
 

 

  

 

1 NJFF ØSTFOLD 

1.1 STYRETS SAMMENSETNING OG ANSATTE 2020 
Verv    Navn     Forening 

Leder    Markus Nagele    Borge JFF 

Nestleder   Vidar Holthe    Moss og Omegn JFF 

Kasserer   Vibeke Marie Strømme   Moss og Omegn JFF 

Styremedlem   Anne Beathe Vollaug   Trøgstad JFF 

Styremedlem   Øystein Mangrud   Onsøy JFF 

Styremedlem   Jan Remi Hæger   Borge JFF 

Vara 1    Torunn Riise-Larsen   Eidsberg JFF 

Vara 2    Lars Gunnar Akselsen   Hvaler JFF 

Leder kvinneutvalg  Gro Stene    Eidsberg JFF 

Leder ungdomsutvalg  Magnus Johannessen   Båstad grunneier JFF 

 

      

Fylkessekretær   Ole-Håkon Heier   Ansatt 

Fagkonsulent/Friluftsveileder Anniken Bøckmann   Ansatt 

Sportsfiskeinstruktør  Morten Martiniussen   Timesansatt 

 

 



1.2 COVID-19 
For ettertiden fortjener nok Corona-viruset (Covid-19) et eget kapittel i årsberetningen for 2020, siden den 

påvirket alt og alle fra 12. mars og ut året. 

Vi skulle egentlig avholdt årsmøte i fylkeslaget i Råde den 14. mars, men med stadig flere virustilfeller i 

Norge utover i begynnelsen av mars skjønte vi hvor det bar flere dager før hele landet ble stengt ned fra og 

med 12. mars. 

Den første uka eller to etter nedstengingen ble det ganske stille, slik at vi i fylkeslaget fikk tid til å sette oss 

grundig inn i situasjonen, hvordan stengningen skulle tolkes, og hvordan vi skulle forholde oss til alle våre 

planer for de neste månedene. Deretter kom alle telefonene fra våre lokalforeninger om hvordan de skulle 

forholde seg til alle sine aktiviteter fremover. Informasjon og kontakt med lokalforeninger tok mye av tiden 

til fylkessekretæren til langt ut i mai, da man gradvis begynte å åpne landet igjen. 

Smittetallene falt gradvis utover sommeren, slik at det på tross av situasjonen ble gjennomført en del 

skyting og andre aktiviteter, inntil smitten igjen begynte å øke mot slutten av august. Deretter kom det 

jevnlig og stadig flere lokale utbrudd i forskjellige kommuner i Østfold. I november ble det igjen slutt på alle 

arrangementer. 

Oppsummert betyr dette for NJFF sin del at dette ble et år der de fleste aktiviteter ble avlyst. Samtidig ble 

det også et år der det nære friluftslivet fikk et skikkelig løft, siden en stor del av Norges befolkning ble 

sittende hjemme – på skole, som studenter eller som arbeidstakere med hjemmekontor, og at alle 

organiserte aktiviteter og feriereiser utgikk store deler av året. Det har vel aldri vært flere ute på tur i 

nærskogen, eller med fiskestang i ferskvann eller langs kysten som i 2020 (det ble rapportert fra mange 

steder på Østlandet om en økning i salg av fiskekort på 50-100 %). 

 

1.3 ÅRSMØTE OG STYREMØTER 
Årsmøtet i NJFF Østfold i 2020 skulle altså egentlig ha blitt arrangert i regi av vertsforening Råde JFF på 

Bøndernes hus i Karlshus lørdag 14. mars, men det ble bestemt flyttet til 23. april den 11. mars pga. Covid-

19. Det sittende styret måtte dermed fortsette noen uker til. 

67 stemmeberettigede delegater fra 20 (av 29) jeger- og fiskerforeninger i Østfold deltok på fylkeslagets 

første årsmøte per e-post noensinne fra 22. – 27. april. Tormod Nyquist var ordstyrer, mens fylkessekretær 

styrte hele e-postkorrespondansen. Alt ble gjennomført etter planen. 

Det har i 2020 vært avholdt 10 ordinære styremøter med 33 protokollførte saker (mange av sakene går 

over flere møter, og flertallet av saker refereres under orienteringer og eventuelt). I tillegg har det vært 

avholdt ett møte i arbeidsutvalget. 

Covid-19 fikk oss (og mange andre) til å ta steget inn i den digitale verden hva angikk møter. Styremøtet i 

april var det første i NJFF Østfold sin historie som har blitt gjennomført digitalt. Resten av styremøtene i 

2020 har blitt gjennomført slik at deltagerne kan velge om de møter på kontoret i Rakkestad, eller deltar på 

møtet digitalt (via Microsoft Teams). 

Vi fikk gjennomført en verdig avslutning for de avtroppende styremedlemmene (Kjetil Sørby og Line 

Fredheim) på styremøtet i juni, da vi avholdt dette utendørs i hagen til fylkessekretæren i Degernes. 

 



 

 

 

Sommeravslutning for styret i juni 2020 – det 

eneste fysiske møtet vi hadde i fjor der de fleste var 

samlet (Foto: OHH). 

 

1.4 ANDRE MØTER OG ARRANGEMENTER 
Covid-19 medførte at andre møter og arrangementer stort sett ble avlyst, deriblant et mediekurs NJFF 

sentralt ved flere anledninger forsøkte å få til for utvalgte medlemmer i fylkesstyrene, og vårt årlige 

regionmøte med nabofylkeslagene i november. 

Vi fikk imidlertid avholdt et møte på Teams om samarbeid i nye Viken fylke i midten av november. 

Fylkeslagene i Østfold, Akershus og Buskerud hadde invitert med Oslo i tillegg. Hvert fylkeslag fikk stille med 

tre styremedlemmer og fylkessekretær. 

 

1.5 ENGASJEMENT I NJFF NASJONALT 
To Representantskapsmøter (RS) og en Fylkeslederkonferanse (FLK) ble avholdt i løpet av året. Kjetil Sørby 

deltok på RS digitalt på Teams i april. Markus Nagele deltok på RS/FLK på Gardermoen i august. 

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

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

kommende årene. Arbeidet ble avsluttet med en rapport til Forbundsstyret i desember 2020. 

Organisasjonsutvalget opprettet fem arbeidsgrupper. Disse fikk i oppdrag å utrede hvert sitt avgrensede, 

men meget viktige, saksområde. Fra NJFF Østfold fikk vi 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). 

 

1.6 NJFFS INNSATSMEDALJE 
NJFFs innsatsmedalje skulle egentlig ha blitt delt ut på fylkeslagets årsmøte. Ettersom dette ble avholdt per 

e-post, bestemte vi å vente med og dele ut årets medaljer til neste årsmøte. Det hører med at vinnerne får 

en solid applaus av forsamlingen, og det ble naturlig nok ikke mulig i 2020. 

 

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

som fagkonsulent/friluftsveileder i 100 % stilling. Morten Martiniussen er ansatt som sportsfiskeinstruktør 

på timebasis, noe det pga. Covid-19 ble lite av i 2020. 



Fylkeslaget har internkontrollsystem (sist revidert i november 2020), og årlig brannvern- og HMS-kontroll (i 

desember). Det var ingen avvik i 2020. 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 åtte sykedager. 

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

miljø. 

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

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

Det var allerede før Covid-19 kom intensjonen til NJFF at organisasjonen skulle bli flinkere til å benytte seg 

av digitale møtemuligheter. Viruset fikk imidlertid prosessen til å skje langt raskere enn hva noen hadde 

forventet. 

Fylkessekretærene og NJFF sentralt startet med Teams-møter annenhver uke fra og med januar, men fra 

midten av mars ble det ukentlige møter. Det har vi fortsatt med siden, og det vil vi også fortsette med. 

Møtelengden tilpasses antall temaer som ønskes tatt opp, fra 15 minutter og til to timer. Fra april ble 

nesten alle øvrige møter også gjennomført digitalt. 

NJFF sentralt hadde opprinnelig planlagt to fylkessekretærsamlinger i 2020, men begge ble avlyst pga. 

covid-19. Det ble i stedet en tre timers digital samling i november. 

Vi har en rekke ganger fra 2019 blitt varslet om at kobbernettet til telefon og internett på kontoret i 

Storgata 5 ville bli koblet ut i 2020. Vi bestilte derfor ny internettløsning i februar, og fikk installert mobilt 

bredbånd den 4. mars. Den 7. mai koblet vi ut den gamle telefonlinja, og gikk over til mobilt bedriftsnett. Vi 

beholdt det gamle telefonnummeret (69222006), men anrop dit koples i praksis bare videre til en 

mobiltelefon som ligger på kontoret. 

I november fikk vi levert ny multifunksjonsmaskin fra Konica Minolta. De kommer som regel med et nytt og 

bedre tilbud på en ny og bedre maskin hvert 3.-4. år, og vi takket også denne gangen ja til det. 

Forbundsstyret vedtok i 2020 å bytte logoen til NJFF. Ny logo vil bli gradvis innført fra 2021. Vi fikk tilsendt 

ferdig profilmanual i midten av desember 2020, og satte før jul i gang med å fornye og forbedre 

profileringen av kontoret i Rakkestad. Den gamle profileringen bar preg av å ha blitt satt opp litt trinnvis 

over mange år, og var slitt og lite enhetlig. 

 

 

 

 

Nytt skilt klart til montering på balkongen på 

kontoret i Rakkestad (Foto: Flexidekor). 

 

 



1.8 PROSJEKTER I NJFF ØSTFOLD 
Vi søker årlig om støtte til prosjekter fra forskjellige steder. I 2020 fikk vi midler fra Miljøverndepartementet 

(via Rovdata og Fylkesmannen i Viken), NJFF sentralt, Viken fylkeskommune, Marker sparebank, 

Vannområde Glomma Sør, og Rovviltprosjektet i Indre Østfold. 

Totalt fikk vi i 2020 tildelt kr 700.679, -. Prosjektene omtales under de respektive fagrelaterte kapitlene og i 

kapitlet om barn og ungdom. 

 

2 BARN OG UNGDOM 

Ungdomsutvalget 2020 har bestått av:  

Leder     Magnus Johannesen  Båstad grunneier JFF  

Utvalgsmedlem   Mats Thomasrud  Borge JFF 

Utvalgsmedlem   Stian Brendmo Syversen Sarpsborg og omegn JFF 

Utvalgsmedlem   Sondre Larsen   Råde JFF 

Utvalgsmedlem   Jon Roger Jensen  Halden og omegns JFF 

Utvalgsmedlem   Markus Andersen  Skjeberg og omegn JFF  

 

Anniken Bøckmann har vært sekretær for utvalget. 

 

2.1 MØTEVIRKSOMHET OG INFORMASJON 
Årsmøtet i 2020 ble avholdt i januar hos Moss og Omegn JFF. Det var rekordhøyt oppmøte med 32 

personer fra hele 14 lokalforeninger. 

 

 

 

 

Ungdomsutvalgets årsmøte hos Moss og Omegn 

JFF 16. januar (Foto: AB). 

Alle ordinære utvalgsmøter i 2020 ble avlyst som følge av Covid-19. 

 

 



2.2 AKTIVITETER 
Berby Action Camp 

Vårt «flaggskip» Berby Action Camp var fulltegnet med venteliste allerede i begynnelsen av mars. Dessverre 

kom Covid-19 og stakk kjepper i hjulene, og i likhet med det meste annet i 2020, ble dessverre Berby Action 

Camp avlyst.  

Ungdomsutvalget hadde også planlagt fiskeforedrag, som ble avlyst pga. Covid-19.  

Ungdomsutvalget hadde som mål i 2020 å være mer delaktig i skolesatsing, og særlig på de turene som 

skulle gå til foreningene våre sammen med skoleklasser. Alt dette ble satt på vent pga. Covid-19. 

 

Fiskesommer 

Det var per mai 2020 kun satt opp 6 planlagte fiskesommerarrangementer i Østfold sommeren 2020. Det 

ble naturlig nok få søkere etter at covid-19-epidemien startet i mars. Skjeberg og omegn JFF måtte avlyse 

sitt arrangement pga. covid-19, og flere av de andre led samme skjebne. 

 

Jakt- og Fiskeskole (JOFS) 

Vi har vanligvis flere lokalforeninger som arrangerer JOFS. I 2020 har vi kun fått tilbakemelding om at Onsøy 

JFF (ren fiskeskole), Sarpsborg og omegn JFF og Skjeberg og omegn JFF arrangerte JOFS. 

 

Jaktskytterskoler 

Onsøy JFF og Skjeberg og omegn JFF har arrangert dette i 2020. 

 

Skolesatsing 

På planen for 2020 sto nok en gang en masse turer ut i det fri, sammen med barn, ungdom og ildsjeler fra 

lokalforeninger og utvalg.  

Sesongen vår begynner vanligvis med isfiske på nyåret, men uten islagte vann var det en umulighet denne 

vinteren.  

Etter påske skulle høysesongen sammen med ungdom virkelig i gang, med orreleikturer i Trømborgfjella, 

mange døgn i Vansjø, fisketurer ved sjøen, kilometervis i kano og netter i gapahuker over hele fylket. Med 

Covid-19 og full nedstenging av landet, ble alle turer lagt på is fram til vi åpnet samfunnet litt igjen i mai.  

Normalt sett skulle vi ha møtt omtrent 1000 ungdom fra 10 skoler på et skoleår. Da skolene åpnet igjen i 

mai, var det mange som ville på tur med oss. Vi måtte ta noen tøffe beslutninger – ikke alt som var lov å 

gjøre, ville vært lurt å gjøre. Smittevernmessig kunne det ha blitt en liten katastrofe; vi kunne lett ha blitt 

superspredere og tatt med smitten fra skole til skole rundt hele fylket. Vi valgte derfor å samarbeide med 

én skole i mai og juni, og vi fikk gjennomført én overnattingstur i uka fra skolen åpnet etter den første 

bølgen Covid-19 og fram til sommerferien.  

Høsten kom med nye planer og så med avlysninger. Allerede den første uka etter skoleferien skulle vi på tur 

til Indre Østfold kommune. Dette var den uka Indre Østfold kommune stengte ned alt. Slik har det fortsatt 

gjennom høsten med lokale utbrudd der vi skulle ha vært (og mange andre steder, selvsagt). Vi fortsatte 



samarbeidet med vår ene skole, og rakk tre overnattingsturer fram til neste store lokale utbrudd av Covid-

19-smitte kom og vi måtte sette på bremsen igjen. 

 

 

 

 

Tur til Vansjø (foto: AB). 

Vi samarbeider normalt sett veldig mye med valgfag friluftsliv-klasser. Selv om skolene denne høsten delte 

inn elevene sine i noenlunde faste kohorter, så var valgfagklassene sammensatt av elever fra opptil fem 

forskjellige kohorter og vi vurderte det som uforsvarlig å gjennomføre aktivitetene vi hadde tenkt. Etter 

høstferien ble alle aktiviteter sammen med skoleklasser avlyst og utsatt.  

 

Konklusjon 

Det har vært et krevende år med svært mange avlysninger og utsettelser. Vi har tatt mange tøffe valg, og vi 

har satt sikkerheten og smittevernet først.  

Vi er glade og takknemlige for de turene vi fikk sammen med ungdom dette året, til sammen ble det ca. 100 

ungdom som vi fikk ha med oss et døgn ut i det fri.  

I 2021 håper vi at vi kan gjennomføre alle aktiviteter som ble utsatt fra 2020.  

 

3 KVINNEUTVALGET 

Utvalget har i 2020 bestått av følgende medlemmer: 

Kvinnekontakt:   Gro Stene   Eidsberg JFF 

Utvalgsmedlem:   Jane Ludvigsen   Onsøy 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 

 

Fylkessekretær Ole-Håkon Heier var sekretær for utvalget fram til oktober 2020, da tok Anniken Bøckmann 

over.  

 



3.1 MÅL FOR UTVALGET – FRA ARBEIDSPROGRAM NJFF ØSTFOLD 2020 
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. 

 

3.2 AKTIVITETER OG MØTER 
Selv om 2020 har vært et underlig år på mange måter, har vi likevel fått gjennomført noen av aktivitetene 

som kvinneutvalget hadde på planen.  

Tre ordinære utvalgsmøter er gjennomført, to av dem i Rakkestad og det siste på Bråtan i Eidsberg. Noen av 

de i utvalget har i år valgt å være med på Teams. Kvinnekontakten har også vært med på styremøtene i 

NJFF Østfold 

13. februar hadde vi foredrag med sportsfisker Emma B. Håkonsen i Moss, med godt oppmøte. I 

månedsskiftet august – september ble det gjennomført vellykket duejakt, med kurs og en forberedende 

skyteøkt på haglebanen med fylkesinstruktør Hans Jørgen Hvidsten som instruktør. 

 

 

 

 

Emma B. Håkonsen i Moss 13. februar (Foto: Gro 

Stene). 

Den siste aktiviteten i regi av kvinneutvalget i 2020 foregikk en kveld i slutten av oktober, der partering av 

rådyr var på programmet. Denne kvelden var fulltegnet og vellykket på alle vis.  

Årsmøtet for kvinnekontakter skulle vært avholdt i november, og dette ble utsatt som følge av Covid-19. 

Det samme ble en rekke andre planlagte aktiviteter dette året. I mars avlyste vi kvinnekontaktsamling, i 

april utvalgsmøte, i mai en kveld med predatorfiske og senere Camp Villmark der vi skulle ha stand og den 

nasjonale kvinnekontaktsamlingen som skulle vært i Molde i regi av NJFF sentralt.  

Kvinneutvalget har hatt fast spalte i Østfold Info i 2020.  

 

 



4 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 2020 (hos Sarpsborg og omegn JFF). 

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

Hedmark fra 2020). 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. Det ble svært mye ekstrajobb med tolkning av covid-19-regler og bruk av 

skytebaner, og flyttinger og avlysninger av stevner i 2020. 

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. 

 

4.1 SKYTING 
Det ble en meget amputert skytesesong. Det første stevnet i februar ble avlyst pga. kraftig vind, og deretter 

kom covid-19. I tillegg kom det aldri noe svar fra Miljødirektoratet på vår søknad om dispensasjon fra 

blyforbudet, noe som trengs for å arrangere figurjaktstevner. Vi fikk imidlertid gjennomført noen 

konkurranser i perioder der covid-19-epidemien var mer dempet. 

Nordisk mesterskap jaktskyting 

Avlyst pga. COVID-19. 

 

Elgskyting 

NM: Avlyst pga. COVID-19. 

LM: Hemnes JFF arrangerte årets landsdelsmesterskap i elgbaneskyting søndag 28. juni. Ole Mathias 

Fjeldskogen tok tittelen landsdelsmester på hjemmebane. 

FM: Nordre Rømskog JFF og Vestre Rømskog JFF arrangerte årets fylkesmesterskap på Rømskog skytebane 

lørdag 27. juni. Nils Nilssen tok gull på hjemmebane. Kun Nordre Rømskog JFF stilte 3-mannslag, dermed 

fikk de gull plaketter. Det var ingen juniorskyttere med. 

 

Jaktfelt 

NM: Avlyst pga. COVID-19. 

LM: Avlyst pga. COVID-19. 

FM: Årets fylkesmesterskap i jaktfeltskyting ble arrangert av Rakkestad & Degernes JFF den 1. mars.  

Knut Magne Bjørnstad (Rakkestad og Degernes JFF) ble fylkesmester. Rakkestad & Degernes JFF vant gullet 

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



 

 

 

 

Topp 3 og ungdomspokalvinner på FM jaktfelt 

(Foto: Vibeke Strømme). 

 

Figurjakt 

NM: Avlyst pga. COVID-19. 

LM: Avlyst pga. COVID-19 og uavklart blydispensasjon. 

FM: Avlyst pga. COVID-19 og uavklart blydispensasjon. 

 

Jegertrap 

NM: Avlyst pga. COVID-19. 

FM: Onsøy JFF arrangerte årets fylkesmesterskap 20. juni. Ole Petter Nordli fra Moss og omegn JFF ble 

fylkesmester. Onsøy JFF vant lagskytingen. Martin Grefslie fra Eidsberg JFF vant fylkeslagets ungdomspokal. 

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

var så vidt det ble noen cup, men da arrangørforeningen spurte fylkeslaget om hjelp til å få gjennomført 

cupen litt over midten av mai, satte vi opp en påmeldingsfrist på et par uker og fikk arrangert en cup. 

 

 

 

 

 

Onsøy JFF vant lagkonkurransen i FM jegertrap 

(Foto: Øystein Mangrud). 

 

 



Leirduesti 

NM: Avlyst pga. COVID-19. 

LM: Bjørkelangen JFF i Akershus arrangerte årets landsdelsmesterskap 9. august. Anders Rånes Jensen fra 

Sarpsborg og omegn JFF ble beste Østfolding som nummer 6 og 8. Eidsberg JFF ble beste Østfold-lag med 

en 4. plass. 

FM: Avlyst pga. COVID-19. 

 

Nordisk jaktskyting 

NM: Avlyst pga. COVID-19. 

LM: Hemnes JFF arrangerte årets landsdelsmesterskap søndag 24. mai. Knut Magne Bjørnstad fra 

Rakkestad & Degernes JFF ble landsdelsmester. Beste junior ble Fredrik Fiskerud fra Trøgstad JFF. Jon Tore 

Gravdal, også fra Trøgstad JFF, ble beste veteran. Vi mottok ingen lister fra lagskytingen. 

FM: Rakkestad og Degernes JFF arrangerte årets fylkesmesterskap 23. mai. Knut Magne Bjørnstad fra 

Rakkestad og Degernes JFF ble fylkesmester. I lagkonkurransen tok Rakkestad og Degernes JFF sitt lag gull i 

fylkesmesterskapet. Fredrik Fiskerud fra Trøgstad JFF vant ungdomspokalen. 

 

4.2 FISKE 
Det ble en relativt amputert sesong da isen glimret med sitt fravær mesteparten av vinteren. Det var aldri 

god nok is i Østfold til å avholde noen konkurranse, og alt ble avlyst. Og deretter kom Covid-19. 

Tradisjonelt meite 

NM: Avlyst pga. COVID-19. 

FM: Det var ingen søkere på FM; og det ble derfor ikke arrangert. 

 

Sjøfiske 

FM: Årets fylkesmesterskap i sjøfiske ble avholdt på Jeløya 6. september i regi av Moss SFK. Årets 

fylkesmester ble Piotr Barda, Moss SFK. Ungdomspokalen gikk til Kacper Barda, også Moss SFK. 

 

 

 

 

To blad Barda med litt av fangsten (Foto: Ketil 

Jensen). 

 



Isfiske 

Nordisk mesterskap: Avlyst pga. COVID-19. Fredrik Alvim og Tonje Hauger hadde begge kvalifisert seg (SFK 

Acerina). 

NM: Årets NM ble flyttet fra Storsjøen i Odalen og til Rokosjøen i Løten for å sikre gode nok forhold. 

Mesterskapet be avholdt 29. februar og 1. mars. Tonje Hauger og Eliaz Eriksson, begge SFK Acerina, gjorde 

det best av Østfoldingene med en sølv medalje i klasse senior dame og junior. Lars Roar Benterud, SFK 

Acerina, kom på 4. plass i senior herre. SFK Acerina tok en 4. plass i lagkonkurransen. 

Norgescupen: Det er totalt seks stevner i Norgescupen, der de fem beste resultatene teller i 

sammendraget. Fredrik Alvim, SFK Acerina, ble beste Østfolding sammenlagt med en 6. plass. Han kom 

også på delt 1. plass i klasse junior gutt. Tonje Hauger, SFK Acerina, vant senior dame. 

FM: I samråd med arrangør SFK Acerina endte vi på å arrangere årets fylkesmesterskap i isfiske på 

Skrukkelisjøen i Hurdal, samme dag og sted som NJFF Akershus. Det ble aldri is nok til noen konkurranse i 

Østfold. Kun medlemmer fra SFK Acerina tok turen halvannen time nord for Østfold. Fylkesmester Christer 

Fossen ble fylkesmester. Beste junior og vinner av ungdomspokalen ble Elias Eriksson. Beste dame 

ble Tonje Hauger. 

 

 

 

 

Tidenes første fylkesmestere i isfiske i nabofylket 

(Foto: SFK Acerina). 

 

5 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 avholder vanligvis en samling for fylkesinstruktørene i NJFF Østfold, men i 2020 sammenfalt denne med 

en ny økning i covid-19-smitte, så det ble avlyst. 

I 2020 ble følgende gjennomført:  

• Ettersøk videregående  

• Grunnkurs jakthund 

• Hagledommersamling. 

• Jaktlederkurs  

• Hagleinstruktør 

 



Disse kursene ble avlyst som følge av Covid-19: 

• Hagledommersamling.  

• Ettersøksinstruktør 

• Rifleinstruktør 

• Hagledommerkurs 

• Bushcraft-kurs 

• Ettersøksdommerkurs 

• Ungdomslederkurs 

 

5.1 SKYTING OG SKYTEBANER 
Hans Jørgen Hvidsten har vært fylkesinstruktør på både rifle og hagle i Østfold i 2020. Han inngikk 5-årig 

avtale som FI hagle i januar 2020. Hvidsten sendte ut en informasjons-e-post til hagledommere, 

hagleinstruktører og rifleinstruktører i januar 2020. 

Storviltprøven var en av mange utfordringer å få gjennomført i 2020. NJFF hadde sammen med DFS et møte 

med Miljødirektoratet og fikk gjennom at avlagt prøve i 2019 teller for 2020 m.m. 

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

etablering av nye skytebaner. I 2019 har vi vært involvert i utfordringer knyttet til skytebaner hos Sarpsborg 

og omegn JFF, Moss og Omegn JFF og Askim og omegn JFF. Eidsberg JFF har imidlertid kommet langt på vei 

med å etablere en ny lokalitet for skytebane i Marker. 

En annen sak som stadig vender tilbake og vi må sette på agendaen er sen behandling av våpensøknader 

hos politiet. Denne gangen var det fylkesleder Nagele som tok opp saken med politiet i september. 

 

5.2 HUND 
Kjetil Sørby har vært fylkesinstruktør ettersøk. 

NJFFs Landsmøte i 2018 fattet følgende vedtak om ettersøk– og her skal det bemerkes at forslaget kom fra 

NJFF Østfold, og opprinnelig fra Kjetil Sørby: 

 «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 ble offentliggjort i første halvdel av 2020. Rapporten ble sendt på høring til lokalforeninger, 

ettersøksinstruktører og sporprøvedommere i mars, og endelig innspill fra fylkeslaget sendt NJFF sentralt i 

juni.  

Forbundsstyret behandlet rapporten på sitt møte i august 2020 (sak 54/20), og vedtok følgende: 

Forbundsstyret legger til grunn at arbeidet med ettersøk fortsatt skal være et viktig satsingsområde. NJFF 

skal ha et engasjement både i forhold til jaktlige og offentlige ettersøk, og skal legge til rette for aktivitet og 

kompetanseheving både for fører, hund og andre som ønsker kunnskap om ettersøk: 



• Det skal legges til rette for fokus på jegerens holdninger og regelverket rundt ettersøk i de ulike 

medier før jaktstart og under selve jakta. Det bør stimuleres til at fylkeslagene arrangerer årlige 

ettersøkssamlinger og/eller jegerkvelder før jaktstart. 

• Det skal arbeides for at lokalforeninger i NJFF tilbyr ettersøkstjenester til jegere i sitt lokalmiljø 

gjennom å etablere lokale ettersøksringer. NJFF skal legge til rette for at ettersøksringene blir 

søkbare i våre digitale flater. 

• NJFF skal utarbeide et rundskriv for lokalforeninger som omhandler det å ta på seg offentlige 

ettersøk av kommunen. 

• NJFF skal arbeide for følgende endringer i regelverket: 

o At offentlige, ikke-jaktlige ettersøk kan reguleres i en egen forskrift. 

o At myndighetene utarbeider en nasjonal veileder for offentlige ettersøk og for 

gjennomføring av jaktlige ettersøk. I veilederen må det blant annet komme tydelig frem at 

det er tillatt å slippe ettersøkshunden løs og at det må være opp til den offentlige 

ettersøksjegeren å vurdere behovet for å bruke hund når snømengden er så stor at det er 

praktiske begrensninger som gjør det vanskelig eller unødvendig å bruke hund. 

o At fører av ettersøkshunden må være registrert i jegerregisteret, samt an nye førere av 

ettersøkshund skal gjennomføre et grunnkurs ettersøk før de kan registreres som godkjent 

ettersøksekvipasje. 

o At det innføres krav om bruk av godkjent ettersøksekvipasje på villsvin, samt at en 

ettersøksekvipasje kan velge å ta fersksporprøven på villsvin. 

o At kompetansekravet for å kunne delta på kurset ettersøk videregående fjernes, mens 

kompetansekravene for de som skal påta seg offentlige ettersøk opprettholdes. 

Line Fredheim har vært fylkesinstruktør aversjon. Vi har fått rapport om 30 stk. 1. gangs og 27 stk. 2. gangs 

aversjonsbevis utstedt av aversjons-instruktører i Østfold i 2020. 

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

jakthundinstruktør i Moss 7.-9.februar med 11 deltakere.  

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 2020 stått som arrangør av både fersksporprøver og blodsporprøver i NKK. På disse prøvene deltok 

20 ekvipasjer (2010-2019: 14-82 ekvipasjer årlig). Tallene for NJFF-prøver var 35 ekvipasjer. (2017-2019: 11-

40 ekvipasjer). 

Vi opprettet i 2018 individuelle avtaler med 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 åtte dommere som dømmer for oss: Jørn Espen Veidahl, Per Jostein Thon, Åge Rambøl, Raymond 

Bråten, Bjørn Johansen, Dan Gunnar Sixten Karlsson (ett års avtale fra november 2019, forlenget med fem 

år fra november 2020), Knut Herland (ett års avtale fra mai 2020) og Kjetil Sørby (ett års avtale fra oktober 

2020). Anniken Bøckmann arrangerte møte med spordommerne før sesongstart 25. mars. 

 

5.3 SPORTSFISKE 
Morten Martiniussen har vært fylkesinstruktør sportsfiske. Jan Richard Olsen har vært fylkesinstruktør på 

fluekasting. Aktiviteten hos begge ble rammet av covid-19. 

 



5.4 ORGANISASJON 
Tormod Nyquist og Jan Petter Yven har vært fylkesinstruktører i organisasjon. 

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 planen var å teste dette opplegget i 

2020. Vi hadde allerede avtale med Rakkestad & Degernes JFF og Moss og Omegn JFF, men dette ble avlyst 

pga. covid-19. Tilsvarende skjedde med en planlagt dagsamling med tema «Min forening» i mars-april for 

fylkesinstruktørene i regi av NJFF sentralt. 

 

5.5 JAKTLEDER 
Hans Jørgen Hvidsten har fungert som instruktør for fylkeslaget i 2020. Vi arrangerte kurs i Rakkestad i juni 

og 7 deltagere gjennomførte. Kjetil Sørby var medinstruktør på kurset. 

 

5.6 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. 

  

5.7 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. Det ble 

problematisk å avholde jegerprøvekurs etter covid-19 begynte å spre seg i mars. Påbegynte kurs ble fullført 

senere, men vi kjenner ikke til nye kurs som ble startet etterpå. 

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

skulle vært på Flå i april, men ble flyttet til digitalt møte på Skype. Ingen deltok fra oss, da ble noen 

uklarheter rundt hvem som skulle delta. Etter et bra driftsår i 2019, ble 2020 svært krevende for jakt- og 

fiskesenteret. 

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

Holthe, Gunnar Gretland og Anniken Bøckmann representerte NJFF Østfold på årsmøtet i studieforbundet 

Natur & Miljø Østfold den 10. mars. Gunnar Gretland fra Moss og Omegn JFF er fortsatt revisor. 

Samling for nye fylkesinstruktører. Hans Jørgen skulle egentlig virket som instruktør for NJFF sentralt på 

dette kurset, som først ble utsatt fra april til august, og deretter avlyst pga. covid-19. 

 

 



6 FAGSAKER – VANN, FISK OG SPORTSFISKE 

En av de viktigste oppgavene for NJFF Østfold er å følge med på saker som kan medføre konsekvenser for 

jegere, sportsfiskere og friluftslivet i vårt (tidligere) 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 2020. 

6.1 VANNOMRÅDER 
Vi har jevnlig kontakt med alle vannområdene som berører Østfold, og opplever et meget godt samarbeid 

med alle. 

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

Frydenlund) i faggruppe vannkvalitet/vassdragsbruk (Ole-Håkon Heier deltok på to møter via Teams i 2020, 

der vi som brukerinteresse får egen avsatt tid til å fremme saker). 

Vi avga på vårparten en uttalelse til vannområde Glomma Sør om flomvannsreglement for Øyeren, der vi 

understreket at minstevannføring er det vi egentlig er mest opptatt av. Vi skulle også deltatt på et møte i 

mars i regi av vannområdet vedrørende reguleringer av Glomma, men dette ble avlyst pga. covid-19. 

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

var det ett møte i juni 2020, der vi imidlertid måtte melde forfall pga. mye annet arbeid. Ole-Håkon deltok 

imidlertid på et folkemøte om Gjølsjøen på Teams i slutten av november. 

FNF Østfold representerer oss i styringsgruppa i vannområde Morsa. Vi har også kontakt med både 

vannområde Grensevassdragene og vannområde Øyeren ved behov. 

 

6.2 LAKS 
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. 

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. Granli fant at 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 forble ukjent. 

Med erfaringene fra 2019 friskt i minne avholdt vi et Teams-møte med AJFF Halden og NJFF sentralt 16.april 

2020 for å stille forberedt. Deretter hadde vi møte med Mattilsynet, Miljødirektoratet, NJFF sentralt, NJFF 

Østfold ved Ole-Håkon, og Bjarne Granli fra AJFF Halden 30. april. 

Allerede ved sesongstart 23. mai ble det påvist syk fisk i elva. Syk fisk ble levert Veterinærinstituttet utover i 

hele sesongen. Fra juli ble det påvist langt færre syk fisk, men vi tror likevel ikke på noen måte at dette ikke 

skjer igjen de kommende årene. 



Vi har i brev etterlyst en større innsats fra myndighetene for å finne årsaken til sykdommen, og en bredere 

tilnærming. Virusundersøkelsene pågikk fortsatt i november, men det er lite sannsynlig at virus er årsaken. 

Det er ikke sikkert at dette i det hele tatt er noen primærinfeksjon siden det de finner bare er sopp og 

bakterier som er helt vanlige. Det er derfor andre årsaker enn akutt sykdom, slik som miljøforhold og 

mangelsykdommer, bør få et sterkere fokus, og da spesielt kanskje tiaminmangel. 

 

Revisjon av Iddefjordkonvensjonen 

AJFF Halden sendte i slutten av mars et brev til Miljødirektoratet der de blant annet ønsket en revisjon av 

Iddefjordkonvensjonen, som regulerer fisket etter anadrome laksefisk både i fjorden og Enningdalselva. 

NJFF Østfold støttet forslaget i en epost vi sendte direktoratet i starten av april. Vi fikk imidlertid aldri noe 

svar, på tross av flere purringer utover i 2020.  

AJFF Halden sendte derfor et nytt brev som vi samarbeidet om å lage, og som kun tok for seg 

Iddefjordkonvensjonen, den 24. desember. 

 

6.3 SJØØRRET 
Kartlegging av sjøørretbekker i Østfold 

Vi fikk i 2020 tildelt midler fra Fylkesmannen til å sette i gang med kartlegging av yngeltetthet i 

sjøørretbekker i Østfold. Ole-Håkon rakk innom 17 bekker i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Hvaler 

sammen med representanter fra lokalforeningene og offentlige myndigheter. I de fleste bekkene 

elektrofisket vi strekninger som lokale ildsjeler enten hadde prøvd å forbedre, eller strekninger der de skal 

begynne med tiltak. Den siste elektrofiskedagen prøvefisket vi bekker der det ikke tidligere var påvist ørret i 

hele eller deler av vassdraget. 

 

 

 

Ørretyngel fra Gretnesbekken i Fredrikstad (Foto: 

OHH). 

Hver bekkestrekning har fått et eget regneark med fangst og beregninger. Disse ligger i en egen mappe 

utenom rapporten, men resultatene refereres kort i selve rapporten. Vi har også en bildedatabase fra hver 

lokalitet. Både regneark og bilder kan sendes ut på forespørsel til fylkeslaget. Ikke minst har vi underveis i 

elektrofisket diskutert tilstand og tiltak med foreningene, funnet frem til løsninger sammen, og gledet oss 

over funn av mye fisk, eller vært skuffet over manglende fisk. 

For hver bekk er det angitt en liste med prioriterte tiltak i rapporten. De lokale ildsjelene er allerede i gang 

med å ta tak i det som kan utføres med en gang, mens vi i fylkeslaget skal ta opp de mer kompliserte 

utfordringene med ansvarlige myndigheter fremover. Vi har i etterkant hatt møter og dialog med 

kommunene, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, vannområdene, Statens vegvesen med flere. Vi har også 

hjulpet flere foreninger med utformingen av søknader om midler til tiltak i bekkene i 2021. Underveis fant 



vi også et par konkrete forurensningsepisoder i et par bekker, som ble tatt opp med ansvarlige myndigheter 

fortløpende. 

 

Sjøørretriket 

Ole-Håkon deltok fra mars av i en prosjektgruppe som utformet en søknad om midler fra 

Sparebankstiftelsen til prosjektet som etter hvert fikk navnet Sjøørretriket. Hovedmålet med prosjektet er å 

restaurere og forbedre sjøørretvassdrag, noe som igjen vil styrke bestanden i Oslofjorden og Skagerrak. 

Fylkene Viken, Oslo og Vestfold og Telemark er nedslagsfelt (og dermed NJFF-fylkeslagene i Akershus, 

Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold). Søknaden ble sendt i juni 2020, og utpå høsten fikk vi 

tilsagn om kr 2.900.000, -, noe som gjør at vi i første omgang kan nedlegge en betydelig innsats i perioden 

2021-2023. NJFF med fylkeslag og lokalforeningene skal få til et betydelig løft for sjøørreten i regionen.  

Bjørn Tore Kjølholt fra Hvaler fikk stillingen som sjøørretveileder fra 1. januar 2021 

 

6.4 KALKEDE VASSDRAG 
Elektrofiske og tiltak 

Vi har arbeidet en del med kalkede vassdrag i fylket i 2020. På våren hadde vi et telefonmøte med 

Fylkesmannen i Viken der vi delt med oss det vi visste om kalkingsprosjekter, grunneierlag og jeger- og 

fiskerforeninger i fylket. 

Vi var to dager i felt sammen med Kalnes videregående skole som restaurerer det forsurede Tjernetjernet i 

Sarpsborg kommune. Kalnes vgs. har dekket våre timer og utgifter. I mai befarte vi vannet og 

innløpsbekken, der skolens elever hadde satt i gang med storstilt restaurering. I oktober gjennomførte vi 

elektrofiske. Dessverre var det full flom da vi var der (det var bare da det passet i fht. elevene og covid-19-

tiltak), men vi lyktes likevel med å påvise gytevandrende fisk på bekken. 

Vi har også assistert Rakkestad & Degernes JFF med å flytte fisk fra Frønebekken opp i Frønesjøen. I løpet 

av en dag i oktober fikk vi vha. elektrofiske flyttet 230 ørret på 7-25 cm lengde (inkl. ett individ på 35 cm+). 

Rapport ble sendt Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 

 

 

 

Elfiske i Frønebekken hos Rakkestad & Degernes 

JFF (Foto: OHH). 

På slutten av året gjensto det midler til kalkede vassdrag hos Fylkesmannen. Dermed fikk vi dekket 4 paller 

kalkgrus til bekker hos Nordre Rømskog JFF og 3 paller kalkgrus til bekker hos Rakkestad & Degernes JFF. I 

tillegg fikk vi dekket at fylkeslaget fikk kjøpt ny elektrofiskestav, 2 nye elektrofiskebatterier, håv, vadere og 

vadesko. 

 



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. 

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

Resultatene kom som en egen artikkel i Jakt & Fiske 25. februar 2020. 

 

6.5 ØVRIG INNLANDSFISK OG KREPS 
Informasjon, Visterflo, Øyeren og Øra 

Rekustad Lokalsamfunnsutvalg ville sette opp et informasjonsskilt om fiskearter i Visterflo i 

Sarpsborg/Fredrikstad. Vi leverte både bilder og tekst, og fikk også med på plakaten at abbor over 40 cm 

bør gjenutsettes. Skiltet kom opp før jul 2020. 

 

 

 

Plakaten ved Visterflo (Foto: Jørgen Ødmann 

Andersen). 

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren hadde laget en fiskebrosjyre for Øyeren. Vi tok en grundig 

gjennomlesning og sjekk av teksten i flere omganger. Brosjyren utgis i 2021. 

Vi har bidratt med tekst og bilder om fisk til en ny oppslagstavle med informasjon fra Fredrikstad kommune 

på Øra. 

 

Konferanser/seminarer 

• Innlandsfiskeseminar. Lillehammer 17.-18.4. Avlyst pga. Covid-19. Morten Martiniussen skulle 

deltatt. 

• Krepsekonferanse Aurskog. 26.11., Bjørkelangen og digitalt. Vidar Holthe deltok. 

 

Fiskeforvaltning i Haldenvassdraget 

Ole-Håkon tok i desember initiativ til et møte med Utmarksforvaltningen i Ørje, for å ta opp fiskekort og 

forvaltning i Haldenvassdraget. Temaer var båtutsett, tiltak for brukerne, fiskeregler, miljøgifter m.m. 

Utmarksforvaltningen fikk oversendt et notat med alle temaene oppsummert i etterkant. 

 



6.6 OSLOFJORDEN 
Fiske langs Østfold-kysten 

NJFF Østfold har tidligere laget en sjøørretbrosjyre for Østfold i samarbeid med Fylkesmannen (63 steder 

for sjøørret i Østfold, 2006) og fiskekart for Østfold i samarbeid med Fylkeskommunen (2011). I januar 2016 

rettet vi blikket mot saltvann, og sendte søknader til Fylkesmannen og fylkeskommunen om midler til å lage 

et fiskekart for Østfold-kysten. 

Vi samlet data de neste par årene, men da vi kom til punktet der vi skulle lage et produkt av dette, hadde 

tiden gått fra oss. Papirhefter og -kart var ikke lengre det folk ville ha, men apper til mobiltelefonen. Vi 

ryddet derfor alle dataene høsten 2020 og overleverte dette til fylkeskommunen, slik at de kunne legge det 

inn i fremtidige friluftskart. Relevante data er også lagt inn i NJFF-appen. 

 

Helhetlig plan for Oslofjorden 

Miljødirektoratet åpnet i januar 2020 for innspill til sitt forslag til helhetlig plan for Oslofjorden. Vi var 

fornøyde med at det nå foreligger en plan, men vi så flere aspekter som manglet, 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 var 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. 

 

Torskefredning fortsatte i 2020 

Fra og med 15. juni 2019 ble det 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. 

 

Seminarer 

Ole-Håkon Heier deltok på webseminar om forskning på fritidsfiske i sjøen den 3. desember. 

 

6.7 HUMMER, BEVARINGSOMRÅDER 
Østfold fylkeskommune tok initiativ til å opprette noen bevaringsområder for hummer langs Østfoldkysten i 

2019, der vi og lokalforeningene var involvert. Fylkeskommunen sendte så forslagene til kommunene for 

innspill, før forslagene ble oversendt til Fiskeridirektoratet som foresto den formelle høringen. Den kom til 

oss via omveier i mai, så vi sendte en klage til Fiskeridirektoratet på at vi ikke var satt opp som høringspart, 

og ba om at dette skulle gjøres i enhver sak som omhandlet Østfold i fremtiden. 

Vi inviterte lokalforeningene til å komme med innspill, og mottok svar fra Hvaler JFF, Onsøy JFF, Moss OJFF. 

Vi sendte vårt innspill i god tid innen fristen i begynnelsen av juli, der alle foreningenes innspill ble gjengitt 

med vår støtte. Hummerfredningssonene ble vedtatt i september, og trådte i kraft 1. oktober 2020. 



 

6.8 ELMOTOR 
Elmotor og motorferdselloven. Notat sendt Siri 21.1. Kommenterte og redigerte NJFFs innspill 19.2. Det de 

sendte 28.2. var akkurat slik. 

NJFF-Østfold fremmet på NJFFs landsmøte i 2015 at et forslag om at NJFF skulle arbeide for en liberalisering 

av lovverket rundt bruk av elmotor. Fra forslaget: Små elektromotorer lager verken støy eller utgjør noen 

forurensningsfare. De går heller ikke mye raskere enn det man klarer å ro. Vi ser derfor ikke noen hensikt i at 

disse skal være forbudt for sportsfiskere eller andre som ønsker å ferdes på vannet, så lenge det ikke 

foreligger noen konkret begrunnelse. En tillatelse vil også gjøre det lettere for enkelte grupper av 

handicappede å fiske fra båt i ferskvann. 

 

 

 

 

Elmotor i bruk (Foto: OHH). 

Landsmøtet ga sin støtte til forslaget, og dermed var det opp til forbundsstyret å iverksette arbeidet med 

en endring av lovverket. Saken ble forklart på Stortinget NJFF fulgte opp med møter med 

stortingspolitikerne fra flere partier. Det måtte litt forklaring til, for å si det slik, men med saklig 

argumentasjon oppnådde vi forståelse hos flertallet i Energi- og miljøkomiteen. 

Fra Sp-representantene Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole Andre Myhrvold ble det til slutt fremmet et 

dokument-8-forslag som fikk støtte fra flertallet: "Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i lov 

om motorferdsel i utmark som åpner for bruk av elektriske båtmotorer med begrenset effekt i vann som er 

mindre enn to kvadratkilometer." 

I oktober 2020 sendte regjeringen over et lovforslag som Stortinget skal behandle. Lovforslaget er en 

oppmyking av forbudet mot bruk av motorfartøy på vann under to kvadratkilometer i paragraf 5 i 

motorferdselsloven, dog kun etter en kommunal behandling. Når kommunen vurderer om det skal åpnes 

for slik ferdsel, skal den legge vekt på hensynet til vannet som levested forviltarter og fugler, og særskilt 

vekt på hensynet til hekkeområder. Kommunene kan ikke åpne formotorferdsel som innebærer vesentlig 

skade på fugleliv. 

Dersom Stortinget vedtar lovforslaget slik det ligger (i 2021), og det er det god grunn til å anta at de gjør, så 

vil det kunne åpnes for ferdsel med elmotor på mindre vann, men altså først etter at kommunen har 

vedtatt det. 

Ting tar tid, det er fem år siden saken ble løftet på NJFFs landsmøte, men nå går det mot en løsning som vi 

kan leve med. 

 



6.9 MILJØGIFTER 
PFOS i Vansjø 

I januar ble det kjent at det var påvist høye nivåer av organiske fluorforbindelser (perfluoroktylsulfonat, 

PFOS) i fisken i Vansjø. Mattilsynet dro det hele svært langt og advarte mot alt fritidsfiske. Moss og Omegn 

JFF og NJFF Østfold sendte brev til Mattilsynet i juni og etterlyste både oppdatert datagrunnlag og 

forståelige og velbegrunnede kostholdsråd. 

Siden det hadde gått noen år siden prøvene ble tatt, ble det tatt ut nye prøver høsten 2020. Cowi as, som 

hadde oppdraget, tok kontakt med oss for innspill rundt prøvetakingen. 

Det viktigste tiltaket for å hindre forurensning er selvfølgelig å finne og fjerne kilden til forurensningen. I 

dette tilfellet er kilden kjent: Rygge flyplass og tidligere bruk av brannslokningsmidler under øvelser. 

Forsvarsbygg er i gang, og har vært det noen år, med å kartlegge utslippene og redusere disse. De har 

bygget renseanlegg og skiftet ut masser. Siden det er lagret mye forurensninger i grunnen over et stort 

område, tar det tid å rydde opp. Alt lar seg heller ikke fjerne. 

Å få Mattilsynet i tale var imidlertid håpløst. Vi sendte en rekke purringer utover i 2020 på ytterligere svar 

utover det svært generelle vi allerede hadde fått, men uten hell. Vi sendte derfor kopier av den dårlige 

svarresponsen hos Mattilsynet til orientering til andre offentlige instanser som har tilliggende 

ansvarsområder. 

 

Miljøgifter i stor abbor fra Fjella og stor lake fra Øyeren 

Fylkessekretæren hadde mottatt en abbor på 1800 gram fra Degernesfjella og fått en lake på 4190 gram fra 

Bingsfoss/Øyeren, og tok ut prøver av disse til analyse. Såpass store fisker blir svært sjeldent analysert for 

innholdet av miljøgifter. Vannområdene dekket analyser, og Vidar Holthe fikk levert prøvene til 

laboratoriet. Innholdet av miljøgifter var overraskende lavt for den store laken, men mer som forventet 

svært høyt i den store abboren. 

 

 

 

En real abbor på 1800 gram og 50 cm – 

innholdende 2,5 mg kvikksølv per kg våtvekt 

fiskekjøtt – dvs. nesten 10 ganger over grensa for 

hva som er anbefalt å spise (Foto: OHH). 

 

6.10 LOVER OG FORSKRIFTER 
Samling av lover og regler fiske i Østfold 

Vi satte i februar 2020 opp en oversikt over aktuelle linker til relevante lover og regler for fiske i Østfold på 

våre hjemmesider, inkludert en nyhetssak. Vi har også bedt NJFF sentralt å påvirke til å få til noe mer 

samlet på høyere offentlig nivå. 



 

Høring endringer turistfiskeforskrift 

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i starten av januar 2020 ut et forslag til endring av regler for 

turistfiske (saltvann). Forslaget hadde ingen konsekvenser av negativ art for norske sportsfiskere. 

På vegne av turistene, som for en stor del faktisk ikke er mer fjerne for oss enn finner, svensker, dansker og 

tyskere, mente vi imidlertid at forslagene syntes å være unødvendig strenge. NJFF støttet oss i det i sitt 

endelige innspill, og departementet modererte seg da også til slutt i det endelige forslaget som ble vedtatt. 

 

Fiskeregler for fiske etter anadrome laksefisk 2021 

Høringen ble gjennomført i to omganger. Først en runde i februar-mars 2020 der lokalforeningene som 

forvalter elvene selv skulle komme med innspill. Fylkeslaget sa vi var tilgjengelig for support. Vi fikk 

innspillene fra Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA) for Glomma og Ågårdselva, og leste 

gjennom og ga tilbakemelding. 

I den andre omgangen var Miljødirektoratets forslag til fiskeregler på høring i juli-august. Her bisto vi AJFF 

Halden med deres innspill, der de reagerte kraftig på de foreslåtte reglene for laksefiske i Iddefjorden og 

Enningdalselva. 

Her fikk vi imidlertid ikke gehør. Det viste seg da de endelige forskriftene ble offentliggjort i desember. 

Derfor ba vi NJFF sentralt om assistanse, og bisto AJFF Halden med ytterligere ett brev for å forklare 

problemet. Vi ble også oppmerksomme på en svært uheldig endring i fht. fisketider for sjøørret i 

Iddefjorden, som også ble omtalt i dette brevet som først og fremst tok for seg Iddefjordkonvensjonen (se 

også kapittel 6.2). Saken er i skrivende stund ennå ikke avklart. 

 

Endringer lakse- og innlandsfiskeloven 

Stortinget vedtok sommeren 2020 en del endringer i lakse- og innlandsfiskeloven, mye positivt, men også 

noe som slår negativt ut for sportsfisket. Det er særlig endringene i lovens § 37, sjette ledd som er urimelig. 

Der heter det at: "Fisk som fanges og ikke settes ut umiddelbart, skal avlives omgående." Det betyr det 

tidligere unntaket for bruk av oppbevaringsnett for fisk som senere skal settes tilbake er fjernet. Dette 

gjelder både bruk av livewell i båter, keep-net og såkalte karpesekker. 

 

 

 

 

Keep-net i bruk (Foto: OHH). 

NJFF støttet ikke dette forslaget når lovendringene var på høring, men her vant vi dessverre ikke fram med 

vår argumentasjon. NJFF Østfold var sterkt inn i oppbygningen av argumentasjonen. Både karpesekk og 

livewell i båt er hjelpemiddel for å kunne oppbevare fisk en har fanget skånsomt før den eventuelt settes 

tilbake igjen. Særlig benyttes dette hjelpemiddelet under fiske etter store individer av karpefisk og stor 



rovfisk som gjedde og gjørs som av ulike grunner skal gjenutsettes (f.eks. på grunn av høye nivåer av 

miljøgifter), men det kan selvfølgelig benyttes også til en del andre arter. Gjennom å la fisken restituere i 

nettet kan en forsikre seg om at fisken er kvikk nok til å svømme videre. Den fisken som ikke henter seg inn 

avlives skånsomt. Et forbud mot bruk av et slikt hjelpemiddel er et skritt tilbake i en utvikling blant 

sportsfiskere mot en mer dyrevennlig behandling av fisk som skal gjenutsettes. Man burde snarere 

oppfordre til, og gi opplæring i, enn å forby det. 

Et forbud mot keep-net gjør at moderne meite-konkurranser i Norge i praksis blir umulige å arrangere, og 

gjorde også fluefiskekonkurranser mer vanskelige å avholde. Norges Konkurransefiske Forbund (NKFF) 

sendte, med hjelp fra NJFF Østfold og NJFF sentralt, et brev til Miljødirektoratet i håp om en dispensasjon i 

månedsskiftet september-oktober. Vi kontaktet også Ole Andre Myhrvold som hadde vært med på å 

behandle saken i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Vi har ikke fått noen avklarende svar. 

I november arbeidet Ole-Håkon videre med et forslag for å løse problemet, og dette ble sendt bla. NJFF 

sentralt. 

 

6.11 FANG OG SLIPP 
Det var i februar-mars 2019 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. 

Styret i fylkeslaget fattet 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 omsider fattet Forbundsstyret følgende vedtak i oktober 2020: 

Fang og slipp – klargjøring av NJFFs policy: For at NJFF skal delta aktivt i diskusjoner som skjer i 

forvaltningen og andre sammenhenger om bruk av fang og slipp under alle former for sportsfiske i sjø og 

ferskvann, ser forbundsstyret behov for en presisering av vedtaket om fang og slipp fra landsmøtet i 2015: 

NJFF støtter fang og slipp som et rettet fiske for å spare verdifulle individer og for å begrense det totalet 

uttaket. Fang og slipp skal ikke praktiseres for å fortsette å fiske på bestander som ikke tåler beskatning. 

NJFF skal gjennomføre kompetansehevende og holdningsskapende tiltak for etisk gjennomføring av fang og 

slipp. 

Rekreasjon og høsting er ofte sammenvevd, men også selvstendige verdier blant dagens brukere av 

naturen. Sportsfiske handler grunnleggende sett om gleden av å bruke naturen, og er viktig for den enkelte 

utøvers livskvalitet. Aktivitetens størrelse gjør at den er viktig også i et folkehelseperspektiv. 



Uavhengig av motivasjon for å fiske, er derfor verdien av et tilgjengelig og variert sportsfiske svært stor. 

Landsmøtets vedtak tolkes derfor å gi rom for ulike motiver for utøvelse av fiske, så lenge dette skjer på en 

dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ikke truer bestandene. 

 

6.12 MEDIA OG KAMPANJER 
Ole-Håkon Heier har deltatt i to filminnslag i løpet av året. 

• 31. juli: NRK Sommerbilen. Krevde en god del planlegging i forkant, pluss litt fiske dagen før. Heier 

ble med i bilen fra Rørvannet i Rakkestad til Ørje i Marker. 

• To kvelder i oktober: NJFFs jubileumsfilm Jakt- og fiskelandet. Ett av 26 innslag var vindufiske fra 

Østfoldkysten. Morten Martiniussen har også vært med på et annet av disse innslagene. 

NJFF gjennomførte en sommerfiskekampanje i 2020, der hvert fylkeslag skulle liste opp 10 gode fisketips i 

sitt område. Det gjorde selvfølgelig også vi i NJFF Østfold. 

 

7 ROVDYR 

7.1 NJFF ØSTFOLDS ROVVILTUTVALG, OG ROVVILTNEMNDA 
Rovviltnemnda 

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. NJFF Østfolds rovviltutvalg og 

fylkesstyret er sentrale aktører for oss i hva gjelder nemndas aktivitet. Ny rovviltnemnd kom på plass i 

mars/april. 

 

Ingen reduksjon i antall rovviltregioner, eller ny rovviltklagenemnd 

Regjeringen hadde fremmet et forslag om en del vesentlige endringer i rovviltforvaltningen, blant annet en 

reduksjon av antallet rovviltregioner fra dagens fra åtte til seks, samt opprettelse av en uavhengig 

rovviltklagenemnd som en endelig ankeinstans i rovviltsaker. Imidlertid gikk et flertall på Stortinget inn for 

å skrinlegge disse forslagene i juni, i tråd med de innspillene NJFF har gitt i denne prosessen. 

 

Rovviltutvalget 

Styret nedsatte i 2018 et rovviltutvalg i NJFF Østfold. Markus Nagele er som nyvalgt styreleder med i 

utvalget og erstatter Kjetil Sørby. Knut J. Herland har takket ja til å fortsette. Willy Henriksen og Magnus 

Johannessen har valgt å gi seg. 

Fylkessekretæren sendte derfor ut en forespørsel til lokalforeningene om nye medlemmer. Styret vedtok 

på styremøtet i juni å ta inn følgende personer i tillegg til Herland og Nagele: Jan Birger Holth (Nordre 

Rømskog JFF), Roy Yven (Råde JFF), og Ulf Veidahl (Moss og Våler JFL). 

Utvalget, fylkesstyret og administrasjonen har hatt en rekke møter utover i 2020, for det meste på Teams. I 

tillegg foregår mye kommunikasjon på e-post og telefon.  

• Formøte ulvenettverksmøte 1730-2000 Lillestrøm 19.5. 



• Ulvenettverksmøte, Teams, 20.5 (NJFF sentralt, og fylkeslagene i Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo 

og Østfold).  

• Ulvenettverksmøte, Teams 24.6. (NJFF sentralt, og fylkeslagene i Akershus, Hedmark, Oppland, 

Oslo og Østfold). 

• Rovviltutvalgsmøte, Fredrikstad, 6.7. 

• Fellesmøte mellom rovviltutvalgene i Østfold og Akershus, 24.7. 

• Planleggingsmøte ulvejakt, Rømskog, 10.11. 

• Møte mellom jeger- og fiskerforbund i Sverige, Østfold, Akershus og Hedmark, Teams, 9.12. 

Fylkessekretæren begynte å sende utvalget en oversikt over relevante medieutklipp med (u)jevne 

mellomrom fra juli 2020. 

 

7.2 LISENSFELLING AV ULV 
Offentliggjøring av navn på registrerte lisensjegere 

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

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. 

NJFF Østfold sendte i februar en klage på Miljødirektoratets vedtak. NJFF sentralt tok også opp saken i 

møter med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, og Landbruks- og matdepartementet. NJFF 

sentralt sendte til slutt en skriftlig klage i april 2020. Begge klagene ble avslått av departementet. 

 

Vedtak lisensfelling innenfor ulvesonen 2021 

Utvalgene og administrasjonen i «ulvefylkeslagene» har så godt vi kan samlet et datagrunnlag for å kunne 

fremme uttak av flere ulverevir i årene fremover. Spesielt må arbeidet til Per Steinar Slang i NJFF Akershus 

fremheves. Etter ganske intens aktivitet i utvalgene i juli-august, ble man enige om at man i 2021 ønsket 

uttak av 4,5 revir: Kynna og Hornmoen (Hedmark), Aurskog og Mangen (Akershus), og Rømskog (Østfold, 

grenserevir, teller 0,5). 

Rovviltutvalget og styreleder Markus gjorde en stor og god jobb før og etter møtet i rovviltnemnda 28. 

august. Nemnda behandlet kvotene utenfor sona, men behandlingen av kvotene innenfor sona ble utsatt til 

møtet 8. oktober. Innstillingen fra nemndas administrasjon var å ta ut inntil 16 ulv i de to revirene Kynna i 

Hedmark og Aurskog i Akershus. Nemndas flertall hørte på våre innspill, og vedtok på møtet å ta ut revirene 

Rømskog, Kynna, Aurskog, Hernes og Hornmoen. Dermed var det bare for utvalgene å fortsette 

planleggingen av lisensfellingen. 

Klagefristen på vedtaket var 29. oktober. NJFF Akershus sendte egen "klage" for å sikre at alle 

saksopplysningene gikk videre til Klima- og miljødepartementet. 

Etter en del frem og tilbake bidro NJFF Østfold med kr 15.000, - til en advokatutredning rundt 

dokumentasjon av ulverevir i fht. lisensfelling. 

Klima- og miljøverndepartementet offentliggjorde sitt endelig vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen 

den 22. desember. Det ble dessverre ikke noen felling i Rømskog denne gangen heller. Revirene Kynna i 

Hedmark og Aurskog i Akershus ble vedtatt å tas ut. 

 



7.3 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, urin og pels (DNA-analyse) liggende på kontoret til utdeling. 

 

Kommunikasjonsplan rovdyr 

Forvaltningen av ulv følger et relativt forutsigbart årlig gjentagende forløp. Det lar NJFF som organisasjon 

planlegge for mest mulig proaktivt og offensivt medie- og PR-arbeid. Det ble derfor nedsatt en 

arbeidsgruppe i juni som skulle lage en kommunikasjonsplan for ulv i NJFF. Per Steinar Slang (NJFF 

Akershus) ble representant for fylkeslagene. Planen ble ferdig i begynnelsen av september, og vi har fulgt 

den siden. 

 

Landsmøtevedtaket fra 2015 må påpekes jevnlig 

I forbindelse med behandlingen av to representantforslag i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, sendte 

NJFF sentralt et notat om rovdyr til komiteen. Fylkeslederne i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold 

reagerte på innholdet i notatet. De sendte derfor et brev til NJFF sentralt der de påpeker at NJFF sentralt 

må bli mer nøyaktige med sine formuleringer så de ikke går på tvers av landsmøtevedtakene fra 2012 og 

2015. Forbundsstyret var imidlertid ikke enige i at landsmøtevedtaket ikke fortsatt følges. 

Vi i NJFF Østfold står imidlertid fortsatt ved at landsmøtevedtaket bør påpekes ved alle passende 

anledninger. Det setter oss ikke på sidelinja i rovdyrdebatten at vi har et vedtak om maksimalt 2-3 

familiegrupper av ulv og jevnlig viser til det, selv om Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 4-6 

familiegrupper. Vi sendte derfor en kort beskrivelse av hvorfor og hvordan dette bør gjøres til NJFF sentralt 

i desember. 

 

7.4 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. 

 

 

 

 

Gaupesporing på en svært sjelden snødag vinteren 

2019-2020 (Foto: OHH). 

 



Vinteren 2019-2020 var den mest snøfattige vinteren vi har opplevd i manns minne. I Rakkestad midt i 

fylket lå det sporsnø en dag i november og halvannen dag i februar. Det resulterte i 60 km sporing, dvs. 23 

% av målsetningen. Ut fra forutsetningene, var det ikke så mye mer å vente.  

 

7.5 JAKT OG FANGST PÅ SMÅ ROVDYR 
Vi har fortsatt med utlån av minkfeller til lokalforeninger slik vi har gjort de siste årene. I mesteparten av 

2020 var alle 57 fellene vi disponerer utlånt til foreninger. Ingen av dem fanget noe i 2020. Kontakt Anniken 

Bøckmann dersom dere er interessert. 

 

 

 

 

Nye minkfeller på plass på kontoret i Rakkestad i 

mars 2020 (Foto: OHH). 

 

8 VILT OG JAKT 

8.1 SJØFUGLTELLINGER 
I Østfold er tilgangen til jakt på sjøen av stor betydning for allmennheten. Ved neste revisjon av jakttider 

(som vil bli gjeldende 2022-2027) ønsker vi å stille forberedt med bedre grunnlagsdata for bestandene av 

de aktuelle sjøfuglartene. Sist gang det ble gjennomført en systematisk telling av de aktuelle artene for jakt, 

var i perioden 1989-1995, da i regi av Fylkesmannen. 

NJFF Østfold satte derfor høsten 2018 i gang sjøfugltellinger etter mal for tellingen tilbake i 1989-1995, dog 

med en del færre arter som skulle telles. Tellingene har blitt gjennomført, også som i 1989-1995, ved at 

privatpersoner fyller ut skjemaer med observert fugl per dag og sender disse til NJFF Østfold. 

På tross av relativt stor innsats for å forsøke å få folk til å sende inn skjemaer, mottok vi kun 58 skjemaer fra 

16 forskjellige personer i perioden august 2018 - april 2020. Det kom ikke inn noen skjemaer fra høsten 

2020. 

Østfold fylkeskommune samlet også inn skjemaer i 2010-2012. Disse dataene ble aldri rapportert, men ble 

inntatt i vår rapport, noe som ga oss enda litt mer data å arbeide med. 

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

artsobservasjoner.no og jeger- og fiskerforeningsmedlemmenes rapporteringsskjemaer (heretter forkortet 

JFF). JFF fant forholdsvis langt flere ærfugl og svartender enn hva som var rapportert inn på 

artsobservasjoner.no. 

Dette kan sannsynligvis forklares med at rapportørene på artsobservasjoner for den stor del domineres av 

folk som befinner seg på land, kontra rapportørene fra JFF, som for en stor del rapporterer fra båt eller 



skjær utenfor fastlandet. I tillegg har vi kun vært i stand til å rapportere etter kommunegrenser i dataene 

fra artsobservasjoner.no, og dermed har vi fått med hele innlandet i alle kystkommunene. Dermed blir også 

stokkand en dominerende art i datamaterialet derfra. 

48 % av det totale antallet observerte fugler fra JFF kommer fra kun 6 % av observasjonene. I dette 

materialet dominerer ærfugl. De fleste av disse observasjonene er fra utenfor Hvaler-kysten (sone 2), og 

dermed i et område der få ferdes og været ofte ikke innbyr til å ta turen ut. Dette sier mye om hvor viktig 

det er å ha gode tall for de områdene som er utenfor rekkevidde for de fleste som ferdes langs kysten. 

Nå må jegerne begynne å legge inn sine observasjoner på artsobservasjoner.no! 

 

8.2 SKARV 
Underarten mellomskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) har hatt en sterk bestandsvekst i Norge de seinere 

åra. Norges jeger- og fiskerforbund Østfold har i perioden 2018--2020 undersøkt felt storskarv i Østfold for 

å se på den geografiske fordelingen av mellomskarv og atlantisk storskarv i fangstene gjennom 

jaktsesongen. Ut fra bilder av hode på felt skarv eller innsending av hele hoder kan underartene skilles ut 

fra form på vokshud ved nebbrota. Dette er imidlertid ikke noe skarpt skille, så alle overgangsformer finnes. 

Innsamlingen av materiale ble organisert gjennom kontaktpersoner i kystforeningene. Prosjektet ble jevnlig 

annonsert på våre websider, Facebook-sider, i medlemsbladet Østfold-info og på e-poster til våre 

lokalforeninger og kontaktpersonene i lokalforeningene. Bestemmelse av de innsamlede hodene ble utført 

av Åsmund Fjellbakk fra Fylkesmannen i Østfold og Vidar Holthe (Ole-Håkon Heier i 2018) fra NJFF Østfold. 

Det ble dessverre litt begrenset med skarvehoder vi klarte å samle inn i 2018-2020. Resultatene tyder 

imidlertid på at det er et større innslag av underarten mellomskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) blant 

skutte storskarv innenfor Hvaler-øyene enn utenfor. I ferskvannslokalitene ble det ikke påvist noen rene 

storskarv (Phalacrocorax carbo carbo), men så ble det bare levert 5 skarv fra ferskvann. 

 

 

 

Storskarv over Herføl på Hvaler (Foto: OHH). 

 

8.3 SEL 
I forbindelse med høringen på selkvoter 2021 reagerte fylkeslagene i Østfold, Telemark og Vestfold sterkt 

på at ikke kvotene for sel foreslås satt høyere. Fylkeslagene sendte derfor et innspill til Fiskeridirektoratet i 

desember 2020 (etter en innspillsrunde fra lokalforeningene). Kort sagt mente vi følgende: 

• Hvor ble det av 20 % økningen av selkvota vi ble lovet som kompensasjon for torskefredningen? 

• Hvor ble det av tillegget i kvota som følge av garnforbudet? 

• Vi er negative til at målnivået for bestanden er nå økt fra 50 % til 70 %.  

• Vi mener at en likevektsfangst basert på 5 % av bestandsanslaget er altfor lavt. 



• Vi er positive til at Fiskeridirektoratet nå har opprettet en meldingstjeneste, hvor bifangster av 

sel/sel som går seg fast i ulike typer redskap enkelt kan registreres. 

• Vi kan imidlertid ikke se at Sjøpattedyrutvalget har hentet ut data fra artsobservasjoner.no, slik vi 

ba om i vårt innspill i 2019. Fiskeridirektoratet bør som et datasupplement nyttiggjøre seg av 

innrapporteringene av sel som ligger inne i www.artsobservasjoner.no. 

• HI etterlyser telemetridata, men vi minner om merkeprosjektet hvor man kan følge vandringen for 

et utvalg steinkobber merket på Bolærne https://sealtracker.hi.no/. Dette viser med all tydelighet 

mobiliteten og interaksjonen mellom steinkobber i Oslofjorden. 

 

 

 

 

Sealtracker-data fra januar 2020 (Skjermutsnitt). 

 

• I svensk og dansk Skagerrak og Kattegat er det mer enn 25.000 steinkobber. I hvilken grad vandrer 

disse opp i norske områder?  Vi savner referanser til og omtale av bestandsanslagene og 

kvotepolitikken i våre nærområder på andre siden av grensen. 

De tre fylkeslagene i NJFF ba om et uttak på hhv 60 dyr i hvert av de gamle fylkene Østfold, Vestfold og 

Telemark. Til sammen en kvote på 180 dyr. Da er vi fortsatt på et uttak godt under 20 % av et sannsynlig 

bestandsanslag. 

Ikke uventet, etter flere års dårlige erfaringer, endret ikke Fiskeridirektoratet kvotene for 2021. Vi arbeider 

derfor videre med dette inn i det nye året. 

 

8.4 VILLSVIN 
Prøvetaking av villsvin 

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

ble jevnlig annonsert på vår web-side og Facebook-side. Her får jegerne gratis trikinanalyse mot å ta ut en 

del andre prøver. Nytt fra sommeren 2020 var at Mattilsynet utbetalte honorar for fullstendig prøvetaking 

av felte villsvin Kr. 500,- for hanngris, og kr 2000,- for sugger. 

I november ble vi imidlertid klar over at utbetalingen ikke var skattefrie. Dermed ble det ikke så mye igjen 

til jegerne i fht. innsatsen i forbindelse med prøvetaking av hanngris. Vi spilte inn til NJFF sentralt at vi 

mente at godtgjørelse for hanngris minimum må opp til kr 1000,- for å kompensere for skatt. 

 

 

http://www.artsobservasjoner.no/


Samarbeid med Aremark Bondelag 

Kjetil Sørby tok initiativ til et samarbeid med Aremark bondelag om villsvin, og de hadde et møte i 

Rakkestad 2. mars. Aremark Bondelag planla et pilotprosjekt med formål å ta ut villsvin på innmark. 

Bondelaget ba om vår støtte til en søknad til Miljødirektoratet om bruk av bevegelig lys i prosjektet. De 

ønsket også å ha med Kjetil på et oppstartsforedrag i prosjektet i Aremark i slutten av mars. Men så kom 

covid-19 og satte en stopp for det meste. Se for øvrig saken om villsvin under kapittel 8.8 lengre ned. 

 

8.5 GRÅHEGRE 
SUNG ønsket (minimum) i et innspill fra 2018 å kunne felle noen hegre som skadefelling. NJFF Østfold 

ønsket å bistå foreningene med å lage skadefellingssøknader i forbindelse med sjøørretbekker. Vi sendte 

derfor en henvendelse til foreningene i Nedre Glomma i desember 2019. Der ba vi om forslag på aktuelle 

bekker der en slik søknad om skadefelling kunne sendes inn, men fikk ingen svar. Vi laget likevel et grunnlag 

for søknad om skadefelling i Fredrikstad 8. april 2020, etter at den nye viltforskriften var på plass. Så vi er 

klare dersom det skulle bli aktuelt. 

 

8.6 GÅS 
Høring – forskrift for utvidet jakt på kanadagås i Indre Østfold 

Viken fylkeskommune sendte i mars «forskrift om utvidet jakttid for kanadagås i Indre Østfold kommune» 

på høring. Det ble foreslått at jakta skulle åpne 15 dager før ordinær jakttidsåpning. Jakttiden vil da være 

fra 26. juli til 23. desember. Fylkeslaget støttet forslaget. 

 

Tidligjakt på gås 

I 2020 var det kun tidligjakt på gås i Indre Østfold kommune (kanadagås og stripegås) og Fredrikstad 

kommune (grågås). Flere andre Østfold-kommuner har tidligere hatt slik tidligjakt, men i disse har 

forskriftene nå gått ut på dato. Tidligjakta er fra 26. juli og til 9. august. Vi la ut en nyhet om dette våre 

hjemmesider i slutten av juli, da det ikke er lett for gjennomsnittsjegeren å holde seg orientert om slike 

lokale forskrifter som også har tidsbegrenset varighet. 

 

8.7 BEVER 
Høring av kommunale mål for beverforvaltning og kommunal åpningsforskrift – Indre Østfold kommune 

Indre Østfold kommune har vedtatt målsetting for utvikling av bestandene av bever, og åpnet for jakt på 

bever ved etablering av lokal forskrift. Det er åpnet for jakt i hele kommunen, med unntak av områdene 

langs og i Mysenelva mellom Susebakkefossen og Spinnerifossen. Alle lokale jeger- og fiskerforeninger i 

kommunen fikk tilsendt høringen. Styret i fylkeslaget tiltrådte forslaget. 

 

 

 



8.8 ANNET 
Ny viltforskrift 

Ny viltforskrift trådte i kraft fra 1. april 2020. Den erstatter fire forskrifter som ble vedtatt i perioden 1997-

2004: 

• Skadefellingsforskriften (Forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter som gjør skade 

eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon). 

• Holdforskriften (Forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i 

innhegnet område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt). 

• Innfangingsforskriften (forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for 

vitenskapelige eller andre særlige formål). 

• Fallviltforskriften (forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt). 

 

Forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, om jegerprøve og om kal 6,5 til 

storviltjakt, høring 

Forskriften ble ikke sendt på høring til fylkeslagene. Vi sendte likevel et par innspill. Vi var i utgangspunktet 

positive til forslaget. Den eneste endringen vi foreslo var en kommentar til intensivkurset på jegerprøven. 

Det var angitt at denne må avvikles mellom klokka 0800 og 1800, men vi ba om at man kunne få holde på til 

klokka 2000. 

 

Forslag til endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.), høring 

NJFF sentralt sendte denne på høring til oss i oktober, og en arbeidsgruppe bestående av Hans Jørgen 

Hvidsten, Kjetil Sørby og Vidar Holthe utarbeidet et høringsinnspill. Viktige momenter var: 

• Forslaget til regelendringer ville føre til innskrenkninger i mulighetene til å bruke nattoptikk ved 

ordinære jaktettersøk. Dette var det ikke redegjort for i departementets høringsdokumenter, og ble 

først klart for utvalget ved en senere anledning. 

• I dag er det mange ettersøksekvipasjer som har lagt til grunn Miljødirektoratets «vide» forståelse 

av hva som er kunstig lys, og de har ved varsel om at de skal bruke kunstig lys ved ettersøk lagt til 

grunn, og også investert i og brukt i praksis både termisk og infrarød optikk (håndholdt og som 

siktemiddel). Dette ville etter det fremlagte forslaget bli forbudt ved at departementet foreslår en 

ny definisjon som bare omfatter synlig kunstig lys. 

• Vi savnet en gjennomgang/orientering/problematisering av bruk av håndholdt nattoptikk til 

observasjoner, lokalisering og identifisering av vilt. Bruk av håndholdt nattoptikk gir mange 

praktiske, sikkerhetsmessige og humane fordeler på jakten etter flere arter – også i dagslys. Slik 

forslaget lyder forbys håndholdt nattoptikk til all bruk på jakt, og det er uheldig.  

• Vi mente derfor at det ikke burde bli noen restriksjoner på bruk av håndholdt «nattoptikk» hverken 

på dag- eller nattestid, uansett vilttype. Det betyr at det bør skilles mellom håndholdt nattoptikk og 

siktemiddel. Forslaget likestiller det, noe vi mener er uheldig og lite hensiktsmessig. 

• Departementet ønsket ikke å åpne for bruk av bevegelig synlig lys ved lokalisering av villsvin. Det 

foreslås derfor at bruken avgrenses til å gjelde i umiddelbar tilknytning til skuddsituasjonen. Vi 

mente det ville være en bedre løsning å tillate bruk av synlig bevegelig lys på villsvinjakt uten 

tidsbegrensning, for å sikre en effektiv, sikker og dyrevelferdsmessig avskyting av villsvin.  

• Vi ønsket i tillegg at artene mårhund, bisamrotte og villmink (som er fremmede arter) også bør 

kunne jaktes med kunstig lys i form av bevegelig synlig lys. 



• Vi påpekte at det ikke er noe absolutt krav at hjerte/lungeregionen er det eneste forsvarlige 

treffpunktet i alle jaktsituasjoner. 

 

9 DIVERSE 

9.1 NATURRESERVATER 
Alle mottatte høringer på nye reservater eller utvidelse av eksisterende reservater sendes til de aktuelle 

lokalforeningene for innspill. 

• 15 skogsområder i Viken, deriblant i Aremark, Eidsberg, Halden, Marker, Rakkestad, Sarpsborg, 

Spydeberg og Trøgstad. Desember 2019-februar 2020. Ingen tilbakemeldinger fra foreningene, men 

så var da også forskriftene helt OK. 

• 19 skogområder i Viken, deriblant i Eidsberg og Moss. November 2020. Ingen tilbakemeldinger fra 

foreningene, men så var da også forskriftene helt OK. 

 

9.2 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 ble møtet flyttet til november og avholdt på 

Teams. Anniken Bøckmann deltok for oss. 

Årets temaer var: 

• Nytt fra Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet 

• Revidert handlingsprogram for friluftsliv i Viken  

• Prosjektet Friluftslivets ferdselsårer 

• Statlig sikring – fylkeskommunens nye oppgaver og forvaltningsplaner 

• Tilskuddsordninger 

 

9.3 VINDKRAFT 
Selv om nasjonal ramme for vindkraft på land ble trukket høsten 2019, etter sterk motstand i befolkningen 

og blant organisasjoner, er ikke temaet vindkraft avsluttet. 

Vi var med på en uttalelse fra FNF Østfold der vi sa nei til vindmøller i Skjeberg/Halden. FNF Østfold skrev 

også leserinnlegg mot vindkraft, der vi supplerte med grunnlagsinformasjon. 

 

9.4 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV 
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 Øystein Mangrud var våre representanter. Møtet ble avholdt 26. februar. Vidar Holthe satt 

i styret i 2020 med Øystein Mangrud som personlig vara. 

 

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

• Innspill fra Viken FNF til politikerne. 

• Høring regional planstrategi Viken fylkeskommune. 

• Moss kommune, høring kommunedelplan for levekår og livskvalitet. 

• Statlige planretningslinjer. 

• Regionalt råd for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Viken. Organisering.   

• Mudring Evjesund, Moss. Første gangs høring i 2019. Vi kom med innspill om SØ. Søknaden ble 

avslått. Ny søknad kom i 2020 og da var omsøkt mudringsvolum redusert fra 650 til 40 m3. Greit for 

oss, så vi kom ikke med innspill. 

• Påskekampanje turområder. 10 områder i Østfold lagt ut på våre hjemmesider. 

• Endring forskrift brannforebygging. Justering i fht. at kommunene kan forby bruk av ild i noe større 

omfang. Positivt svar avgitt. 

• Utslipp til Gunnarsbybekken, Moss kommune. 

• Bygging av boligfelt ved viltovergang, Visteråsen, Eidsberg. 

• Hvaler kommune, planprogram kommunedelplan naturmangfold. 

• Hvaler kommune, planprogram kommunedelplan Skjærhalden. 

• Kommuneplan Fredrikstad, 2. gangs høring. 

• Marker kommune, planstrategi. 

• Moss kommune, kommunedelplan levekår og livskvalitet. 

• Moss kommune, riksvei 19. 

• Fysiske tiltak i Seutelva, høringsuttalelse til søknad, Fredrikstad. 

• Massedeponi Risheimveien, Våler. 

• Årsmøte Oslofjorden friluftsråd. 4-6-20. Øystein Mangrud fikk bare deltatt på slutten pga. 

nettproblemer. 

• Møte om utfordringer med hjemmesiden til Miljødirektoratet, med konsulent Inmeta, 12-10-20. 

I tillegg har vi lest gjennom og vurdert en rekke andre høringer vi har endt med å ikke avgi uttalelse til. 

 

10 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. 



10.1 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 15 

lokalforeninger i 2020. Foredrag ble laget og sendes med våre representanter. 

• Fra mars ble det bråstopp på de fleste fysiske møter ut året. 

• Gjennom elfiske for sjøørret og i kalkede vassdrag har imidlertid fylkessekretær vært ute hos en del 

lokalforeninger utover høsten. 

• Siden det ble såpass stans i fysiske møter arrangerte vi et informasjonsmøte for foreninger i slutten 

av oktober på Teams. Det var imidlertid kun to foreninger som deltok, i tillegg til to fra fylkesstyret, 

og Anniken og Ole-Håkon fra administrasjonen. 

• Vi prøvde derfor en ny vri på dette på styremøtet i desember, der vi satte av en halvtime for åpen 

linje til foreningsledere via Teams. Tre foreninger deltok. Vi kommer til å fortsette med dette i 

2021, siden det er et godt bidrag til å senke terskelen for kontakt mellom fylkesstyre og 

lokalforeninger. 

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. 

 

10.2 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. 

Vi deler gjerne ut brosjyrer og blader og låner ut diverse bannere til lokalforeninger. Det ble naturlig nok 

lite av dette i 2020. 

 

10.3 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. 

Vi har i 2020 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. Vi legger også ut nyheter på forsiden. I 2020 publiserte vi 87 

saker. 

Vi legger ut linker og nyheter på Facebook flere ganger per uke, noe som utgjør rundt 300 saker årlig. Vi er 

oppe i 1618 følgere pr. 7.1.21 



I 2020 opprettet vi en konto på Instagram hvor vi deler smått og stort når vi får vært ute med ungdom, 

primært. Pr. 7.1.21 hadde vi 137 følgere. Du finner oss ved å søke på «njff_ostfold».  

På Youtube-kanalen «Østfold NJFF» finner du tur- og fisketips. Våre mest sette videoer er sett flere enn 

5000 ganger. 

 

 

 

 

Youtube-kanalen til NJFF Østfold (Skjermbilde). 

Fra styremøtet i desember satte vi av en halvtime på hvert styremøte der det legges opp til direkte kontakt 

mellom lokalforeninger og fylkesstyret. 

Alle medlemmer har tilgang på sitt eget område kalt Min Side. 

 

11 LOKALFORENINGER OG MEDLEMMER 

11.1 FORENINGENE 
Det finnes per 1.1.2021 27 lokale JF-foreninger i Østfold. 

Rømskog kommune ble en del av Aurskog-Høland kommune fra 1.1.2020. Aurskog-Høland kommune hører 

til NJFF Akershus, og har allerede flere JF-foreninger. Etter en høring våren 2020 bestemte Forbundsstyret i 

juni at de to lokale JF-foreningene i Rømskog skulle overføres til NJFF Akershus fra 1.1.2021. 

De tre største foreningene i Østfold i 2020 var Moss og Omegn med 486 medlemmer, AJFF Halden med 413 

medlemmer, og Råde JFF med 391 medlemmer. 

 

11.2 TOTALT ANTALL MEDLEMMER 
Det var 31.12.2020 totalt 5581 (2015: 5980, 2016: 6031, 2017: 5851, 2018: 5720, 2019: 5650) 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. 

2020 var et veldig spesielt år. Mange flere enn tidligere trakk ut i naturen, og slik sett burde det vært et økt 

medlemspotensiale. Men det er på ingen måte noen automatikk i at flere folk ute i naturen betyr økt 

medlemstilstrømming til friluftsorganisasjoner. Tvert imot, mange andre friluftsorganisasjoner opplevde 

medlemsnedgang. Samtidig som folk trakk ut fikk både vi og andre organisasjoner avholdt langt færre 

arrangementer enn normalt.  



 

11.3 UNGDOM OG KVINNER 
Nytt av året 2020 var familiemedlemskap. Totalt bidro dette til et høyere antall medlemskap enn i fjor i NJFf 

samlet. 

Ungdomsmedlem i NJFF er alle t.o.m. det året de fyller 25. Det var 31.12.2020 totalt 870 (2015: 1081, 2016: 

1023, 2017: 907, 2018: 847, 2019: 953) ungdomsmedlemmer i Østfold. 

Eidsberg JFF var i 2020 den foreningen i Østfold med flest barne- og ungdomsmedlemmer (83). Deretter 

følger Onsøy JFF med 71 medlemmer, og AJFF Halden med 66 medlemmer. 

I Østfold var det per 31.12.2020 651 kvinnelige medlemmer (2015: 599, 2016: 661, 2017: 616, 2018: 607, 

2019: 599). Det er nå Onsøy JFF som har flest kvinnelige medlemmer (54), fulgt av Moss og Omegn JFF (52) 

og Rakkestad & Degernes JFF (51). 

Andelen kvinnelige medlemmer i Østfold var i 2020 11,7 %. Marker JFF har størst kvinneandel med 20 %, 

tett fulgt av Borge JFF med 17,3 % og Rakkestad & Degernes JFF med en kvinneandel på 17,1 %. 

  



 

12 KONKLUSJON 

NJFF Østfold kan se tilbake på 2020 som et meget aktivt år, på tross av covid-19-pandemien. 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 2021. 

 

 

 

Markus Nagele 

Leder 

 

 

Vidar Holthe  

Nestleder 

 

 

Vibeke Marie Strømme 

Kasserer 

 

 

Anne Beathe Vollaug 

Styremedlem 

 

 

Øystein Mangrud 

Styremedlem 

 

 

Jan Remi Hæger 

Styremedlem 

 

 

Torunn Riise-Larsen 

Vara 1 

 

 

Gro Stene 

Kvinnekontakt 

 

 

Magnus Johannessen 

Ungdomsleder 

 


