Flå 5.-6. 

november. Det ble også arrangert samling for alle ansatte i NJFF på Gardermoen 23.-23. mai. Her 

deltok kun Ole-Håkon Heier. 

 



Fylkessekretærene har de siste årene arrangert sin egen samling med et program med mer fokus på 

sosialt samvær og rom for samtaler. I 2019 deltok Ole-Håkon Heier på samling på Bolga i Nordland 

i slutten av mai. 

 

Barn og ungdom 

Ungdomsutvalgets sammensetning: 

Ungdomsleder:   Magnus Johannessen  Båstad grunneier JFF 

Utvalgsmedlem:  Jon Roger Jensen  Halden og omegn JFF 

Utvalgsmedlem:   Markus Andersen  Skjeberg og omegn JFF 

Utvalgsmedlem:   Mats Thomasrud  Borge JFF 

Utvalgsmedlem:   Stian Brendmo Syversen Sarpsborg og omegn JFF 

Utvalgsmedlem:   Sondre Larsen   Råde JFF 

 

Fagkonsulent/friluftsveileder Anniken Bøckmann har vært sekretær for utvalget. 

 

Møtevirksomhet og informasjon 

Årsmøtet i 2019 ble avholdt i Båstad, hos Trøgstad JFF. Det var meget godt oppmøte med 30 

personer fra 12 lokalforeninger. 

 

Det ble avholdt to ordinære utvalgsmøter i ungdomsutvalget i 2019.  

 

Vi var representert på barne- og ungdomskonferansen i Kristiansand, ved ungdomsleder Magnus 

Johannessen.  

 

Fylkeskontoret skal stimulere lokalforeningene til et økt aktivitetsnivå mot barn og unge. Vår 

ambisjon er å ha et godt fokus på barn og unge på våre hjemmesider, Facebook-sider og i Østfold-

info. 

 

I 2019 ble det satt opp ungdomslederkurs i samarbeid med NJFF Oslo. Dette ble avlyst pga. 

laksesykdommen i Enningdalselva. 

 

Østfold barne- og ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige 

barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold. Over tretti barne- og ungdomsorganisasjoner på 

fylkesnivå er i dag tilsluttet ØBUR, deriblant NJFF Østfold. ØBURs hovedoppgaver er å være et 

forvaltningsorgan for det fylkeskommunale tilskuddet til frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner, vi jobber interessepolitisk for å bevisstgjøre politikerne om viktigheten av 

gode rammevilkår for organisasjonene med vekt på organisasjonenes positive arbeid og aktiviteter, 

og vi innehar bred kompetanse knyttet til hvordan barne- og ungdomsorganisasjonene fungerer. 

ØBURs primære oppgave er likevel alltid å fungere som et kontaktpunkt mellom organisasjonene, 

barna og de unge, og de offentlige myndigheter i Østfold. ØBUR avholdt ekstraordinært årsmøte i 

Sarpsborg 10. september. Vidar Holthe stilte for NJFF Østfold. BBUR (Buskerud), ABUR 

(Akershus) og ØBUR skal slås sammen til ett BUR i Viken, men ikke før i 2021. 

 

Aktiviteter 

Berby Action Camp. Arrangert 10.-12.mai i samarbeid 4H Østfold og uten tvil en stor suksess.  

Årets leir var fulltegnet med 100 deltagere og for første gang var 50 av disse NJFF-ungdom. 

Programmet inneholdt bant annet: Bueskyting, fisking, skyting med rifle og hagle, gjeddefiske, mat 

i naturen og kanopadling. Berby Action Camp 2019 hadde flere deltakere over 14 år enn tidligere, 



og dermed ble det laget et nytt opplegg for skyteaktiviteter på Eivindsætre.  

 

En stor takk til Østfold 4H for samarbeid, en takk til våre instruktører og ikke minst en stor takk til 

AJFF Halden og Halden og omegn JFF for uvurderlig dugnadsinnsats. Hele ungdomsutvalget er 

delaktig i både planlegging og gjennomføring av Berby Action Camp. 

 

 

 

 

 

 

Fra Berby Action Camp 2019. Foto: Anniken 

Bøckmann. 

 

 

Fiskesommer: Hvaler JFF, Askim og omegn JFF, AJFF Halden, Halden og omegn JFF, Trøgstad 

JFF, Moss og Omegn JFF, Spydeberg JFF, Nordre Rømskog JFF, Aremark JFF, Skjeberg og omgen 

JFF, Båstad grunneier JFF og Eidsberg JFF arrangerte lokale fiskesommerarrangementer.  Det er 

gledelig at så mange av våre lokalforeninger arrangerer disse flotte arrangementene for våre aller 

yngste medlemmer. Ungdomsutvalget stilte som representanter på flere av disse arrangementene. 

 

Jakt- og Fiskeskole (JOFS). Vi har tre lokalforeninger som har JOFS i sitt program, Skjeberg og 

omegn JFF, Onsøy JFF og Moss og Omegn JFF. Her blir det gjennomført mange flotte 

arrangementer for barn/ungdom. Vi ønsker enda flere slike skoler i fylket. 

 

Jaktskytterskoler. Onsøy JFF og Skjeberg og omegn JFF har nå kjørt et år med dette tilbudet og med 

suksess. Dette fenger de eldre årsklassene med ungdom. 

 

Fiskeskole: Onsøy har fortsatt med sin fiskeskole i 2019. 

 

Skolesatsing. I 2019 har vi igjen hatt mange dager og netter ute i felt med barn og ungdom. Til 

sammen har vi ansatte ca. 95 dagsverk ute i naturen og ca. 36 ”nattsverk”.  Vi har hatt med 

skoleklasser fra seks forskjellige skoler i fylket på ulike arrangement. Både saltvann og ferskvann er 

besøkt og vi har padlet mange mil i kano, sovet i gapahuker og telt, sett orreleik, og selvsagt fått 

massevis av fisk. 

Vi har hatt rovviltundervisning på 7 ungdomsskoler, i Halden, Fredrikstad, Rakkestad, Moss og 

Sarpsborg.  

 

I 2019 har vi også satt opp en flott gapahuk i samarbeid med Råde ungdomsskole og 

Sparebankstiftelsen DNB, samt Østfold fylkeskommune.   

 

Alt i alt møter vi ca. 1200 ungdom i vårt virke.  

Konklusjon 

NJFF Østfolds ungdomsutvalg har i sitt arbeid gjennom 2019 fulgt opp intensjonene om å nå ut til 

lokalforeningene. Utvalget prøver fortsatt å skape en plattform for samarbeid og kontakt mellom 

ungdomslederne og ungdomstillitsvalgte for på denne måten gjøre det enklere å skape aktivitet. Vi 

oppfordrer til samarbeid på tvers av foreningsgrenser og gir råd om aktiviteter og tilgjengelige 

midler. 



 

Vi har videreført skolesatsingen (rovdyrkunnskap, friluftsliv, sportsfiske m.m.), samtidig som 

støtten til lokalforeningene har blitt prioritert. I 2019 har vi opplevd flere flotte fellesprosjekt 

mellom skoler, fylkeslag og lokalforeninger – vi håper på enda mer av det! 

 

Ungdomsledervervet i foreningene er svært viktig. Nye unge krefter er gull verdt for organisasjonen 

og må tas godt vare på. Ungdomsarbeid er et ansvar for hele foreningen, og vi håper det legges gode 

rammevilkår fra de respektive styrene slik at det blir enkelt og motiverende å gjøre denne meget 

viktige jobben! 

 

Kvinneutvalget 

Utvalget har i 2019 bestått av følgende medlemmer: 

Kvinnekontakt:  Gro Stene    Moss og Omegn JFF 

Utvalgsmedlem:  Hilde Rasmussen   Nordre Rømskog JFF 

Utvalgsmedlem:  Kari Taraldrud    Moss og Omegn JFF 

Utvalgsmedlem:  Randi Rånes Jensen   Skjeberg og omegn JFF 

Utvalgsmedlem: Marita Hunn Kristiansen  Borge JFF 

Utvalgsmedlem: Kari Østby    Eidsberg JFF 

Utvalgsmedlem:  Katrine Haga     Rakkestad & Degernes JFF 

 

Fylkessekretær Ole-Håkon Heier har vært sekretær for utvalget. 

 

Mål for utvalget – fra arbeidsprogram NJFF Østfold 2019 

Fylkeslagets kvinneutvalg skal ha sekretærstøtte fra administrasjonen. Utvalget skal støtte og hjelpe 

kvinnekontaktene i lokalforeningene. Aktiviteter initieres lokalt, men også av kvinneutvalget selv. 

Utvalget skal bidra til flere kvinnelige medlemmer i NJFF og at jenter så langt som mulig integreres 

i lokalforeningenes aktiviteter. 

 

Utvalgsmøter og andre møter 

Kvinneutvalget har hatt utvalgsmøter i januar, april, juni og oktober. Utvalgsmøtene avholdes i 

fylkeslagets lokaler i Rakkestad. 

 

Gro Stene deltok på kvinnekonferanse i regi av NJFF, på Sørmarka konferansehotell 6.-8. 

september.  

 

Årsmøte kvinneutvalget 

 

 

 

 

Gro Stene (midten) takker Hilde Rasmussen 

(t.h.) for flere års innsats i kvinneutvalget. 

Kasserer i fylkeslaget, Markus Nagele, t.v. 

Foto: OHH. 



 

Kvinneutvalgets årsmøte ble avholdt hos AJFF Halden 29. oktober 2019. Det møtte 11 deltagere fra 

ni lokalforeninger, pluss kasserer i fylkeslaget og fylkessekretær. 

 

Gro Stene, Kvinnekontakt i NJFF Østfold, åpnet møtet med en fin NJFF-video og ønsket 

velkommen. Styreleder Bjarne Granli, AJFF Halden fortalte litt om foreningen og jenteaktiviteter. 

Kasserer i NJFF Østfold, Markus Nagele overbragte en hilsen fra fylkeslaget. 

 

Deretter hadde vi satt av en time der Gro Stene stilte spørsmålet: Hvordan løfte kvinnearbeidet 

videre i NJFF Østfold? Gro Stene forankret sitt foredrag i NJFFs strategiplan for kvinnesatsing. 

Underveis var det åpning for spørsmål og debatt, og den muligheten benyttet møtedeltagerne seg 

godt av. 

 

Deretter var det tid for selve årsmøtet. Årsberetning jenter 2019 ble godkjent. Det ble en bra debatt 

rundt årsplanen for 2020, med flere innspill vi tok med oss videre. Det er ikke minst viktig med 

geografisk fordeling av arrangementer over hele fylket. 

 

Til slutt var det valg av nytt utvalg for 2020. Hilde Rasmussen fra Nordre Rømskog JFF og Katrine 

Haga fra Rakkestad og Degernes JFF gikk ut. Jane Ludvigsen fra Onsøy JFF kom inn som nytt 

medlem. 

 

Bjarne Granli rundet av kvelden med et meget bra, men temmelig trist, foredrag om 

laksesykdommen i Berbyelva. 

 

Aktiviteter 

Fylkeslagets kvinneutvalg står for noen selvstendige aktiviteter, og noen aktiviteter i samarbeid med 

lokalforeninger. I 2019 har vi arrangert båttur på Glomma, hundekveld, hagleskyting, rifleskyting 

og gåsejakt. 

 

 

 

 

 

 

Deltagere og instruktør på gåsejaktkurset i 

september. Foto: Marita Hunn Kristiansen. 

 

For aktiviteter ønsker utvalget først og fremst mest mulig aktiviteter ute i lokalforeningene. Vårt 

fokus må først og fremst være å inspirere lokalforeningene til å arrangere flere aktiviteter av 

forskjellige slag, og å bistå de med annonsering når det er åpent for deltagere fra andre foreninger. 

Dette skal gjenspeiles bedre i årsplanen for 2020. 

 

Mesteparten av aktivitetene foregår da også i regi av lokalforeningene og lokalt. En rekke 

foreninger arrangerer jevnlige skytekvelder for jenter/kvinner, mens andre foreninger tilbyr både 

kurs og turer innen jakt og fiske, og aktiviteter tilknyttet dette. 

 



Status for kvinnearbeidet i foreningene 

Med 29 svært forskjellige foreninger i fylket vil det naturlig nok også være stor forskjell på 

foreningene hva gjelder målrettet arbeid for kvinner. 16 foreninger har kvinnekontakt, 13 foreninger 

har ikke. Rundt 10 foreninger har flere kvinneaktiviteter årlig, og noen foreninger har svært høyt 

aktivitetsnivå. 

 

Noen foreninger mener at den beste måten å inkludere kvinner på er å ikke ha noen egne 

kvinneaktiviteter, men at begge kjønn uansett er velkommen på alt. Andre foreninger synes det er 

stor verdi i egne kvinneaktiviteter. I noen foreninger er man svært fornøyd med både kvinneandelen 

og -deltagelsen, mens i andre foreninger skulle man ønske seg langt flere aktive kvinner. 

 

Denne brytningen i tilnærmingen til å få flere kvinner til å delta på jakt og fiske og i vår 

organisasjon har også blitt debattert av utvalget. Så langt har vi imidlertid reist flere spørsmål enn 

landet på klare svar. Det sikreste så langt er at hver forening selv må få avgjøre hvordan de vil 

integrere kvinner i foreningen. Debatten fortsetter. 

 

I løpet av året har kvinneutvalget forsøkt å være i kontakt med alle. Dermed har vi også fått et bedre 

begrep om aktivitetsnivået i den enkelte foreningen, og også om hvordan foreningen stiller seg til å 

inkludere kvinner. 

 

Informasjon og utadrettet virksomhet 

Vi opprettet i april 2018 en egen Facebook-gruppe under NJFF Østfold sine sider på Facebook, kalt 

Jenter i Østfold – NJFF Østfold. Denne siden har nå (per 24-1-20) 121 følgere. 

 

Vi har gjennom året vedlikeholdt jentesidene på websiden til NJFF Østfold. Disse inneholder 

primært informasjon av mer statisk art, slik som kontaktinfo til utvalgsmedlemmene, årsplaner, 

referater fra årsmøter og generell info om utvalgets virke. 

 

Utvalget har også en egen spalte i medlemsbladet Østfold-info, med flere saker i hvert nummer. 

 

Referater fra utvalgsmøter sendes fylkeslagsstyret, lokalforeningslistene og kvinnekontaktene i 

lokalforeningene i fylket. 

 

Konkurranseaktiviteten 

Fylkeslaget setter opp terminlister for kommende år i september-oktober etter søknader fra 

lokalforeningene. De siste årene har vi samlet alle arrangører av skytestevner på et felles 

planleggingsmøte i starten av oktober, så også i 2019 (hos Svinndal JFF). Takk til innleid pensjonist 

Willy Henriksen for hjelp til oppsett av terminlistene for 2020! 

 

Oppsett av terminlister for fiske foregår ved hjelp av en nettbasert løsning driftet av NJFF sentralt. 

Fylkeslaget følger opp aktuelle arrangører i fylket ved behov. 

 

Vi følger opp resultatene fra alle stevnene i etterkant. Skyteresultater sendes jaktskyting.no for 

klasseføring, om ikke resultatene sendes direkte via leirdue.net, og både fiske- og skyteresultater 

legges ut på nettsiden vår. Alle fylkes- landsdels- og norgesmesterskap omtales på nettsiden vår og 

kort i Østfold-info. Vi forhåndsomtaler i tillegg alle fylkesmesterskap på websiden vår, og forsøker 

å være til stede på alle premieutdelinger på disse. 

 

Fylkeslaget anskaffer og betaler alle plaketter og ungdomspokaler til fylkesmesterskapene. Vi har 



også to bannere med påskriften «Fylkesmesterskap» som lånes ut til foreningene under 

arrangementet. 

 

I 2019 var det igjen tid for revisjon av regelverket for jaktskyting. Etter en innspillrunde fra 

foreninger og styre ble det nedsatt et arbeidsutvalg i starten av januar. Med i utvalget var: Hans 

Jørgen Hvidsten (FI rifle, Borge JFF), Petter Svanevik (Borge JFF), Viggo Bjerkansmo (Onsøy 

JFF), Siri Marlen Lindem (Råde JFF), Siv Eriksen (Råde JFF), Reinert Fredriksen (Råde JFF), 

Steinar Kaspersen (Skjeberg OJFF), og Ole-Håkon Heier (fylkessekretær). Utvalget arbeidet meget 

godt, hadde tre arbeidsmøter i januar, februar (runde 1) og august (runde 2) og kom med mange 

innspill til revisjonen, med noen tillegg fra lokalforeninger.  

 

 

 

 

 

Arbeidsutvalget arbeider med 

regelverksrevisjonen. Foto: OHH. 

 

Styret støttet innspillene og de ble sendt uendret videre til NJFF sentralt. Det endelige regelverket 

ble publisert senhøstes 2019, og vil gjelde perioden 2020-2024. 

 

Reglene for Østfold-cupen i jegertrap har vært uendret i minst 20 år. Det var derfor på høy tid med 

en revisjon. Vi oppdaterte regelverket på siste halvdel av terminlistemøtet i oktober, og sendte det ut 

til foreningene etterpå. Det oppdaterte regelverket gjelder f.o.m. 2020. 

 

Skyting 

Nordisk mesterskap jaktskyting 

Nordisk mesterskap avholdes på rundgang i de nordiske landene i regi av Nordisk jegersamvirke. I 

2019 gikk mesterskapet med Svenska jägereförbundet som vertskap og Svegeråsens JSK som 

teknisk arrangør. Det norske landslaget måtte i år se seg slått av både Sverige og Finland. Beste 

norske skytter individuelt var Knut Magne Bjørnstad fra Rakkestad og Degernes JFF, som sikret seg 

en bronseplass totalt i mesterskapet med 370 (av 400) poeng. Bjørnstad tok også gull grenmedalje i 

elgskytingen, med 96 (av 100) poeng. Siri Marlen Lindem fra Råde JFF tok gull grenmedalje i trap 

med 96 poeng (24 av 25 mulige treff) og bronse grenmedalje på rådyr med 94 (av 100) poeng. 

 

Jaktfelt 

NM: Årets NM ble avholdt i regi av Løiten JFF 28.-31. mars. Jon Martin Kristiansen fra Skiptvet 

JFF var best av våre sammenlagt med en 61. plass (182 poeng), mens Leif Ramstad (Rakkestad og 

Degernes JFF) skjøt best på den innledende skytingen med 148 poeng. Han valgte imidlertid å ikke 

skyte finale. I lagskytingen var det Skiptvet JFF som var best fra Østfold med en 18. plass. 

LM: Årets LM ble avholdt hos Finnskogen og Skogen jaktskytterklubb 20. april. Even Skaarer fra 

Trøgstad JFF ble best fra vårt fylke med en 46. plass totalt. Ingen lag fra Østfold var med i 

lagskytingen. 

FM: Årets fylkesmesterskap i jaktfeltskyting ble arrangert av Trøgstad JFF den 17. februar.  

Bjørn Erling Bråthen (Rakkestad og Degernes JFF) ble fylkesmester. Skiptvet JFF vant gullet i 

lagkonkurransen. Vinner av fylkeslagets juniorpokal ble Fredrik Fiskerud fra Trøgstad JFF. 

 



Elgskyting 

NM: Årets NM i elgbaneskyting ble arrangert av Vang JFF 14.-20. juli. Finn Kjetil Roulund fra 

Rakkestad og Degernes JFF ble beste Østfolding med en 51. plass sammenlagt. Østfold stilte ikke 

lag i fylkeslagskytingen. 

FM: Etter at elgen på banen i Rømskog hadde sviktet to ganger tidligere på sommeren, endte det 

med at årets fylkesmesterskap ble arrangert av Trøgstad JFF 1. september. Jon Martin Kristiansen 

fra Skiptvet JFF ble fylkesmester. Lagskytingen ble vunnet av Trøgstad JFF. 

Fredrik Fiskerud fra Trøgstad JFF vant juniorpokalen. 

 

Figurjakt 

NM: NM ble arrangert av Ringebu og Fåvang JFF 28.-29. juni. Loke Gustus Holth fra Trøgstad JFF 

ble norgesmester! Oddvar Hansen fra AJFF Sarpsborg tok både bronse i NM og ble beste veteran. 

Christoffer Holt fra Hvaler JFF ble nummer 4, mens Knut Ivar Larsen fra Sarpsborg og omegn JFF 

ble nummer 5 sammenlagt. I lagskytingen ble det sølv til Hvaler JFF. Skjeberg og omegn JFF ble 

nummer 4. 

 

 

 

 

 

Norgesmesteren Loke Gustus Holth ble behørig 

feiret av Trøgstad JFF utpå høsten – her 

flankert av det som nok med sikkerhet kan 

betegnes som både sponsorer og fans. Foto: 

Vibeke Marie Strømme. 

 

LM: Skjeberg og omegn JFF arrangerte LM 19. mai. Lars Håkon Stenrød fra Skjeberg og omegn 

JFF ble landsdelsmester. Sølvet gikk til Jørgen Bredmo Syversen fra Sarpsborg og omegn JFF, 

mens Loke Gustus Holth fra Trøgstad JFF tok bronsen. Lagskytingen ble vunnet av Skjeberg og 

omegn JFF. Onsøy JFF tok bronse. 

FM: Svinndal JFF arrangerte årets fylkesmesterskap 12. mai. Lasse Ragnar Tjellaug fra Svinndal 

JFF ble fylkesmester. Lagskytingen ble vunnet av Rakkestad og Degernes JFF. Ungdomspokalen 

gikk til Jørgen Bredmo Syversen fra Sarpsborg og omegn JFF. 

 

Jegertrap 

NM: NM ble arrangert av Levanger JFL 8.-13. juli. Knut Ivar Larsen fra Sarpsborg og omegn JFF 

ble norgesmester med 99 av 100 mulige treff! Sarpsborg og omegn JFF ble også det beste laget fra 

Østfold i NM med en delt 4. plass. 

FM: Råde JFF arrangerte årets fylkesmesterskap 11. mai. Geir Lindem fra Råde JFF ble 

fylkesmester. Sarpsborg og omegn JFF vant lagskytingen. Ungdomspokalen ble vunnet av Jørgen 

Nybøle fra AJFF Halden. 

Østfold cup: Et kombinasjonslag fra Trøgstad JFF og Båstad grunneier JFF tok seieren i finalen i 

cupen. 

 

Leirduesti 

NM: NM ble arrangert av Levanger JFL 8.-13. juli. Beste skytter fra Østfold sammenlagt ble Svein-

Martin Tyreng fra Moss og Omegn JFF, som kom på 20. plass etter de første 50 skuddene. Han 

skjøt imidlertid ikke finaleskuddene. Øyvind Fjeldstad fra Moss og Omegn JFF hadde det beste 

resultatet blant veteranene, men det var flere med samme poengsum. Etter omskyting endte han på 

en tredjeplass. Laget til Moss og Omegn JFF endte på en 5. plass. 



LM: Løiten JFF i Hedmark arrangerte årets landsdelsmesterskap 10. august. Beste Østfolding 

sammenlagt ble Ole Martin Jensen fra Sarpsborg og omegn JFF på en 22. plass. Moss og Omegn 

JFF ble beste Østfold-lag med en 9. plass. 

FM: Skjeberg og omegn JFF arrangerte årets fylkesmesterskap i leirduesti den 26. mai. Anders 

Rånes Jensen fra Sarpsborg og omegn JFF ble fylkesmester. Lagskytingen ble vunnet av Sarpsborg 

og omegn JFF. Ole Henrik Bråthen Sand fra Sarpsborg og omegn JFF vant ungdomspokalen. 

 

Nordisk jaktskyting 

NM: Årets NM ble arrangert av Løiten JFF 31. mai – 1. juni. Knut Magne Bjørnstad fra Rakkestad 

og Degernes JFF, ble beste østfolding totalt med en 6. plass. Han var også med på laget til 

Rakkestad og Degernes JFF som også endte på 6. plass. Det deles også ut grenmedaljer til de tre 

beste skytterne i hver gren i klasse junior, dame, herre og veteran. I klasse D1 fikk Fredrik Fiskerud, 

Trøgstad JFF, gull i rådyr, elgbane og jegertrap, og sølv i sporting. I klasse F fikk Siri Marlen 

Lindem, Råde JFF, sølv i rådyr og bronse i jegertrap. I klasse E1 fikk Willy Henriksen, Trøgstad 

JFF, bronse i rådyr. I klasse E2 fikk Jon Tore Gravdal, Trøgstad JFF, bronse i elgbane og bronse i 

sporting med. I klasse S ble det sølv til Hans Petter Kirkerød fra Rakkestad og Degernes JFF i 

sporting. 

LM og FM: Rakkestad og Degernes JFF arrangerte kombinert landsdelsmesterskap og 

fylkesmesterskap 25. mai. Knut Magne Bjørnstad fra Rakkestad og Degernes JFF tok bronse i LM 

og ble fylkesmester. 

I lagkonkurransen tok Rakkestad og Degernes JFF sitt lag bronse i landsdelsmesterskapet og gull i 

fylkesmesterskapet. Fredrik Fiskerud fra Trøgstad JFF vant ungdomspokalen i FM. 

Fiske 

Tradisjonelt meite 

NM: Årets NM ble arrangert i Arendal på Vallekilen i Åmli 24. august. Eliaz Eriksson, SFK 

Acerina, ble nummer 3 i juniorklassen. Marianne Kallevik, Trøgstad JFF, ble nummer 7 i 

dameklassen. Tommy Eriksson, Trøgstad JFF, ble nummer 9 i herreklassen. 

FM: Rakkestad og Degernes JFF arrangerte årets FM i Ertevannet i Degernes 4. august. 

Fylkesmester ble Tommy Eriksson, Trøgstad JFF. Ungdomspokalen ble vunnet av Eliaz Eriksson, 

Trøgstad JFF. I lagkonkurransen gikk gullplakettene til et kombinasjonslag fra SFK 

Acerina/Trøgstad JFF. 

 

Sjøfiske 

FM: Årets fylkesmesterskap i sjøfiske ble avholdt på Jeløya 13. oktober i regi av Moss SFK. Eliaz 

Eriksson, SFK Acerina, ble både fylkesmester og vinner av ungdomspokalen. 

 

 

 

 

 

Et knippe plakettvinnere fra fylkesmesterskapet 

i sjøfiske. Foto: Ketil Jensen. 

 

Isfiske 

Nordisk mesterskap: Årets mesterskap ble avholdt i Vääksy i Finland i slutten av mars. Fra Østfold 



deltok tre fiskere fra SFK Acerina: Tonje Hauger, Fredrik Alvim og Christer Fossen. Fredrik Alvim 

tok det individuelle gullet i junior gutt, og Tonje Hauger tok bronse i senior dame. Christer Fossen 

var med på laget som sikret gull i lagkonkurransen herrer senior. Fredrik Alvim var med på laget 

som mottok gullet i lagkonkurransen junior gutt. Tonje Hauger var med på laget som fikk bronse i 

lagkonkurransen senior dame. 

NM: Ytre Rendal JFF, Trysil SFK og Evenstad JFF arrangerte årets NM på Lomnessjøen 2. og 3. 

mars. Tonje Hauger, SFK Acerina, gjorde det best av Østfoldingene med en sølv medalje i klasse 

senior dame. Niklas Strengelsrud, SFK Acerina, kom på 4. plass i senior herre. SFK Acerina tok en 

4. plass og en 7. plass blant 51 lag. 

Norgescupen: Norgescupen i isfiske ble avsluttet med siste stevne 17. februar. Det er totalt seks 

stevner i Norgescupen, der de fem beste resultatene teller i sammendraget. Etter å ha vunnet 

Norgescupen i 2017 og 2018 ble det 2. plass på Christer Fossen, SFK Acerina, i senior herre i 2019. 

Tonje Hauger, SFK Acerina, endte på 2. plass i senior dame, Fredrik Alvim, SFK Acerina, endte på 

2. plass i junior gutt, og Jan Morten Fossen, SFK Acerina, endte på 2. plass i klasse veteran herre. 

FM: Rakkestad og Degernes JFF arrangerte årets fylkesmesterskap på Kløsa 24. februar. SFK 

Acerina tok med seg det meste av premier på årets mesterskap, med tre lag på topp i 

lagkonkurransen, ungdomspokalvinner Fredrik Alvim, og gullplaketter i både herre-, dame- (Tonje 

Hauger) og juniorklassen (Fredrik Alvim). Kay Andre Amundsen (SFK Acerina) fikk mest av alle, 

vant herreklassen og ble fylkesmester. 

 

 

 

 

 

Årets fylkesmester i isfiske, Kay Andre 

Amundsen fra SFK Acerina, med både 

individuelt gull og lagsølv. Foto: OHH. 

 

Kurs og utdanning 

Instruktørutdanning og kurstilbud er et viktig arbeidsområde. Vi har derfor inngått avtaler med et 

knippe dyktige instruktører som står for selve undervisningen på de kursene vi tilbyr. Noen har en 

rolle som fylkesinstruktør der fagrollen også går noe utover det å instruere på kursene, mens andre 

er rene kursinstruktører. 

 

Vi avholdt en samling for fylkesinstruktørene i NJFF Østfold 29. oktober. Hensikten er å lage en 

arena for å fremme meninger om sine fagområder for «kolleger» og administrasjonen i NJFF 

Østfold, å planlegge kurs for neste år og avklare roller, og at alle blir litt bedre kjent med hverandre, 

blant annet med tanke på samarbeid. 

 

Ole-Håkon Heier og Hans Jørgen Hvidsten holdt innlegg på en samling for fylkesledere og 

fylkessekretærer fra hele landet på Gardermoen den 30. august. Tema var: Instruktørvirksomheten 

og fylkesinstruktøren som ressurs. Hvordan jobbe i sitt fylke med dette? Østfold ble brukt som et 

godt eksempel. 

 



Skyting og skytebaner 

Hans Jørgen Hvidsten har vært fylkesinstruktør på både rifle og hagle i Østfold i 2019. 

 

Hans Jørgen Hvidsten deltok på fylkesinstruktørsamling for rifle/hagle/hønsefugltaksering på Flå 

3.-5. mai, der han også holdt flere innlegg. Han var også instruktør på introduksjonskurset for nye 

fylkesinstruktører rundt om i landet, som ble kjørt i regi av NJFF sentralt på Hvalstad i slutten av 

mars. 

 

Hans Jørgen Hvidsten var også instruktør på en samling for rifleinstruktører i Rakkestad 22. mai, 

med 7 deltagere. Han var videre instruktør på to hagleinstruktørsamlinger, 5. juni i Rakkestad og 12. 

juni i Skjeberg. 

 

Østfold er et stadig mer tettbygd fylke, og det medfører utfordringer for eksisterende skytebaner og 

etablering av nye skytebaner. I 2019 har vi jobbet med utfordringer knyttet til skytebaner både hos 

Sarpsborg og omegn JFF og Aremark JFF. I tillegg holder fortsatt Eidsberg JFF på med å forsøke å 

finne en ny lokalitet for skytebane etter at deres eksisterende bane ble liggende for nær nye E18. 

Andre baner har bruksbegrensninger som reduserer aktiviteten fra det som kunne vært et høyere 

nivå. På den lyse siden kan nevnes den nye riflebanen til Fredrikstad og omegn JFF. Den ble bygget 

med to fullverdige standplasser, der hele 100-meters banen ligger i rør og skivene i en bunkers. Det 

var dyrt, men støyproblematikken ble løst selv om det ikke er langt til nærmeste bebyggelse. 

 

Fylkesstyret vedtok i september 2018 at vi skulle lage en mal for innsamling av forladninger, etter 

et innspill fra samarbeidsforeningene i Nedre Glomma. I sammenheng med arbeidet knyttet til 

skytebaner beskrevet over laget vi et notat som tok opp alle aktuelle rutiner knyttet til miljø og 

forurensning på JFF-skytebaner. Notatet «Miljørutiner for JFF-skytebaner i Østfold» ble sendt alle 

aktuelle foreninger i løpet av sommeren 2019. 

 

 

 

 

 

Illustrasjonsbilde fra en skytebane i Østfold. 

Foto: OHH. 

 

Vi får med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer og andre om kontaktpersoner og 

åpningstider på foreningenes skytebaner, og har derfor liggende et Excel-ark liggende på våre 

hjemmesider med informasjon om dette. Notatet ble oppdatert i 2019 ved hjelp av en e-post-runde 

med lokalforeningene. 

 

Hund 

Kjetil Sørby har vært fylkesinstruktør ettersøk. Han var instruktør på et kurs i ettersøk av villsvin 

med syv deltagere, på Rakkestad skytterlag sin bane i Kvernhusdalen 14.-15. juni, med god hjelp 

fra Hans Jørgen Hvidsten. 

 

NJFFs Landsmøte i 2018 fattet følgende vedtak om ettersøk: 



 «NJFF skal fortsatt sette fokus på viktige satsingsområder innenfor ettersøksfeltet og det skal 

foretas en grundig gjennomgang av ettersøksvirksomheten. Forbundsstyret oppnevner et 

representativt ad hoc-utvalg som kan foreta en slik gjennomgang.» 

 

Forbundsstyret behandlet oppfølgingen av saken, og fastsatte et mandat, og sammensetningen av 

utvalget (syv deltagere), inkludert Kjetil Sørby. 

 

Utvalget gjennomførte fire møter i 2019. Fylkesinstruktørene i ettersøk ble i tillegg invitert til en 

dagssamling på Jakt- og Fiskesenteret for å bidra med egne erfaringer og andre innspill overfor 

utvalget. Rapporten vil bli offentliggjort i første halvdel av 2020. 

 

Line Fredheim har vært fylkesinstruktør aversjon. Vi har fått rapport om 27 stk. 1. gangs og 24 stk. 

2. gangs aversjonsbevis utstedt av aversjons-instruktører i Østfold i 2019. 

 

Fylkesinstruktør dressur i Østfold har vært Alf Disenbroen. Han var instruktør på et 

oppdateringskurs for jakthunddressurinstruktører den 8. mai i Moss med fem deltagere. Han var 

også instruktør på et grunnkurs jakthundinstruktør i Moss 14.-16. juni med fem deltagere. 

 

NJFF har ikke som policy at fylkeslagene skal arrangere NKK (Norsk kennel klub)-sporprøver. 

Vi har imidlertid gjort dette i flere år, som en ekstra service til våre medlemmer her i Østfold. 

 

Fra 2017 har NJFF tilbudt egne sporprøver der ekvipasjen kun får bestått/ikke bestått. Vi utdanner 

også egne dommere. 

 

Vi har i 2019 stått som arrangør av både fersksporprøver og blodsporprøver i NKK. På disse 

prøvene deltok 14 ekvipasjer (2010-2018: 36-82 ekvipasjer årlig). Tallene for NJFF-prøver var 40 

ekvipasjer. (2017-2018: 11-23 ekvipasjer). 

 

Vi opprettet i 2018 individuelle avtaler våre sporprøvedommere. For nye dommere signeres kun 

ettårig avtale først, deretter er det evaluering før det inngås eventuell fast avtale. Styret gjør vedtak. 

Det er nå seks dommere som dømmer for oss: Jørn Espen Veidahl, Per Jostein Thon, Åge Rambøl, 

Raymond Bråten, Bjørn Johansen og Dan Gunnar Sixten Karlsson (signert 18-11-19). 

 

Anniken Bøckmann arrangerte møte med spordommerne før sesongstart 3. april. 

 

Sportsfiske 

Morten Martiniussen har vært fylkesinstruktør sportsfiske. Han har vært med Anniken som innleid 

medhjelper på en rekke arrangementer og turer. Han tok også med 10+ ansatte i Fredrikstad 

kommune på tur til Børtervannet i mai, etter at de ønsket guiding og kunnskap om fisk og fiske fra 

fylkeslaget. 

 

Jan Richard Olsen har vært fylkesinstruktør på fluekasting. Etter å i flere år ha forsøkt å arrangere 

fluekasteinstruktørkurs, men med for dårlig påmelding, forsøkte vi i 2019 å arrangere rent 

fluekastekurs. Det gikk heller ikke. Det er ikke lett å få til noe på fluekasting og kurs i Østfold. 

 

Jan Richard Olsen deltok på fylkesinstruktørsamling i Driva 13.-16. september. 

 

Organisasjon 

Tormod Nyquist og Jan Petter Yven har vært fylkesinstruktører i organisasjon. NJFF sentralt 



arrangerte organisasjonsinstruktørsamling på Jakt- og fiskesenteret på Flå 5.-7. april, og både begge 

fylkesinstruktørene deltok. 

 

Tormod Nyquist og Jan Petter Yven kjørte organisasjonskurs for foreningsstyrer hos 

ungdomsutvalget i fylkeslaget i februar, det nye fylkesstyret i mars, og Halden og omegn JFF i mai. 

 

NJFF sentralt utviklet i 2019 et nytt kursopplegg i organisasjonskunnskap, mye likt det vi har kjørt i 

Østfold i flere år, men mer omfattende. Opplegget ble kalt «Min forening», og både Tormod 

Nyquist, Jan Petter Yven og Ole-Håkon Heier deltok på en dagssamling på Gardermoen med dette 

som tema den 28. august. 

 

 

 

 

 

Tormod Nyquist og Jan Petter Yven, t.v., hører 

på Bjarne Oppegård snakke om «Min 

forening». Foto: OHH. 

 

NJFF sentralt arrangerte, som i 2018, en organisasjonssamling for styremedlemmer i 

lokalforeningene på Flå i mai. I 2019 var det kun en deltager fra Østfold: Alf Disenbroen fra Moss 

og Omegn JFF. 

 

Jaktleder 

Hans Jørgen Hvidsten har fungert som instruktør for fylkeslaget i 2019. Vi arrangerte kurs i 

Jerndalen i Råde i mai og 10 deltagere gjennomførte. Kjetil Sørby var medinstruktør på kurset. 

 

Webkurs 

Bjørn Kristoffer Kjelsrud (BK) ble våren 2018 ansatt på prosjekt av NJFF og vi kjørte fem 

kurskvelder i bruk av medlemsregisteret, våre hjemmesider og Facebook i april samme år. BK 

kjørte et oppsamlingsheat med samme kurs i januar 2019. 

 

Trofedommere 

Fra og med mars 2017 ble det satt krav til at trofedommere skulle signere avtale med fylkeslaget for 

å praktisere i NJFF-sammenheng. Vi har avtale med Per Strandbakken i Moss, Espen Carlsen i 

Eidsberg, Ole Herman Nyseth i Halden, og Vidar Holthe i Moss/Vestby (som også er Norges 

representant i CICs trofeutvalg TEB (Trophy Evaluation Board), og har som landets representant 

tittelen Senior International Trophy Judge. 

  

Øvrig kurs- og instruktørrelaterte temaer 

Jegerprøvekurs i regi av lokalforeningene. Vi annonserer jegerprøvekurs for lokalforeningene på 

våre hjemmesider og på Facebook. I tillegg får vi jevnlig telefoner fra personer som ønsker 



jegerutdanning. Vi setter derfor stor pris på at lokalforeningene gir oss beskjed når de skal arrangere 

kurs. 

 

Generalforsamling Jakt- og Fiskesenteret. NJFF Østfold eier fem aksjer i senteret. Markus 

Nagele deltok på generalforsamlingen i februar. Omlegging av driften i 2018 ga de ønskede 

resultatene og driften er nå bærekraftig. 

 

Studieforbundet Natur og Miljø (SNM). NJFF er en av en rekke medlemsorganisasjoner i SNM. 

Vidar Holthe og Anniken Bøckmann representerte NJFF Østfold på årsmøtet i studieforbundet 

Natur & Miljø Østfold den 12. mars. Gunnar Gretland fra Moss og Omegn JFF er fortsatt revisor. 

 

Prosjekter i NJFF Østfold 

Vi søker årlig om støtte til prosjekter fra forskjellige steder. I 2019 fikk vi midler fra 

Miljøverndepartementet (via Rovdata og fylkeskommunen), NJFF sentralt, Østfold 

fylkeskommune, Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Studieforbundet Natur og Miljø Østfold, og 

vannområde Morsa. 

 

Totalt fikk vi i 2019 tildelt kr 575.310,-. Dette er ganske mye mindre enn tidligere år, men en viktig 

årsak til dette var at vi ønsket å bruke opp en del gjenværende midler tildelt tidligere, noe vi lyktes 

med. Fra 2018 til 2019 hadde vi restmidler på cirka kr 560.000,-, mens vi fra 2019 til 2020 hadde 

restmidler på cirka kr 210.000,-. I tillegg har fylkeslaget 65 % mindre stilling å dekke etter at Willy 

Henriksen gikk av med pensjon høsten 2018. Prosjektene omtales under de respektive fagrelaterte 

kapitlene og i kapitlet om barn og ungdom. 

 

Arbeid med fagsaker 

En viktig oppgave for NJFF Østfold er å følge med på saker som kan medføre konsekvenser for 

jegere, sportsfiskere og friluftslivet i vårt fylke. Vi engasjerer oss der vi anser at dette er viktig for 

våre interesser, og vi blir stort sett hørt når vi kommer på banen. Under har vi laget en 

oppsummering av de viktigste sakene som vi har arbeidet med i løpet av 2019. 

 

Vann, fisk og sportsfiske 

Vannområde Glomma Sør 

I vannområde Glomma Sør sitter både NJFF Østfold og Forum for natur og friluftsliv i Østfold 

(FNF Østfold v. Nina Frydenlund) i faggruppe vannkvalitet/vassdragsbruk (Ole-Håkon Heier deltok 

på to møter i 2019, der vi som brukerinteresse får egen avsatt tid til å fremme saker). 

 

Kartlegging av påvirkninger, hele vannområdet. Vannforvaltningsplanene var på rullering vinteren 

2019-2020. Vi sendte ut en kommunevis oversikt over vannforekomstene, og spurte om hver enkelt 

lokalforening som representant for brukerinteresser hadde noen innspill til hvilke sentrale 

påvirkninger som var mest aktuelle for de enkelte vannforekomstene. Med påvirkninger mente vi 

landbruk, avløp, sur nedbør, urban påvirkning, fysiske påvirkninger som f.eks. vandringshinder, 

massetransport/ erosjon etc. Vi fikk tilbakemelding fra de fleste foreningene, om enn med stor 

variasjon hva gjaldt omfang. 

 

Øra-området, Fredrikstad. Øra-spissen er et attraktivt område for sportsfiskere, men ligger utsatt til 

mellom industriområde og naturreservat. Det ble i 2018 igangsatt et arbeid i regi av kommunen som 

inkluderer at området sikres og forskjønnes. Vi har i 2019 kommet med innspill på plassering og 

utforming av en kommende fiskebrygge. 



 

Sjøørretbekker Fredrikstad/Sarpsborg. I 2017 laget vi en oversikt over status for sjøørretbekker i 

Østfold, etter kontakt med lokalforeningene og Fylkesmannen. Ut fra denne oversikten kunne vi så 

se hvilke bekker som hadde størst behov for mer faglig kunnskap og dokumentasjon på og 

prioritering av aktuelle tiltak. Med basis i dette sendte vannområdet en søknad til Miljødirektoratet 

om støtte til å lage en forvaltningsplan for Elingårdsbekken og Slevikbekken i Fredrikstad 

kommune og Skjebergbekken i Sarpsborg kommune. Vannområdet fikk tildelt kr 170.000, -, og 

utredningen ble lagt ut på anbud sommeren 2018. Norconsult fikk oppdraget. Det ble gjennomført 

befaringer i bekkene sammen med representanter fra lokalforeningene Onsøy JFF og Skjeberg og 

omegn JFF høsten 2018.  Endelig rapport ble mottatt 8. april 2019. Begge foreninger var meget 

positive til resultatet. Tre personer fra Onsøy JFF deltok sammen med vannområdet, Fredrikstad 

kommune, Fylkesmannen m.fl. og planla veien videre på et møte i Fredrikstad i september 2019. Da 

det var noe midler igjen fikk konsulenten et tilleggsoppdrag med elfiske i Skjebergbekken som ble 

utført høsten 2019. 

 

Øvrige vannområder 

NJFF Østfold (Ole-Håkon Heier) er med i faggruppe vannkvalitet vannområde Haldenvassdraget. 

Der var det ingen møter i 2019. FNF Østfold representerer oss i styringsgruppa i vannområde 

Morsa. Vi har også hatt kontakt med både vannområde Grensevassdragene og vannområde 

Øyeren. 

 

Sykdomsutbrudd på laks i Berbyelva 

Det ble observert syk fisk i Enningdalselva allerede høsten 2018, men da antok man at det var fisk 

som hadde stått lenge på elva og var slitne og sårbare for soppangrep etter gyting og vedvarende lav 

vannstand gjennom sommeren. Da syk fisk også dukket opp den 22. mai 2019 ringte imidlertid 

varselbjellene på alvor hos AJFF Halden. Det viste seg i løpet av de neste ukene at minst 75 % av 

den oppvandrende laksen var syke. Lokalforeningen sendte fisk til Veterinærinstituttet og varslet 

Mattilsynet m.fl. Snart kom det også rapporter om syke enkeltfisker fra andre elver. Omfanget var 

imidlertid ikke i nærheten av hva som var tilfelle i Enningdalselva. 

 

 

 

 

 

 

Her ser man den karakteristiske røde huden 

(derav Red Skin Disease) og forråtnelse av 

finnene (Foto: Bjarne Granli). 

 

Bjarne Granli og andre engasjerte medlemmer i AJFF Halden satte seg ikke ned og ventet på 

myndighetene, men tok selv initiativ til å forsøke å finne årsaken. De opplevde å måtte gjøre mye 

selv, og savnet initiativ fra statlige instanser. AJFF informerte bredt, men pressen var lite interessert, 

til tross for at det var villaksens år. 

 

Granli var aktiv i Facebook-gruppa «Save the Baltic», og la ut bilder av fisken fra Enningdalselva. 

Dette resulterte i at tilsvarende bilder ble lagt ut fra andre elver i andre land. En lignende (den 

samme?) sykdom kalt M74 var blitt påvist i diverse lakseelver i nordlige områder i Østersjøen siden 

1974. 



 

Det ble avholdt en internasjonal konferanse om sykdommen den 19.-20. november. Da fikk 

sykdommen navnet Red Skin Disease, men årsaken var fortsatt ukjent. Det betyr imidlertid på ingen 

måte at man har gitt opp, men at man også ser på andre årsaker enn akutt sykdom, slik som 

miljøforhold og mangelsykdommer. Blant annet har det høsten 2019 blitt gjennomført testing av 

rogn opp mot en teori om tiaminmangel. AJFF Halden står på videre. 

 

Villaksens år 2019 

2019 var det internasjonale villaksens år. NJFF sentralt ansatte derfor Karina Gjerde som 

prosjektleder villaksens år, og hun delte blant annet ut midler til relevante arrangementer hos 

lokalforeninger og fylkeslag. NJFF Østfold søkte om støtte til ungdomslederkurs i Berbyelva i juni, 

og politikerseminar på høsten. Dessverre ble det sykdom i Berbyelva (se lengre opp) og 

ungdomslederkurset måtte derfor avlyses, men politikerseminaret ble gjennomført etter planen. 

 

Villakskonferanse i regi av NJFF Østfold: Konferansen ble arrangert på Fylkeshuset i Sarpsborg 

den 26. november, med velvillig hjelp fra Pål Erik Jensen hos Østfold fylkeskommune. AJFF 

Halden (Berbyelva og Tista) og Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA) deltok 

sammen med et begrenset utvalg politikere. Til tross for at vi i fylkeslaget la ned en stor innsats for 

å få med politikerne, var det bare Senterpartiet, MDG og Rødt som stilte med folk. Konferansen ble 

avsluttet med en omvisning på klekkeriet til NGOFA inne på Borregaards område. 

 

 

 

 

 

 

Fra omvisningen på klekkeriet til NGOFA. 

Foto: OHH. 

 

Fang og slipp 

Det var i februar-mars flere medieoppslag knyttet til følgende tekst Mattilsynet har liggende på sin 

på sin hjemmeside, en tekst som beskriver deres tolkning av dyrevelferdsloven: Det kan være flere 

gode grunner til å sette uskadet fisk ut igjen. Den kan være for liten eller man kan få fisk man ikke 

vil ha. Rendyrket fang og slipp er når man på forhånd har bestemt at all uskadet fisk skal settes ut 

igjen. Rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å 

slippe fisken ut igjen - er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt i Norge. 

 

Denne teksten er svært problematisk for oss i Østfold. Her er ferskvannsfiske etter et stort utvalg av 

arter svært viktig, fra ørret via abbor og gjedde og til en rekke karpefisk. Mattilsynets tolkning av 

loven tilsier at fiske etter en rekke av våre arter vil være uaktuelt. Det får igjen konsekvenser for 

fisken, da det ikke lenger vil være sportsfiskere som er opptatt av disse artenes ve og vel. 

 

Mange av disse artene har liten økonomisk verdi, og blir derfor svært stemoderlig forvaltet av det 

offentlige. Ved at det finnes sportsfiskere som også fisker etter arter som de ikke har tenkt å spise, 

utøver disse som en svært viktig bieffekt en aktiv overvåkning og kartlegging av fiskebestander som 

det ellers i svært liten grad ville vært noen oppmerksomhet knyttet til. Vi skal derfor (og også 

fisken, for den saks skyld), være glade for at vi har sportsfiskere som ikke bare fisker etter matfisk. 



Det skal også bemerkes at det ikke bare er arten i seg selv som avgjør om den er aktuell som mat, 

men også det at flere arter også inneholder for mye miljøgifter til at de bør spises av mennesker. 

 

Vi i NJFF Østfold har en rekke saker hvert år der vi kan basere høringsinnspill til utbygging, 

inngrep og miljøeffekter på kunnskap innsamlet og oppdatert av disse sportsfiskerne. Disse 

sportsfiskerne burde ikke forbys å utøve sitt fiske, men heller oppmuntres til å fiske mer og på flere 

steder og i enda større grad dele med seg det de finner ut om arter og bestander. Dette gjelder både i 

salt- og ferskvann. 

 

Styret i fylkeslaget fattet derfor følgende vedtak på marsmøtet: NJFF Østfold ber NJFF om å 

prioritere å arbeide for at det kan bedrives fang og slipp fiske etter samtlige arter i Norge, ikke bare 

etter sjøørret og laks der det er politisk bestemt. 

 

Vedtaket ble sendt NJFF sentralt i slutten av mars, og ble så behandlet av Forbundsstyret, sendt til 

sportsfiskeutvalget, og behandlet av Forbundsstyret før det igjen ble sendt sportsfiskeutvalget. Vi 

sendte inn supplerende informasjon i november, og venter fortsatt på et avsluttende vedtak i 

Forbundsstyret. 

 

Høring ny jernbanelinje Moss-Rygge og Gunnarsbybekken 

Bane NOR søkte før jul 2018 Fylkesmannen om utslippstillatelse etter Forurensningsloven, for nytt 

dobbelt jernbanespor gjennom Moss og Rygge. Fiskegruppa i Moss og Omegn JFF mente at 

søknaden inneholdt feil og mangler og ikke tok hensyn til sjøørreten i Gunnarsbybekken. Ole-

Håkon Heier arbeidet sammen med lokalforeningen med flere innspill i januar-april. Resultatet ble 

at Bane NOR tok og måtte ta stadig større hensyn til sjøørretbestanden i bekken, både under 

arbeidene, og ikke minst etter at arbeidene var avsluttet. 

 

Elektrofiske hos lokalforeninger 

I september utførte Ole-Håkon Heier elfiske i Kureåa, Evjeåa og Gunnarsbybekken i Rygge 

sammen med medlemmer fra Moss og Omegn JFF. Hensikten var å dokumentere tettheten av 

ørretyngel på utvalgte strekninger før og etter tiltak. Det var åpenbart at foreningens innsats i 

forbindelse med gyteplasser og fjerning av vandringshindre har gitt uttelling. Det var årsyngel (0+) 

på alle strekningene, noen steder i temmelig bra antall. På flere av disse strekningene fant vi ingen i 

det hele tatt i 2018 (og de var ikke utsatt for fjorårets tørkesommer, må bemerkes). Bedre 

motivasjon for videre innsats kan man neppe finne. Rapport fra elfisket var ferdig i oktober, og ble 

sendt Fylkesmannen, kommunen, vannområdet og konsulent Cowi for Bane NOR. 

 

 

 

 

 

 

Det var svært bra med sjøørretyngel i de øvre 

delene av Gunnarsbybekken i Rygge. Foto: 

OHH. 

 

I november 2018 utførte Ole-Håkon Heier og Pål Erik Jensen fra Østfold fylkeskommune elfiske i 

et utvalg innløps-bekker til Rømsjøen sammen med medlemmer fra Nordre Rømskog JFF. 



Hensikten var å se om det gikk opp gyteørret i bekkene, og få et førsteinntrykk av ørretbestandene i 

bekkene. Vi fikk i 2019 vannområde grensevassdragene til å sende søknad om midler til videre 

utredning av gyteforholdene for ørret i Rømsjøen til Miljødirektoratet. Vi fikk imidlertid ingen 

midler. Inntil videre anbefaler vi at de lokale engasjerte personene prioriterer å tilrettelegge bekkene 

som gyte- og oppvekstområder for ørret, fremfor å jobbe for å sette ut og flytte fisk. 

 

Behov for mer kalking av ferskvannsforekomster 

I «Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016–2021», publisert av Miljødirektoratet, går det fram at 

antallet bekker og innsjøer som kalkes er redusert fra cirka 3000 i 2004, til kun om lag 1200 i 2014. 

I om lag 800 innsjøer der kalkingen er avsluttet utføres det overvåking for å vurdere utviklingen i 

vannkjemien, også i forhold til behovet for å gjenoppta kalkingen. Selv i 2004 når antallet lokale 

prosjekter var på topp, fantes mange innsjøer og bekker som hadde behov for kalking. 

 

Våren 2014 fattet styret i NJFF-Østfold et vedtak om at man bør gå over i en fase der 1)nedtrapping 

i mange vann som nå er kalket er en del av dette, 2)opptrapping i nye vann er en annen del, og 

3)undersøkelser i resterende vannforekomster gjennomføres, både tjern og bekker. 

NJFF Østfold har siden arbeidet for dette i forskjellige fora, og vi fikk gjennom Miljødirektoratet 

bevilget midler til vannområde Glomma Sør til å sette opp en overvåkingsstasjon i 

Sandvannsbekken i Degernesfjella. NIBIO fikk oppdraget med å følge opp vannkjemien, og en 

ferdig rapport forelå i september 2018. Undersøkelsen dokumenterte at lav pH og høy LAl (labilt 

aluminium) mest sannsynlig er årsakene til at bekken ikke fungerer som gytebekk for lokal ørret. En 

bunndyrundersøkelse gjennomført våren 2018 viste kun forekomst av forsuringstolerante arter. Skal 

bekken produsere og gi levelige vilkår for ørret må den derfor kalkes. Sandvannsbekken er en 

gjennomsnittlig bekk i Fjellaområdene, og tilsvarende situasjon gjelder mest sannsynlig også for en 

rekke andre bekker. 

 

 

 

 

 

 

Slike ørreter vil vi ha mange flere av i bekkene i 

Fjella i Østfold, men det vil kreve litt innsats. 

Foto: OHH. 

 

Miljødirektoratet sier at dersom man har god dokumentasjon på forsuring og behovet for kalk, og 

stort lokalt engasjement, bør det absolutt være mulig å få til kalking av bekker og innsjøer der 

behovet er tilstede. Vår erfaring er imidlertid at det skjer lite når Miljødirektoratet overlater ansvaret 

til vanneierne, ikke minst pga. at det krever både kunnskap og et engasjement utover gjennomsnittet 

for å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen. Det har også gjennom mange år manglet 

engasjement fra Fylkesmannen når det gjelder kalking i bekker og vann i Fjella, utover å 

opprettholde det som allerede ble startet for flere tiår tilbake. Vi gikk derfor ut med dette både på 

www.njff.no og på www.larsoglars.no våren 2019. 

 

Markafiske 

Prosjektet «Markafiske» ble satt i gang av fylkeslagene i NJFF i Akershus, Oslo og Østfold tilbake i 

2015. Hele 2642 ørreter ble målt, veid, merket, og siden satt ut i 88 vann. Da registreringen ble 

avsluttet i 2018 hadde totalt 625 fangster blitt innmeldt, hvorav 394 var merket. 

http://www.njff.no/
http://www.larsoglars.no/


 

Rapporten fra prosjektet ble ferdig 22. november 2019, og kan lastes ned på våre hjemmesider. 

Resultatene har blitt omtalt på bloggen www.larsoglars.no og kommer i Jakt & Fiske på våren 2020. 

Det blir også holdt foredrag i foreninger og for andre som ønsker å vite mer om hvordan det går 

med settefisken og hvem fiskerne er. 

 

Fredning av torsk i Oslofjorden 

Fiskeridirektoratet kom før jul 2018 med et forslag om et forbud mot fiske av torsk i hele 

Oslofjorden, og at alle kjente gytefelt for torsk skulle fredes for alt fiske i perioden f.o.m. 1. januar 

t.o.m. 30. april. Vi reagerte negativt på at de foreslåtte nullfiskeområdene var langt større enn de 

kartlagte gytefeltene. Vi i NJFF ønsket også en fredning av torsken, men mente at det var viktig at 

det ble lagt så små hindringer for sportsfiske etter andre arter i fjorden som mulig. NJFF engasjerte 

seg derfor sterkt både på fylkes- og landsplan, og flere av våre lokalforeninger markerte seg i 

media. Det ga uttelling, da Fiskeriministeren i mars valgte å avgrense totalforbudsområdene slik vi 

hadde foreslått. 

 

Fra og med 15. juni 2019 ble det dermed forbudt å fiske torsk hele året, for både yrkesfiskere og 

fritidsfiskere, innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige. Det ble også 

innført et totalforbud mot alt fiske i 14 avgrensa områder (gyteområder) fra 1.1 til 1.5., men 

utstrekningen av disse ble langt mer begrenset enn hva som var tilfelle i det første utkastet. 

Forbudene skal evalueres tre år etter iverksettelse. 

 

Utover i juni var det mange henvendelser både til fylkeslaget og lokalforeningene rundt forbudet.  

Vi sendte ut laminerte plakater om torskeforbudet i juli til alle foreninger som ville ha til å sette opp 

i sine nærområder. Mye av usikkerheten hos sportsfiskerne dreide seg om fiske etter sjøørret, men 

den omfattes ikke av et forbud mot fiske satt av Fiskeridirektoratet, da anadrome laksefisk sorterer 

under Miljødirektoratet. 

 

 

 

 

 

Det var stedvis bra med småtorsk langs kysten 

vinteren 2019-2020, men det har vi sett før det 

siste tiåret. De forsvinner ettersom de blir 

større. Men i det minste lykkes altså fortsatt 

noen med å gyte. Foto: OHH. 

 

Helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden 

Et enstemmig Storting ba i 2018 regjeringen lage en plan for Oslofjorden med mål om å fremme et 

aktivt friluftsliv og oppnå god miljøtilstand, noe vi i NJFF Østfold begynte å etterspørre allerede 

tilbake i 2011. 

 

Miljødirektoratet leverte den 2. desember 2019 et forslag til en handlingsplan for Oslofjorden på 

oppdrag fra Klima- og miljødepartement. Planen er utarbeidet sammen åtte andre statlige etater og 

fylkesmennene og fylkeskommunene rundt fjorden. Planen peker på flere områder hvor tilstanden 

ikke er god: 

• Oppvekstområder for torskeyngel og andre arter er i tilbakegang. 

• Miljøgiftinnholdet i indre deler er så høyt at fisken ikke kan spises. 

• Økt tilførsel av næringssalter og partikler fører til algeoppblomstring og nedslamming. 

http://www.larsoglars.no/


• Kun en tredel av strandsonen er tilgjengelig for bading, turgåing og fisking fra land. 

• Klimaendringene vil gjøre økosystemene ytterligere sårbare. 

Samtidig viser ny kunnskap at verdien av fjorden for samfunnet er svært høy. 

 

NJFF Østfold sendte høringssvar til NJFF sentralt, som skrev et samlet svar for NJFF. Vi påpekte at 

vi var glade for at det nå foreligger en plan, men vi ser flere aspekter som mangler, blant annet slik 

som tilgang på eksisterende brygger – både faste og flytende, parkeringsplasser, veier og stier fra 

offentlige veier gjennom hyttefelter og boliger og ned til sjøen, og interesser som går direkte på jakt 

og fiske. Sammendraget er mest negativt sett med våre øyne, da de fremhevede innsatsområdene 

ikke nevner jakt og kun nevner fiskeforbud i forbindelse med fiske. NJFF Østfold ba derfor NJFF 

sentralt om arbeide for at våre interesseområder (jakt og fiske i Oslofjorden) fremover blir ivaretatt 

enda bedre og på en positiv måte i implementeringen av planen. Vi sendte i tillegg over en liste med 

forbedringspunkter. 

 

Oslofjorden, øvrig 

Ole-Håkon Heier representerte NJFF sentralt i forhold til statlige myndigheter og forskere ved to 

anledninger på høsten. Først på Arendalsdagene der han holdt foredrag for og dialog med 

Fiskeridirektoratet om fiskebestander i Oslofjorden. Deretter på "kyst i sør"-seminar i regi av 

Havforskningsinstituttet i Flødevigen i Arendal, hvor han holdt foredrag om fiskebestandene i 

Oslofjorden - sett fra en sportsfisker. Deltagerne var et utvalg forskere og forskningsledelse pluss en 

rekke deltagere fra Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet. Det ble en svært givende og en riktig 

positiv opplevelse, begge veier. 

 

Strandryddeuka 2019 

Strandryddeuka 2019 var lagt til 29. april - 5. mai. Iallfall Råde JFF og Onsøy JFF var ute og 

plukket søppel på utvalgte strender. 

 

Bevaringsområder for hummer 

Østfold fylkeskommune tok initiativ til å opprette noen bevaringsområder for hummer langs 

Østfoldkysten. Vi ble derfor invitert til et arbeidsmøte om dette på Skjærgårdens hus, Skjærhalden 

på Hvaler den 9. mai. For å samle litt innspill i forkant av dette arrangerte vi et åpent møte sammen 

med Norges fritids- og småfiskerforbund i Råde 8. mai. 

 

 

 

 

 

Populær type blant mange, dette her. Foto: 

OHH. 

 

Etter møtet 9. mai fikk vi oversendt utkast på områdene fra fylkeskommunen. Dette ble sendt på en 

rask internhøring hos berørte lokalforeninger, som dermed fikk komme med innspill svært tidlig i 

prosessen. Det var tenkt at det i bevaringsområdene kun skulle være tillatt å fiske med dorg, jukse, 

fiskestang og håndsnøre. 

 

Innspillene fra lokalforeningene ble videreformidlet og tatt til følge av fylkeskommunen. Vi støttet 

forslaget, men ønsket at bevaringsområdenes effekt skal evalueres tre år etter at de er innført. Dette 

forutsetter dermed at forskere forestår overvåking av hummerbestandene i områdene etter at 

bevaringsområdene eventuelt er innført. Fylkeskommunen sendte så forslagene til kommunene for 



innspill, før forslagene ble oversendt til Fiskeridirektoratet som foresto den formelle høringen ved 

årsskiftet. 

 

Sak fra samarbeidsforeningene i Nedre Glomma (SUNG): Krabbeteiner 

Innspillet i kort versjon: SUNG ser et problem i at krabbeteiner satt grunnere enn 25 meter fisker 

hummer. Selv med godkjent flukt-åpning på åtte cm. Stor hummer kommer inn, men ikke ut igjen 

gjennom åtte cm flukt-åpning. Resultatet er da at krabbeteiner fisker hummer, langt utover 

fangsttiden satt for hummer. Vi ser en absolutt fordel i å sette krabbeteiner dypere enn 25 meter, 

slik det var tidligere. Vi finner ingen saklig grunn, som motstrider dette. Dette vil også lette arbeidet 

for de kontrollorgan som er ute og sjekker kysten vår for lovlige og ulovlige fiskeredskap. 

 

Saksbehandling NJFF Østfold: Fiskeridirektoratet (som ansvarlig instans) opphevet 

dybdebegrensningen på krabbeteiner med 80 mm fluktåpning fra september 2017. Frem til dette 

hadde det ikke vært lov for fritidsfiskere å sette krabbeteiner grunnere enn 25 meter. Yrkesfiskere 

har imidlertid hatt anledning til dette. Denne regelendringen var faktisk fra Fiskeridirektoratet sin 

side en del av flere tiltak for å verne hummeren, da de også innførte forbud mot fritidsfiske med 

garn i Skagerrak grunnere enn 25 meter i perioden 1. juni til 15. august f.o.m. 2018. 

 

Det er liten tvil om at opphevelsen av dybdebegrensningen på krabbeteiner har vanskeliggjort 

kontroll. Der kystvakta/politiet tidligere kunne sjekke om teinene sto dypt nok med ekkolodd og 

bare fjerne de som sto for grunt, må de nå trekke opp alle teiner som skal kontrolleres. 

Når det gjelder kontroller så er det alt for lite av disse i Oslofjorden, så her bør det settes av langt 

mer ressurser til et koordinert og aktivt oppsyn. 

 

Fylkeslaget støttet SUNG i at det ikke var heldig for hummeren at forbudet mot fritidsfiske med 

krabbeteiner grunnere enn 25 meter ble opphevet, og anmodet derfor NJFF sentralt om at de følger 

opp mot Fiskeridirektoratet. Vi påpekte også at det er for lite kontroller av redskap langs kysten, og 

ba også NJFF sentralt om å arbeide for økte ressurser til oppsyn. 

 

Media 

Ole-Håkon Heier har deltatt i tre filminnslag i løpet av året. Ett med NRK om torskefredningen i 

januar, en innspilling av fang og slipp på rovfisk og karpefisk på oppdrag fra NJFF sentralt i juni 

(publiseres i 2020), og ett innslag om sportsfiske etter abbor og gjedde i Øymarksjøen i september 

for NRK Østfold, som også endte på Norge Rundt. Begge de siste ble gjort på fritiden. Han spilte 

også inn to podkaster om ferskvannsfiske og saltvannsfiske for Jakt- og fiskepodden i oktober, et 

samarbeid mellom NJFF og Statskog. Sistnevnte publiseres i 2020. 

 

 

 

 

 

Sånn ser det ut når man har med NRK i båten 

på fisketur. Foto: OHH. 

 

 



Rovdyr 

Nettverksmøter ulv m.m. 

Det har i 2019 blitt avholdt to nettverksmøter, der NJFF sentralt, og fylkeslagene i Akershus, 

Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold møtes. I mars deltok Knut Jørgen Herland og Ole-Håkon 

Heier, i august deltok Kjetil Sørby og Ole-Håkon Heier. Det ble også avholdt et møte med kun 

fylkeslagene om ulveforvaltning i mars. Der deltok Knut Jørgen Herland og Vidar Holthe. Kjetil 

Sørby deltok på et dialogmøte med rovviltprosjektet i Skiptvet, Hobøl og Spydeberg i februar. 

 

Naturbruksalliansen 

Naturbruksalliansen ble opprettet i slutten av april 2018 og besto da av en rekke organisasjoner med 

interesser som utfordres av ulvens tilstedeværelse på Østlandet. Etter å ha gått gjennom 

dokumentene fra stiftelsesmøtet vedtok styret i NJFF Østfold på maimøtet i 2018 at vi skulle bli 

med i alliansen. 

 

I juni 2019 fattet imidlertid fylkesstyret vedtak om å melde seg ut Naturbruksalliansen f.o.m. deres 

årsmøte 13-6-2019. Begrunnelsen for dette var endringen i vedtektene i alliansen, som ble vedtatt 

på årsmøtet. Der gikk de vekk fra det tidligere målet om at formålet er å passe på at Stortinget 

følger opp sitt vedtak, og til et nytt mål om å endre politikken. Fylkeslagsstyret var bekymret for at 

dette kunne medføre at et fylkeslag som medlem kom i konflikt med sin moderorganisasjon. I 

tillegg har NJFF sentralt vært tydelige på at de ikke ønsker at NJFF sentralt skal være med i 

alliansen, ei heller å dekke medlemskontingenten for deltagende fylkeslag. Vi ønsker egentlig ikke å 

stå som medlem kun som fylkeslag. I ettertid har også NJFF Hedmark trådt ut av alliansen. 

 

Rovviltnemnda og Rovdata 

Vi følger med på både rovviltnemndas (i region fire) hjemmesider på nett og Rovdatas 

hjemmesider. Vi sender innspill til nemnda når dette er aktuelt, og kan også delta på møter. 

 

Kjetil Sørby skrev et leserinnlegg mot rovviltnemndas leder Øyvind Solum i begynnelsen av juni 

2019, da sistnevnte i egenskap av å sitte i kommunestyret i Nesodden gikk inn for å forby jakt på 

store rovdyr i kommuneskogene der. Sørby mente en slik holdning ikke var forenlig med vervet 

som leder for rovviltnemnda som skal forvalte de store rovdyra. 

 

Mange spørsmål rundt Rømskogflokkens status som grenserevir medførte et møte med Rovdata på 

Hvalstad 2. september 2019. Kjetil Sørby og Knut Jørgen Herland deltok fra oss. Det ble stilt 

mange kritiske spørsmål fra fylkeslagene, og vi håper at dette gjør at Rovdata og deres konsulenter 

forbedrer sine rutiner for fremtiden. 

 

Store rovdyr: Informasjon 

Når aktuelle ting skjer rundt store rovdyr, publiserer vi nyhetssaker på våre hjemmesider og på 

Facebook. Her står også NJFF sentralt for mye informasjon på sine hjemmesider, som vi deler ned 

på våre sider når det er passende. 

 

Vi har innsamlingsrør for ulvemøkk og pels liggende på kontoret til utdeling. Vi får påfyll av rør fra 

Ida Glemminge hos Statens Naturoppsyn. Vi har også sendt innspill til Glemminge vedrørende 

rutiner for innsamling av data både på gaupe og ulv, etter erfaringer fra våre innsamlere. 

 

Høring av endringer i rovviltforvaltningen 

Klima- og miljødepartementet sendte ut en høring av endringer i rovviltforvaltningen sommeren 

2019. Hovedtema var ny organisering av rovviltnemndene (antall regioner, og da færre enn i dag), 

og en eventuell opprettelse av klagenemnd. Kort sagt ønsket NJFF Østfold ingen klagenemnd, og 

flest mulig rovviltnemnder. Dette ble også svaret fra NJFF sentralt. Så får vi se hva klima- og 

miljødepartementet og politikerne bestemmer seg for til slutt. 



 

 

Ny jakttid for ulv 

KLD har endret lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen fra 1. oktober til og med 31. mars 

til å være fra 1. desember til og med 31. mai. 

 

Lisensfelling av ulv 2020 

Kjetil Sørby og Ole-Håkon Heier deltok på ulvenettverksmøte sammen med NJFF sentralt og de 

andre «ulvefylkene» 14. august. Her ble planene for vårt innspill og våre handlinger i forbindelse 

med lisensfellingskvoten for ulv i 2020 diskutert og klargjort. Det var også her forslaget om å ta ut 

en flokk i Rømskog kom opp. 

 

Vi inviterte medlemmer i rovviltnemnda m.fl. til et dialogmøte i Rakkestad den 16. august, der vi 

fikk presentert vårt syn. Kjetil Sørby og Anniken Bøckmann deltok fra oss. Det ble et meget 

konstruktivt møte. 

 

Det var felles møte i rovviltnemndene den 20. august. Hovedtema var vedtak om lisensfelling av 

ulv i 2020. NJFF Akershus og NJFF Hedmark deltok på møtet. Det ble vedtatt en kvote på 12 dyr 

utenfor ulvesona. Det endelige vedtaket for kvote innenfor ulvesona ble utsatt. 

 

I møtet i rovdyrnemnda 6. september ble det vedtatt å ta ut tre familiegrupper av ulv innenfor 

ulvesonen (Letjenna, Rømskog og Mangen). Letjenna og Mangen som helnorske revir og Rømskog 

som et grenserevir. Den 14. oktober behandlet nemnda klagene i forbindelse med nemndas vedtak 

om uttak av ulv i 2020. Klagene ble avvist og saken gikk til Klima- og miljødepartementet for 

sluttbehandling. 

 

Kjetil Sørby og Knut Jørgen Herland var engasjerte for NJFF Østfold i forbindelse med 

planleggingen av en eventuell ulvejakt i Rømskogreviret på nyåret. Klima- og miljødepartementet 

kom med avslag så sent som klokka 1100 den 31. desember. 

 

 

 

 

 

Hans Jørgen Hvidsten og Kjetil Sørby gjør klar 

flaggliner til bruk under ulvejakt på NJFF 

Østfold-kontoret i Rakkestad like før jul. Foto: 

OHH. 

 

Dette avstedkom naturligvis mange negative reaksjoner fra alle som hadde vært involvert i 

forberedelsen til ulvejakt. Hundrevis med timer med innsats lagt ned i ukene før nyttår var mer eller 

mindre bortkastet. Kjetil Sørby var svært kritisk til NJFF sentralt, og mente at de både skulle begynt 

å klage offentlig på sen saksbehandling i begynnelsen av desember, og at de hadde vært for 

forsiktige med å protestere på det endelige vedtaket. Han savnet også engasjement i forbindelse 

med trusler fremsatt mot jaktleder i Hedmark, og også i forbindelse med offentliggjøringen av 

navnene på de som hadde registrert seg i Brønnøysundregistrene for jakt på store rovdyr. 

 

Kjetil Sørby og Bjørn Mathisen, i kraft av å være ledere i hhv. NJFF Østfold og NJFF Akershus 



skrev derfor leserinnlegg, som kom på trykk i flere aviser i januar, til Klima- og miljøminister Ola 

Elvestuen om at de var dypt uenige i offentliggjøringen av navnene på jegerne. 

 

Fylkessekretærene har i ettertid hatt møte med NJFF sentralt vedrørende innsamling av 

datagrunnlag for å kunne fremme uttak av flere ulverevir i årene fremover. NJFF Østfold har sendt 

klage på vedtaket om offentliggjøring av navnene på registrerte lisensjegere. NJFF sentralt har også 

tatt opp saken i møter med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, og den står på 

dagsorden for et møte med Landbruks- og matdepartementet. Målet er å få lagt et grunnlag for at 

dette ikke skal kunne gjentas. 

 

Gaupesporing 

Fylkeslagene i NJFF får tildelt midler fra Miljødirektoratet til å lære opp og drifte et team av 

personer som leter etter og melder inn eventuelle gaupespor i sporsesongen. Det gis noen kroner 

støtte per registrerte kilometer sporing. Vi har forpliktet oss til å levere minst 258 km sporlinjer til 

Rovbase, og på tross av en temmelig dårlig sporingssesong klarte vi 261 km sporingssesongen 

2018-2019. 

 

 

 

 

Gaupesporingssesongen var mildt sagt ustabil, 

og rundt 10. februar forsvant all snøen. Når det 

så kom et snøfall mot slutten av februar var det 

bare å komme seg ut for alle som kunne. 

Sporingen kan gjennomføres både til fots og 

med bil på skogsveier, som her. Foto: OHH. 

 

Jakt og fangst på små rovdyr 

Vi har fortsatt med utlån av minkfeller til lokalforeninger slik vi har gjort de siste årene. De fleste 

fellene vi disponerer var utlånt til foreninger i 2019. I 2019 var det ikke den store uttellingen med 

kun 1 mår (!) fanget. Kontakt Anniken Bøckmann dersom dere er interessert.  

 

Vilt og jakt 

Fellesmøte viltforvaltning. Østfold fylkeskommune. 

Fylkesmannen og fylkeskommunen inviterer årlig kommuner og interesseorganisasjoner til møte 

om vilt og viltforvaltning i fylket. Vidar Holthe deltok på årets møte som fant sted i slutten av mai i 

Sarpsborg. Årets temaer var: Sett elg, Elgforvaltning i kommunene, ansvar og myndighet, Villsvin – 

prøvetaking, svinepest og bekjempelse, Skrantesjuke – håndtering og prøvetaking, Nasjonal 

handlingsplan villsvin, Elgen i Østfold, Rovviltnemder og annet rovviltprat, Fellingslag store 

rovdyr, Viken og viltforvaltning, Hjortemerkeprosjektet. 

 

Bedre sjøfugltellinger 

Mange jegere langs kysten (og NJFF Østfold) ønsker både jakt på flere sjøfuglarter og lengre 

jakttider på de artene det er åpnet for jakt på. Jakttidene gjelder for fem år ad gangen, og neste 

revisjon er i 2022. 

 

Fylkeslaget satte derfor høsten 2018 i gang et telleprosjekt for å fremskaffe mer kunnskap om 

forekomsten av skarv og de vanligste andeartene langs Østfold-kysten i perioden utenom 

sommeren. Prosjektet baserte seg på at privatpersoner fylte ut skjemaer på observert fugl per dag og 



sendte disse til oss. 

 

Til tross for relativt stor innsats for å forsøke å få folk til å sende inn skjemaer, mottok vi bare 21 

skjemaer fra 10 forskjellige personer i perioden. Dette utgjør til sammen 102 observasjoner 

(fugleart/dag/person). Til sammenligning ble det i perioden 20-8-18 t.o.m. 30-4-19 rapportert inn 

6.786 observasjoner (fugleart/dag/person) på artsobservasjoner.no i kommunene Moss, Rygge, 

Råde, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg og Halden i Østfold. 

 

Fordelingen mellom antall individer av observert fugl var påfallende forskjellig mellom dataene fra 

artsobservasjoner.no og jegernes rapporteringsskjemaer. Jegerne rapporterte forholdsvis langt flere 

ærfugl og svartender enn hva vi fant på artsobservasjoner.no. Det er imidlertid noen få 

jegerskjemaer med observasjoner av store antall svartender og ærfugl, og disse kan ha svært mye å 

si for resultatet når det ikke var levert så mange telleskjemaer. For å avklare om dette resultatet var 

tilfeldig eller om det er et tydelig mønster her, gikk vi inn for å gjennomføre ytterligere et år med 

bruk av telleskjemaene, der resultatene sammenlignes med data fra artsobservasjoner.no. Før jul 

2019 hadde vi imidlertid kun fått inn 26 skjemaer fra 8 personer. Vi oppsummerer resultatene 

sommeren 2020. 

 

Skarv 

Vi forsøkte høsten 2018 å få samlet inn hoder fra storskarv fra jegere langs Østfold-kysten. 

Hensikten var å se på innslaget av underarten mellomskarv i det som skytes av storskarv, en 

dokumentasjon som kan være av stor verdi for oss ved argumentasjonen knyttet til skarv ved neste 

jakttidsrevisjon. Oppslutningen fra jegerne var ikke imponerende (19 hoder ble samlet inn). Rapport 

fra 2018 ligger på våre hjemmesider. 

 

Vi bestemte oss likevel for å prøve også i 2019. Ole-Håkon Heier presenterte resultatene fra 2018 

på et oppstartsmøte for 2019 hos Kråkerøy JFF den 15. august. Rapporten for 2019 vil vi lage ferdig 

før høsten 2020. 

 

 

 

 

 

 

Mellomskarv på Øra. Foto: OHH. 

 

Gås 

Vi arrangerte gåsejaktkurs for kvinner sammen med Borge JFF i september 2019. Vi annonserte 

også sjøfuglseminar (inkludert flere innlegg spesifikt om gås) på Jakt- og fiskesenteret på Flå 4-5. 

april. Vidar Holthe og to personer fra Borge JFF deltok fra Østfold), og gåseseminar i Trøndelag 

14.-15. mai. 

 

Selkvoter 2020 

Vi oppfordret i en nyhetssak på våre hjemmesider i januar seljegere til å fokusere deler av vinterens 

jaktinnsats i nærområdene til en av våre 60 sjøørretbekker. Fiskeriministeren vedtok å øke selkvoten 

med 20 % i 2019 med årsak i den elendige torskebestanden, men vedtaket kom så sent at det ikke 

ble effektuert i Østfold. Fiskeridirektoratet valgte å ikke involvere NJFF som brukerorganisasjon i 



høring om kvotestørrelser for jakt på kystsel for 2020. NJFF sentralt var både overrasket og skuffet 

over dette valget. NJFF Østfold og NJFF Vestfold sendte likevel en felles uttalelse. Vi krevde at 

Fiskeridirektoratet inntar NJFF sentralt i høringen igjen. Videre påpekte vi at Fiskeridirektoratet 

som et datasupplement bør nyttiggjøre seg av innrapporteringene av sel som ligger inne i 

www.artsobservasjoner.no. Data for steinkobbe i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold 

viser at tett oppunder 650 steinkobber i fjorden ble rapportert i løpet av noen få dager i begynnelsen 

av april. Ergo et antall som tilsvarer minimum like mange som det maksimale nivået i 

bestandsanslaget for Oslofjorden fra Østfold til Vestfold i sjøpattedyrutvalgets notat (629 dyr). 

Fylkeslagene i Østfold og Vestfold ba derfor om en kvote på 60 steinkobber for hver av fylkene, for 

å holde bestanden stabil, unngå en økning i antall søknader om skadefelling og redusere faren for 

selpest. NJFF sentralt skulle sende eget innspill rundt det at de ikke var inkludert i høringen. 

Parallelt med sjøfugltellingene (se over), oppfordrer vi også medlemmene til å registrere 

selobservasjoner på artsobservasjoner.no. 

Se også https://sealtracker.hi.no for informasjon om bevegelsesmønsteret hos 4 radiomerkede seler i 

Oslofjorden. 

 

Sak fra samarbeidsforeningene i Nedre Glomma (SUNG): Gråhegre 

Innspillet i kort versjon: Det observeres en meget høy bestand av hegre her i vår del av Østfold. Vi i 

SUNG ønsker (minimum) å kunne felle noen hegre som skadefelling. Om det så er en satt kvote, 

over en satt tid. Da har vi en mulighet for å holde den lokale bestanden litt mer i sjakk. SUNG er 

selvfølgelig for artsmangfold, vi ønsker bare å unngå en altfor stor bestand. 

 

Saksbehandling NJFF Østfold: Forskning har dokumentert at det er mye hegre, og langt mer enn for 

noen tiår siden, både i indre og ytre Østfold. Å ta ut gråhegre er en todelt problemstilling: 1)ordinær 

jakt og 2)skadefelling. 

Ordinær jakt: Frem til speilvendingsprinsippet ble innført i jaktlovgivingen i 1982 (Viltloven) var 

det tillatt å jakte gråhegre, men den ble da fredet. Det har vist seg vanskelig å få til ordinær jakt på 

gråhegre. NJFF har spilt inn dette som forslag ved flere jakttidsrevisjoner tidligere. Gråhegre er 

spiselig, men de som har prøvd er ikke veldig imponert over verken kjøttmengden eller smaken. Det 

er derfor lite sannsynlig at vi kan få til dette ved noen fremtidig revisjon, på tross av at det er 

dokumentert at bestanden er stor. 

Skadefelling: Kommunen gir tillatelse til skadefelling på gråhegre i hht. ny viltforskrift § 3-5, som 

trer i kraft 1. mars 2020. Vi vil hente ned denne så snart den er ute på nett. Borge JFF har tidligere 

søkt om skadefelling av hegre, så sent som i mars 2018, men fikk avslag av Fredrikstad kommune. 

Søknaden var svært god, men kommunen mente det måtte påregnes tap av sjøørret til gråhegre. 

 

 

 

 

 

 

Gråhegre (Ardea cinerea). Foto: OHH. 

 

Ut fra gjennomgangen over er NJFF Østfold er skeptiske til om vi kan lykkes med å få åpnet for 

jakt på gråhegre. Vi ønsker imidlertid å bistå foreningene med å lage skadefellingssøknader i 

forbindelse med sjøørretbekker, i så mange kommuner som det måtte være aktuelt for. Den nye 

https://sealtracker.hi.no/


viltforskriften kan medføre at kommunen vil behandle en søknad om skadefelling annerledes enn 

det Fredrikstad kommune gjorde sist. I tillegg bør det jo prøves i flere kommuner. Administrasjonen 

tar tak i dette så snart ny forskrift ligger ute på nett og har trådt i kraft. Interesserte foreninger bes ta 

kontakt. 

 

Villsvin 

Det har vært mye blest rundt villsvin også i 2019, ettersom bestanden i Norge fortsatt øker og det 

har vært store utbrudd av afrikansk svinepest (som kan spres av villsvin) rundt om i verden. 

 

Vi i NJFF Østfold hadde et møte med NJFF sentralt om villsvin og ettersøk på villsvin i juni, der vi 

fremmet våre synspunkter på saken. Kjetil Sørby og Ole-Håkon Heier deltok fra fylkeslaget. 

 

Den 14. november publiserte Miljødirektoratet en ny handlingsplan mot villsvin. Vidar Holthe var 

med i et utvalg som sto bak innstillingen til handlingsplan. Planen kan lastes ned på 

Miljødirektoratets hjemmesider. Målsettingen i planen er færrest mulig villsvin på et minst mulig 

område. De tiltak som foreslås i handlingsplanen forventes å bidra til at denne målsettingen nås. De 

viktigste forutsetningene for en vellykket gjennomføring er å få oversikt over villsvinbestanden og 

utbredelsen, redusere denne gjennom godt grunneiersamarbeid, og å få på plass tiltak for tidlig 

oppdagelse av smitte og hindre eventuell smitte til tamsvinpopulasjonen. 

 

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold arrangerte villsvinseminar i Askim den 26. november. 

Fra fylkeslaget deltok Vidar Holthe, Kjetil Sørby og Hans Jørgen Hvidsten. 

 

Vi deler ut prøvetakingssett for overvåkning av helsestatus på felte villsvin for Veterinærinstituttet. 

Her får jegerne gratis trikinanalyse mot å ta ut en del andre prøver. 

 

 

 

 

 

Suggeflokk i eng i Sverige. Foto: Fylkesmannen 

i Østfold. 

 

Ny viltforskrift og åteforskrift 

Miljødirektoratet kom med forslag på ny viltforskrift, og samlet med det fire eksisterende forskrifter 

som regulerer innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, til en felles 

forskrift. Utgangspunktet er at hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres i den nye 

forskriften, og at bestemmelsene nå samles i en mer systematisk og harmonisert forskrift. Det er 

også innarbeidet et skille mellom vilt som forekommer naturlig i Norge og fremmede viltarter. 

Bestemmelsene om hold av fremmede viltarter flyttes til forskrift om fremmede organismer etter 

naturmangfoldloven. 

 

Miljødirektoratet kom også med forslag om ny forskrift som regulerer utlegging av åte og fôring av 

vilt. Formålet med forskriften er å kunne regulere bruken av åte der dette kan medføre en risiko for 

både vilt, miljø og unntaksvis mennesker. Forskriften skal bidra til å redusere faren for at rovvilt 

som følge av fôring eller åte tar opphold ved beiteområder for husdyr, og hindre at vilt som følge av 

fôring tar opphold i nærheten av veger eller bebyggelse og medfører en sikkerhetsrisiko. Forskriften 

legger til rette for at det kan benyttes åte ved felling av villsvin, men at man ikke skal bidra til 

styrking av bestanden ved fôring. 

 



Begge disse forskriftene var på høring i juli-september. Vi sendte omfattende høringssvar til begge 

forskriftene. Vi savnet mye av det vi spilte inn i høringssvaret fra NJFF, dermed ble det en diskusjon 

i etterkant, uten at det medførte noen tillegg. Åteforskriften trådde i kraft 1.1.2020, mens 

viltforskriften trer i kraft 1.3.2020. 

 

Animaliehygieneforskriften. 

Mattilsynet foreslo å endre systemet for kjøttkontroll av viltlevende storvilt (elg, hjort, rein og 

rådyr). Den foreslåtte endringen innebærer at ordningen med viltkontrollsteder legges ned. Offentlig 

kjøttkontroll av viltlevende storvilt kan fortsatt skje ved at viltet leveres til et viltbehandlingsanlegg 

der Mattilsynet påfører godkjent viltkjøtt et ovalt stempelmerke. Viltkjøttet kan deretter omsettes i 

hele EU/EØS-området. Denne kontrollen skjer med eller uten innledende undersøkelser gjort av 

«kompetent jeger». Kravene til kompetent jeger er beskrevet i regelverket. Nasjonal omsetning av 

vilt kan fortsatt skje ved at viltet blir undersøkt av en kompetent jeger etter felling. Dersom dyret 

virket normalt og friskt før fellingen, det ikke observeres noe unormalt ved undersøkelsen og det 

ikke er mistanke om miljøforurensning, festes en nummerert erklæring på skrotten som fastslår 

dette. Skrotten kan deretter omsettes til privatpersoner eller detaljist i Norge som deretter omsetter 

til sluttforbruker. Viltet blir da ikke stempelmerket. Viltet kan også omsettes direkte fra jeger til 

privatpersoner uten offentlig kjøttkontroll eller undersøkelse av kompetent jeger. Forskriften var på 

høring i juli-september, og vi sendte innspill til NJFF sentralt. 

 

Diverse 

Naturreservater 

Årets høringer av naturreservater i fylket: Risen (Marker), Asbjørnåsen-Bråneåsen 

(Sarpsborg/Våler). Høringene sendes til de aktuelle lokalforeningene. 

 

Samarbeidsforeningene i Nedre Glomma (SUNG) sendte oss en sak om naturreservater i Østfold i 

desember 2019, og vi følger opp denne med en artikkel om temaet i Østfold-info 1-2020. 

 

Fellesmøte friluftsliv 

Hvert år møtes Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunene, og en rekke friluftsorganisasjoner, 

deriblant NJFF Østfold, for å snakke sammen om friluftsliv i fylket. I var møtet lagt til midten av 

mai, og Anniken Bøckmann deltok for oss. 

Årets temaer var: Spillemidler og friluftslivsanlegg, friluftslivets ferdselsårer, Oslofjordens 

friluftsråd, regional friluftsforvaltning i en stor region, forvaltning av stier og leder, stier og leder på 

kart, flere ut i friluft og hvordan finne penger til det, ny merkehåndbok og merkemanualer, håndbok 

i naturvennlig tilrettelegging, regionale «friluftsråd», kartlegging og verdsetting av friluftsområder. 

 

Nasjonal ramme for vindkraft 

NVE overrakte sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land til Olje- og energidepartementet 

(OED) 1. april. NVE utpekte der 13 områder som best egnet for vindkraft, deriblant ett område som 

dekker deler av Eidsberg, Rakkestad, Sarpsborg og Halden kommuner. Forbundsstyret har fattet et 

klart og tydelig vedtak om hvor NJFF står i debatten rundt vindkraftanlegg i naturen. Kortversjonen 

er at NJFF ikke ønsker at det skal åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur, da det 

bidrar til en nedbygging av viktige leveområder for vilt og fisk, og dermed truer våre jakt- og 

fiskeinteresser. 

 



 

 

 

Fra vindkraftmøtet i Rakkestad i august. Høyt 

engasjement! Foto: OHH. 

 

Styret i NJFF Østfold mente at Skjebergmarka med omland, vannene i Rokke, og Fjella-området 

måtte tas ut av NVEs rammeplan for vindkraft. Områdene utgjør til sammen størsteparten av det 

foreslåtte området. Innspillet ble sendt NJFF sentralt, og ble igjen med i deres innspill til OED. FNF 

Østfold har vindsaken høyt på agendaen, og der er vi også aktivt med på laget. De sendte også en 

solid høringsuttalelse. Ole-Håkon Heier holdt innlegg om vårt standpunkt i forhold til vindkraft i 

Østfold og Norge på et vindkraftmøte i Rakkestad 19-8-19 i regi av Naturvernforbundet. OED trakk 

forslaget til rammeplan utpå høsten, etter sterk motstand i befolkningen og blant organisasjoner. 

 

Politisk valg 

Siden det var kommune- og fylkestingsvalg 9. september, la vi ned en innsats i juni og juli for å få 

svar fra partiene på et utvalg enkeltsaker med betydning for våre interesser. Saken ble publisert på 

våre websider og Facebook-sider 22. august. 8 av 18 mulige partier avga sine svar. 

 

Forum for Natur og friluftsliv Østfold (FNF Østfold). NJFF Østfold er 

medlem av FNF Østfold sammen med en rekke andre 

naturforvaltningsrelaterte organisasjoner (Den Norske Turistforening, 

Naturvernforbundet, Oslofjorden Friluftsråd, Østfold 4H, Botanisk 

forening, Ornitologisk forening). Nina Frydenlund er ansatt FNF-

koordinator i fylket. Vi har hatt en kontinuerlig kontakt vedrørende saker 

som berører arealforvaltning og friluftsliv. Vi kan velge fra sak til sak om 

vi vil være med og støtte saker FNF uttaler seg om. FNF gjør at vi er på 

banen i en del saker som grenser til våre arbeidsfelt, men som vi ellers 

ikke hatt kapasitet til å engasjere oss i. Spesielt gjelder dette plan- og 

arealsaker i kommunene. 

 

 

Årsmøte FNF Østfold. 

Vidar Holthe og Arne Nordeng var våre representanter. Møtet ble avholdt i 27. februar. Vidar Holthe 

satt i styret i 2019 med Arne Nordeng som personlig vara. 

 

Øvrige enkeltsaker vi har vært involvert (i en del tilfeller sammen med FNF Østfold) 

Kommuneplan Skiptvet, farled Ringdalsfjorden (Halden), mudring Skjeløy båthavn (Fredrikstad), 

mudring Moss havn, arealplan Fredrikstad, massedeponi Råde pukkverk, planprogram 

kommunedelplan friluftsliv Sarpsborg, utfylling og mudring fastlandsforbindelsen Hvaler, G/S-vei 

og strømkabler, Nore og Vanem industriområde (Moss), kommuneplan Våler, GS-vei over 

Mosseelva ved rv 19 (Moss), BaneNOR ny jernbane/veg-trase Greåker-Tarris (Sarpsborg), mudring 

Borg Havn, inkludert felles artikkel i Harvest magazine (Fredrikstad), mudring Rørvikbukta 

(Rygge), kommuneplan nye Moss kommune, høring regionalt planprogram Glomma, høring 

mudring Evjesund (Rygge), kryssing Mosseelva fjernvarme (Moss), Hasle datasenter (Sarpsborg), 

en mindre mudring ved Borg Havn (Fredrikstad), Seutelva, fysiske tiltak, Statens vegvesen 

(Fredrikstad), høring Råde kommuneplan samfunnsdel, høring BaneNOR Seut-Rolvsøy 

(Fredrikstad), reguleringsplan for Nore og Vanem (Moss), Mulig fergeleie ved Feste/Revlingen, 



Rv19 Rygges Herregårdslandskap (Rygge), Strategi for Turkart Østfold, høring på regionale 

miljøkrav (RMP) i landbruket for Østfold, tiltak for å bedre forholdene i Hunnebunn (Fredrikstad). 

 

Samtale om friluftsliv og lokale nettverk i kommunene i Østfold/Viken. 

Askim, kulturskolen, 28. august, arrangert av FNF. Morten Martiniussen deltok på vegne av 

fylkeslaget. 

 

Informasjon og foreningskontakt 

NJFF Østfolds kanskje viktigste arbeidsområde er kontakt med og støtte til foreninger og 

enkeltmedlemmer. I det daglige går en ikke ubetydelig andel av administrasjonens tid med til dette 

via telefon og e-poster. 

 

Foreningsbesøk 

Vi (både administrasjonen og styret) prioriterer så langt vi kan å besøke lokalforeningene. Følgende 

kan blant annet nevnes: 

• Årsmøter i lokalforeningene. Representanter fra fylkeslagets styre deltok på årsmøter hos 11 

lokalforeninger i 2019. Foredrag ble laget og sendes med våre representanter. 

• Borge JFF, februar. Ole-Håkon Heier holdt foredrag om sportsfiske. 

• Eidsberg JFF 50 år. Jubileumsfest 30-3-19. Kjetil Sørby stilte som representant fra 

fylkeslaget med gave. 

• Råde JFF. Medlemsmøte 11. april. Ole-Håkon Heier fortalte hva som skjer i fylkeslaget og 

NJFF sentralt, og svarte på spørsmål. 

• Kråkerøy JFF, 2. oktober. Kjetil Sørby deltok på medlemsmøte, fortalte om fylkeslagets 

arbeid og svarte på spørsmål. 

• Trøgstad JFF. Feiring av NM-gull i figurjakt til Loke Gustus Holth, 18. november. Vibeke 

Marie Strømme stilte som representant fra fylkeslaget med gave. 

I tillegg kommer selvfølgelig et utall e-poster og telefoner, pluss en rekke besøk i andre anledninger, 

både av fylkeslaget ute hos foreningene og av foreningene hos fylkeslaget. Fylkessekretæren bruker 

faktisk mellom to og seks timer daglig på kontakt med medlemmer eller lokalforeninger året 

gjennom. 

 

Annet 

I utgangspunktet skal det ligge oppdaterte data på styresammensetning i NJFF-portalen. Erfaringen 

tilsier imidlertid at dette langt fra er tilfelle. I tillegg er det kjekt med et enkelt Excel-ark med 

oversikt over hvem som er valgt i de viktigste funksjonene både i lokalforeninger og i fylkeslaget. 

Ikke minst ønsker vi å ha oppdaterte e-postlister til lokalforeningene med de styreadressene 

foreningene ønsker at informasjonen fra oss skal sendes til. Vi tar derfor noen runder med 

lokalforeningene hver vår (etter gjennomførte årsmøter), der vi oppdaterer og vedlikeholder en liste 

som etter hvert deles med alle. 

 

I 2019 la vi ned en innsats for å få tak på alle de gjeldende vedtektene hos våre lokalforeninger. Vi 

kom i mål med dette i mai. Etter hva vi har funnet ut har 20 av 29 lokalforeninger vedtekter fra 

2001 eller senere. Seks foreninger har vedtekter fra perioden 1990-2000, mens 3 foreninger har 

eldre gjeldende vedtekter enn dette. Aremark JFF sine vedtekter er fra 1946 og Vestre Rømskog JFF 

sine vedtekter fra 1947. 

 



Vi deler gjerne ut brosjyrer og blader og låner ut diverse bannere til lokalforeninger. Flere 

foreninger benyttet seg av denne muligheten også i 2019. 

 

Målrettet informasjon til medlemmer og foreninger 

NJFF Østfold har tre hovedkanaler for informasjon ut til medlemmer av NJFF i Østfold; websiden, 

Østfold-info og Facebook. Disse kanalene utfyller hverandre. Informasjon ut til lokalforeningene 

går primært via e-post. Dette er et naturlig valg da det både er mange saker det skal informeres om i 

løpet av et år, og det ville ta alt for lang tid å ringe til hver forening. 

 

Østfold-info, webside og Facebook 

Vi har i 2019 utgitt 3 nummer av Østfold-info. Bladet gis ut gratis til våre hovedmedlemmer og blir 

distribuert sammen med Jakt & Fiske. Ole-Håkon Heier var redaktør. Stoffet blir dels produsert av 

våre ansatte og dels hentet inn fra foreninger og andre. 

 

Vår hjemmeside på nett vedlikeholdes jevnlig. I 2019 la vi ned en ekstra jobb i å konvertere alle 

filer som ligger ut til .pdf. Vi legger også ut nyheter på forsiden. I 2019 publiserte vi 73 saker. 

 

 

 

 

 

Vår hjemmeside: 

https://www.njff.no/fylkeslag/ostfold 

 

Vi legger ut linker og nyheter på Facebook flere ganger per uke, noe som utgjør rundt 300 saker 

årlig. Vi er oppe i 1500 følgere per 15.1.2020. 

 

Alle medlemmer har tilgang på sitt eget område kalt Min Side. I februar byttet NJFF 

innloggingsløsning til aID, noe som har fungert utmerket i ettertid. 

 

Lokalforeninger og medlemmer 

Foreningene 

Det finnes per 1.1.2020 29 lokale JF-foreninger i Østfold. De tre største foreningene i Østfold i 

2019 var Moss og Omegn med 529 medlemmer, AJFF Halden med 446 medlemmer, og Råde JFF 

med 394 medlemmer. 

 

Totalt antall medlemmer 

Det var 31.12.2019 totalt 5650 (2015: 5980, 2016: 6031, 2017: 5851, 2018: 5720) betalende 

medlemmer i Østfold. 

 

Medlemsundersøkelser viser at det er aktiviteten i lokalforeningene som er avgjørende for 



medlemstallet. Vi oppfordrer derfor alle foreninger til å ha et utadvendt og variert tilbud. 

Administrasjonen i fylkeslaget bistår så langt vi kan dersom dere henvender dere. 

 

Ungdom og kvinner 

Ungdomsmedlem i NJFF er alle t.o.m. det året de fyller 25. Det var 31.12.2019 totalt 953 (2015: 

1081, 2016: 1023, 2017: 907, 2018: 847) ungdomsmedlemmer i Østfold. 

 

Det skjedde store endringer i en del foreninger hva gjaldt utviklingen fra 2018 til 2019, og totalt 

gikk altså tallet på ungdomsmedlemmer opp med over 100 i fylket. Moss og Omegn JFF var i 2019 

den foreningen i Østfold med flest barne- og ungdomsmedlemmer (95). Deretter følger Skjeberg og 

omegn JFF med 72 medlemmer, og Onsøy JFF med 71 medlemmer. 

 

I Østfold var det per 31.12.2019 599 kvinnelige medlemmer (2015: 599, 2016: 661, 2017: 616, 

2018: 607). Det er nå Moss og Omegn JFF som har flest kvinnelige medlemmer (60), fulgt av 

Onsøy JFF (48) og Råde JFF (48). 

 

Andelen kvinnelige medlemmer i Østfold var i 2019 10,8 %. Spydeberg JFF har størst kvinneandel 

med 19,4 %, tett fulgt av Moss og Våler JFL med 16,1 % og Hvaler JFF med en kvinneandel på 

15,8 %. 

  



Konklusjon 

NJFF Østfold kan se tilbake på 2019 som et meget aktivt år. Vi har gjennom året engasjert oss i en 

rekke saker som dreier seg om alle våre hovedsatsningsområder; jakt, fiske, hund, skyting, 

friluftsliv og naturforvaltning. 

 

Vi ønsker avslutningsvis å takke de som bidrar til vår virksomhet. Uten alle frivillige i 

organisasjonen ville det ikke vært mulig å ha et så høyt aktivitetsnivå. En spesiell takk rettes til alle 

tillitsvalgte og instruktører. 

 

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid! 

 

 

 

Rakkestad, februar 2020. 

 

 

 

Kjetil Sørby 

Leder 

 

 

Vidar Holthe  

Nestleder 

 

 

Markus Nagele 

Kasserer 

 

 

Line Fredheim 

Styremedlem 

 

 

Øystein Mangrud 

Styremedlem 

 

 

Jan Remi Hæger 

Styremedlem 

 

 

Vibeke Marie Strømme 

Vara 1 

 

 

Gro Stene 

Kvinnekontakt 

 

 

Magnus Johannessen 

Ungdomsleder 

 


