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Bli abonnent!  
Få JEGERs praktiske KNIVSETT  
med alt du trenger!
l Forkle med praktiske lommer  
l Utbeiningskniv og flåkniv
l Knivsliper
l 6 engangshansker

NORGES STØRSTE
              JAKTBLAD

11 utg. 1027

E-post:  ......................................................................................................................................

Mobil:  ........................................................................................................................................

Navn:  .........................................................................................................................................

Adresse:  ..................................................................................................................................

Postnr./-sted:  .......................................................................................................................

Unngå fakturagebyr på kr 35 ved å bestille på mineblader.no/jeger

Tilbudet gjelder kun nye abonnenter i Norge.  Abonnementet fornyes automatisk dersom vi ikke får annen beskjed. Du finner våre 
abonnementsvilkår på vår hjemmeside mineblader.no/vilkår. Som abonnent hos Aller Media samtykker du i at Aller Media kan sende 
deg gode tilbud og nyheter via brev, telefon og elektroniske kanaler. Du kan når som helst stoppe ditt abonnement.

  Ja takk, jeg vil ha abonnere på 11 utgaver av JEGER  
for kr 398 og får knivsett (verdi på kr 598) på kjøpet. 
Totalverdi kr 1577. Jeg sparer 1179!

  SMS: JEGER11 til 1901

Med JEGERs praktiske knivsett 
går flåing og partering som en lek.  

Utrolig praktisk sett med forkle, 
flåkniv og utbeiningskniv, 
knivsliper og engangshansker. 

Egne plastbelagte lommer til 
oppbevaring av kniver, slik at du 
alltid har det du trenger lett 
tilgjengelig. 

Høykvalitets knivstål 
(Betegnelse 7CR17/hardhet  
58 Rockwell), samme stålkvalitet 
som benyttes av alle kjente 
kvalitetsleverandører

Butikkpris kr 598 – gave til deg!

Send inn kupongen eller bestill på SMS
SVARKUPONG

Gaven som

jeger!
en bedre

gjør deg til

Svarsending 0105
0090 Oslo

1 år/11 utg.

398,-

JEGER_ANN_A4_NJFF_08-15.indd   1 27.07.2015   15:22:31
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Barn og unge i NJFF

Av fylkesleder NJFF-Troms 
Ann Eva Isaksen

Av NJFF sin totale medlemsmasse, 
er det 20.000 som er barn og unge. 
Bare i Troms har vi 1100 medlem-
mer som er barn og unge. Disse er fremtiden for NJFF, og må tas godt 
vare på. Gjør vi dette godt nok?

Barn og unge som vokser opp med foreldre som er aktive innenfor jakt, 
fiske og friluftsliv, og som tar med barna sine på disse aktivitetene, vil 
ofte selv få interesse for dette i voksen alder. Mange av disse er vant til 
å være med på fisketurer og teltturer, og har kjent på gleden ved slike 
opplevelser. Dessverre er det ikke alle barn og unge som får oppleve 
slike ting, og her tenker jeg NJFF har en viktig rolle for å kunne bidra.

I 2016 ble det etablert ei egen gruppe innenfor NJFF, som heter «NJFF 
UNG». Dette er for ungdom i alderen 13-18 år, der tanken er å legge 
til rette for å kunne gi et godt grunnlag for denne aldersgruppen, for å 
kunne utøve jakt og fiske. Her legges det opp til å gi tilbud til alle, alt fra 
de enkleste lavterskeltilbud, til et mer avansert opplegg. Det er egne 
nettsider og egne facebooksider for denne gruppen, der det legges ut 
tilbud om ulike aktiviteter rundt om i landet. Alle lokalforeninger skal ha 
en egen ungdomskontakt, og fylkeslaget har et eget Ungdomsutvalg.  Så 
alt skulle ligge til rette for at ungdom som ønsker det, skal kunne velge 
blant mange ulike tilbud rundt om i vårt fylke.

I sommer arrangerte Målselv JFF «Camp Villaks», for ungdom i alderen 
13-18 år. Et flott arrangement, med mange entusiastiske deltakere. Det 
var en utrolig innsats fra arrangøren, med mange timers dugnadsinn-
sats.

Det har vært arrangert mange Fiskesommeraktiviteter rundt om, og i 
Bardu har det også vært egne fiskekurs for foreldre. Dette er kjempebra.

På opplæringsvaldet for elgjakt som NJFF-Troms har i Dividalen, var det 
egen langhelg kun for ungdom. Her kunne deltakerne ha sin egen in-
struktør med seg ut på jakt, og kunne få lære alt rundt dette med elgjakt. 
Her var det tre deltakere. Her er det plass til mange flere, så vi håper 
dette tar seg opp til neste år.

På nettsidene til fylkeslaget og til alle lokalforeningene, er det egne sider 
for NJFF UNG, der aktiviteter som er tenkt for ungdom, kan listes opp. 
Dersom man går inn på disse sidene, er det svært lite å finne. Det er 
også vanskelig å finne egne spesifiserte aktiviteter for barn og ungdom 
på de generelle aktivitetslistene. Her har vi en jobb å gjøre.

I løpet av 2017 tenker jeg vi bør ha et mye større fokus på aktiviteter til 
barn og unge. Det er utallige aktiviteter vi kan tilby, men det krever en 
innsats fra oss alle. Det er kjempeviktig at vi får flere barn og unge på 
banen, og får gitt dem tilbud som gir dem lyst til å drive med verdens 
beste hobby og fritidsaktivitet. Det er de som skal bringe videre denne 
viktige lærdommen når vi «gamlingan» ikke deltar lenger.

Lederens spalte
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Hvilke regler gjelder på jakt?
Hvilke regler gjelder for bruk av 
pumpehagler og halvautomatiske 
hagler på jakt?

Av Karl- Petter Johansen,
fylkessekretær

I skrivende stund er Småviltjakta 
er godt i gang over hele landet. 
Både Fefo i Finnmark og Statskog 
i Troms har gjennomført kontroll 
av jegere i begge fylker, både for 
å kontrollere jaktkort, våpenkort, 
våpen og kvoter.

I Finnmark ble flere av de kontrol-
lerte jegerne fratatt sine pumpe-
hagler eller halvautomatiske ha-
gler på grunn av manglende «plombering» Med 
dette menes at haglene var rigget på en slik måte 
at det var mulig å ha flere skudd i magasinet enn 
det som er tillatt.

I Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 
står følgende.

Kapittel 5.
§ Våpen under jakt og felling

Under ordinær jakt og felling kan det bare brukes 
rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Under 
jakt og felling er det ikke tillatt å bruke pistol, re-
volver, halvautomatiske våpen av militær karakter 
eller helautomatiske skytevåpen.

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon, 
moskusfe eller felling av bjørn og ulv er det kun 
tillatt å bruke rifle. Det samme gjelder jakt på rå-
bukk i særskilt bukkejaktperiode.

Under jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å 
bruke halvautomatisk rifle med mer enn tre skudd 
i magasinet og ett skudd i kammeret. Under jakt 
på eller felling av øvrige viltarter hvor det brukes 
halvautomatisk rifle er det ikke tillatt å bruke mer 
enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret.
Salongrifle (salonggevær) kaliber 22 LR kan bare 
brukes under jakt på viltarter opp til en hares 
størrelse, men ikke til hare.

Til jakt og felling er bruk av hagle for mer enn to 
skudd forbudt.

I dag er det svært mange pumpehagler og halvau-
tomatiske hagler som leveres uten «plombering» 
og dermed har en kapasitet på 3-6 skudd. Disse 
haglene er ikke godkjent for jakt og ved kontroll vil 
eieren risikere både inndragelse av våpen, anmel-
delse og bot.

Pr. i dag finnes det ikke noe krav til hvordan et ma-
gasin til en pumpehagle og eller halvautomatisk 
hagle skal plomberes. Kravet er at det på denne 
type våpen ikke skal være fysisk mulig å få mer 
enn ett skudd i magasinet, samt ett skudd i kam-
meret. De aller fleste våpenmerker løser dette 
ved å legge inn en «plomberingsplugg» eller ei 
plomberingsstang som gjøre det fysisk umulig 
fylle magasinet med mer enn ett skudd. En pum-
pehagle eller halvautomatisk hagle vil være god-
kjent for jakt- hvis magasinet er plombert på en 
slik måte at den kan lades med ett skudd i maga-
sinet og ett i kammer. Eier du ei pumpehagle eller 
ei halvautomatisk hagle vil NJFF- Troms anbefale 
at du sjekker om din hagle er godkjent for jakt. 
Skulle det være slik at du mangler «plombering» 
på din hagle anbefaler vi at du tar kontakt med din 
våpenforhandler eller leverandør for å få finne en 
løsning slik at våpenet vil være godkjent.
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Stor aktivitet på skytebanene
i Troms
Av Karl-Petter Johansen, fylkessekretær

De siste årene har vi sett en økning i skytebaneak-
tiviteten i fylket. Dette varierer noe fra lokalfore-
ning til lokalforening og ikke minst fra år til år!

I 2016 har jeg fått rapporter om generelt stor akti-
vitet på skytebanene i fylket. Det rapporteres om 
svært mange jegere har funnet veien til skyteba-
nen i forkant av jakta, når formen skal finpusses 
og hagla skal klargjøres for høstens store begi-
venhet!

Skytebaneaktiviteten er en viktig lokallagsaktivi-
tet som gir et godt tilbud til lokallagenes medlem-
mer.

Ny rekord i antall skytestevner 
Den økte skytebaneaktiviteten viser seg også med 
at vi i 2017 har ny rekord i antall skytestevner som 
arrangeres av lokale Jeger og fiskerlag. I 2017 er 
det terminlistefestet hele 41 små og store sky-
testevner. Veldig mange av disse er det Målselv 
JFF som står som arrangør av, Målselv JFF vil 
også være arrangør av Fylkesmesterskapet i Je-
gertrap og Leirduesti. Gratangen JFF vil i år stå 
som arrangør av FM Jaktfelt.

To nye skytestevne arrangører
Interessen for skytestevner innenfor de ulike gre-
nene har også vært økende og i 2017 er det to nye 
lokallag som har ønske om å arrangere skytestev-
ne. Kvæfjord JFF vil i 2017 arrangere to Jaktfelt-
stevner, mens Harstad JFF vil arrangere to Jeger-
trap stevner. I denne sammenhengen kan det også 
nevnes at Nordreisa JFF også vil være arrangør av 
to Jegertrap stevner i 2017. Nordreisa JFF arran-
gerte sitt første skytestevne i august 2016.

NJFF- Troms ønsker alle skyttere og arrangører 
lykke til med alle skytestevnene som blir gjen-
nomført i 2017. Vi håper flest mulig av våre med-
lemmer ses rundt på alle våre skytebaner også 
i 2017. Støtt opp om ditt eget lokallag når de ar-
rangerer skytestevner. Husk at skyting og skyte-
trening er meget god oppladning til jakta og ikke 
minst; Skyting er gøy!!!

Skyting på leirduebanen.

www.voigt.no
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 Tlf. 778 40 907

Velkommen til en moderne og velutstyrt 
dyreklinikk med 

bred kompetanse og høy kvalitet.

Vinterens ulvejakt
Til vinteren vil det bli en historisk stor ulvejakt 
i Norge. Sannsynligvis skal det tas ut fire fami-
liegrupper med ulv, i tillegg til en rekke enkelt-
individer utenfor ulvesonen. Vi snakker om flere 
titalls ulv. Her blir det nok en heftig samfunns-
debatt vil jeg tro.

Av Espen Farstad, infosjef NJFF

I 1983 ble det for første gang registrert et ulvepar 
i Norge på svært mange år. Fra rundt 1990 har vi 
sett en sterk vekst i antall ulv i Norge og Sverige. 
Det er naturlig å telle med de svenske ulvene også, 
de utgjør hver sin andel av en felles norsk-svensk 
ulvebestand som nå teller rundt 450 ulv. Rovdata, 
som har ansvaret for registrering og overvåking 
av den norske ulvebestanden, betegner dette som 
en eksplosiv vekst.

Mye ulv
Stortinget vedtok nylig et nytt bestandsmål for ulv 
i Norge. De sier at det skal være 4 – 6 ynglinger 
av ulv, som inkluderer tre helnorske ynglinger og 
grenseflokkene vi deler med Sverige. Grenseul-
vene teller med en faktor på 0,5. I dag har vi i følge 
Rovdatas siste rapport en bestand på 6 ynglende 
familiegrupper av ulv innenfor ulvesona i tillegg til 
Osdalsflokken utenfor sona.  Altså syv helnorske 
ynglende familiegrupper. I tillegg har vi fire gren-
serevir med ynglende familiegrupper som lever 
på begge sider av grensen. 

Historisk ulvejakt på gang
Alt i alt er det nå mye mer ulv enn Stortinget har 
sagt vi skal ha. Det betyr at det legges opp til en 
betydelig ulvejakt i januar 2017, for å regulere be-
standen ned til det fastsatte bestandsmålet. I til-
legg til ynglende familiegrupper som skal tas ut, 
vil det være en rekke enkeltindivider utenfor sonen 
som det også kan gis fellingstillatelse på. Stortin-
get har sagt at det er jakt og ordinære jegere som 
skal benyttes som førstevalg når bestandene av 

ulv skal reguleres. Det er i tråd med NJFFs stand-
punkt. Ulv er en viltart som bør forvaltes av jeger-
ne, slik vi gjør det med annet vilt. 

Seriøse jegere
Det er viktig at jegerne, som nå kommer til å stå 
i medias førstelinje, framstår som reflekterte og 
seriøse i det arbeidet vi gjør for forvaltningen. 
Det er ikke vi som skal forsvare Stortingets be-
standsmål, eller rovviltnemndas vedtak om uttak 
av flokker her og der. I denne sammenhengen er 
vi verktøyet i handa på forvaltningen, og alle vet 
at godt verktøy er halve jobben. Vi har en rolle å 
fylle, og skal ikke måtte stå til ansvar for de vedtak 
som ligger som bakgrunn for jakta. Denne rolle-
forståelsen skal hjelpe oss til å unngå de verste 
diskusjonene og heller fokusere på den jobben 
som skal gjøres. 
En jobb skal gjøres
NJFF kjenner på ansvaret som en ansvarlig in-
teresseorganisasjon, og har derfor et sterkt en-
gasjement inn mot den kommende ulvejakta for 
at den skal forløpe så konfliktløst som mulig. Vi 
kurser jegere i jakt på ulv, avholder planleggings-
møter med jaktledere og jegere, har etablert de-
dikerte rovviltbaner for trening, søker samarbeid 
med rettighetshaverne i de aktuelle områdene for 
å effektivisere jakta, for å nevne noe. Vi skal gjøre 
vår del av jobben med å forvalte ulvestammen, og 
vil be verden rundt oss om å bli behandlet med re-
spekt for at vi tar denne oppgaven på alvor. 
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FM-Jaktfelt
FM-Jaktfelt 28. mai på Tovikhøgda ble arrangert 
av Skånland- & Astafjord JFF.

Av Svein Edgar Pedersen

28. mai ble årets FM- Jaktfelt arrangert av SAJFF. 
Det møtte fantastiske 55 deltagere til stevnet, for-
delt på 10 foreninger fra Troms, 3 foreninger fra 
Nordland, 1 forening fra NJFF-Akershus, direkte-
medlemmer og selvfølgelig en gjesteklasse.

Det ble skutt på grevling, hjort, rådyr, rein, rype 
og rev. Etter en utrolig spennende hovedskyting 
ble det ganske tett i toppen med vertsforeningens 
Herleif Martinsen på topp, tett fulgt av samme for-
enings Nils Olsen som nr. 2 og Gratangen JFF ś 
Håkon Strand som nr. 3.

Finalen ble skutt på tiur og gaupe. Dette var lagt 
høy vanskelighetsgrad på, men de beste taklet 
også dette godt. Finalen ble ikke mindre spennen-
de, og her ble det endelige resultatet troneskifte. 
Nils Olsen skjøt en formidabel finale og satte alle 
andre deltagere bak seg. Nr 2 ble Herleif Mar-

Vinneren Nils Olsen i midten, Herleif Martinsen til 
venstre og Håkon Strand til høyre.

tinsen og nr 3 ble Håkon Strand som beholdt sin 
plass som i hovedskytingen.

FM hadde også 3-manns lagskyting. Her stakk 
Gratangen JFF av med 1.-plassen, mens vertsfo-
reningen fikk de 2 neste plassene. Det var meldt 
på 6 lag.

Totalt et godt arrangert FM av SAJFF som også 
hadde værgudene på sin side. Vel blåst.

NJFF-Troms gratulerer disse dyktige skytterne 
med resultatene, samt takke alle fremmøtte for 
å bidra til et flott arrangement. NJFF-Troms ser 
fram til et nytt vel gjennomført FM-jaktfelt i 2017 
av en eller annen forening.

Resultat fra finalen med 11 skyttere. Det ble 
skutt på to hold.

Er du klar for ny sesong?

Vi har snøscooteren du trenger!
Både nye og brukte.

Hos oss kan du også leie scooter

Fogd Holmboes gate 57, 9360 Bardu
Tlf. 77 18 22 28 - Fax; 77 19 08 68

www.br-bakkehaug.com
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Elgjaktkurs for ungdom 
med suksess
Av Karl-Petter Johansen, fylkessekretær

Første uka av oktober, arrangerte NJFF-Troms for 
første gang eget Elgjaktkurs for ungdom i alderen 
16-25 år. Kurset ble lagt til høstferien på videregå-
ende skole, slik at ungdommene skulle slippe å ta fri 
fra evt. skolen for å være med på vårt elgjaktkurs.

NJFF-Troms har markedsført kurset gjennom vår 
nettside, vår FB side og gjennom annonsering med 
oppslag på Videregående skoler rundt i fylket. Vi 
fikk flere henvendelser fra ungdommer som var 
interesserte i kurset, men av ulike årsaker passet 
det ikke for alle i denne omgangen. Tre unge ivrige 
Elgjegere var påmeldt vårt Elgjaktkurs for ung-
dom som startet opp onsdag kveld den 5 oktober. 
NJFF- Troms stilte med erfarne instruktører som 
skulle lose disse unge jegerne gjennom fire dager 
med praktisk elgjakt.

Deltakerne på  ungdomskurset. Foto: Karl-Petter Jo-
hansen.

Flåing av elgkalv. Foto: Svein Edgar Pedersen.
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Onsdagskvelden startet med gjennomgang av 
kurset og kontroll av våpen, jegeravgift og ammu-
nisjon. Ulike omstendigheter gjorde at vi var nødt 
til å legge om litt på det planlagte programmet, 
men dette medførte ikke annet enn at elevene fikk 
en bred og god innføring i ulike jaktformer gjen-
nom kurset.

Første jaktdag
Første jaktdag startet med at vi delte oss opp i tre 
grupper, hvor vi skulle forsøke oss på smygjakt 
inn imot et område hvor vi hadde stor tro på at det 
kunne være elg. Det var tydelig tegn på at det had-
de vært en del elg i området, men under økta ble 
det ikke observert elg i området. Etter lunsj, gjen-
nomførte vi en god teoriøkt, hvor vi snakket om 
våpensikkerhet, sikkerhet under jakt, skytestillin-
ger, krav til ettersøk og ikke minst viktigheten av 
sikkerhet under praktisk jakt. Ungdommene fikk 
også en oppfordring om å tenke og ta ansvar for 
sikkerheten, når de selv tok med seg venner på 
jakt. 

Første jaktdag ble avsluttet med ei jaktøkt, hvor 
vi forsøkte oss på lokkejakt. Dette var en svært 
spennende økt, men litt for mye vind og litt ugun-
stige forhold, gjorde også denne økta resultatløs 
med tanke på felling av elg.

Andre jaktdag
Posteringsjakt og jakt med løshund. Den første 
økta ble resultatløs, hunden fikk ikke ut elg i det 
første drevet, mens andre økt ble svært spennen-
de med ett skikkelig drev på noe vi antok måtte 
være en større okse. Etter en stund, kunne ikke 
hunden følge Elgen lengre og økta ble avsluttet 
uten tellende resultat.

Tredje jaktdag
Ny dag med posteringsjakt og jakt med løshund. 
Ikke lenge etter slipp av Elghunden Sarva, var det 
los. Hunden jobbet som en helt og ved flere an-
ledninger ble Elg observert. Sarva hadde los på 
ei ku med en kalv. Kalv var akkurat det vi ønsket 
oss denne helga, så det passet perfekt. Under-
veis i drevet, ble det gjort flere omrokeringer av 
postrekkene, og det var nære på ved flere anled-
ninger. Til slutt endte det med at elgene kom inn 
på en av postene hvor instruktøren og eleven satt 
med noen meters mellomrom, slik at de skulle 
dekke et størst mulig område. Elgen kom inn på 
posten i skuddsektoren til instruktøren og kalven 
ble felt. 

Dagen ble avsluttet med ivaretakelse av den felte 
kalven. Det ble en meget lærerik dag hvor elev-
ene fikk god opplæring i ivaretakelse av skutt vilt. 
Slakting, ut vomming, flåing og henging sto på 
timeplanen og ivrige ungdommer deltok interes-
sert og aktivt.

Fjerde og siste jaktdag 
Den siste jaktdagen under ungdomsjakthelga ble 
også en meget spennende jaktdag. Opplærings-
valdet hadde ett ungdyr igjen på kvota og det ble 
lagt opp til posteringsjakt og jakt med løshund. 
Det ble observert flere elger i terrenget, men in-
gen av disse medførte jaktbare situasjoner.

Det var en meget forøyd gjeng med ungdommer 
som avsluttet søndagen, etter flotte jaktdager i 
flotte Dividalen. Tilbakemeldingene fra ungdom-
mene har vært meget positiv og de opplever ung-
domskurset som vært lærerikt med spennende 
jaktdager.

NJFF-Troms vil takke alle våre instruktører våre 
samarbeidspartnere Satskog, Troms fylkeskom-
mune og G-Max Tromsø, for ulike bidrag for at vi 
kan gjennomføre våre opplæringskurs.

Sarva med Elgkalven. Foto: Svein Edgar Pedersen.
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Håpet tent for villaksen
i Skibotn-regionen
Av Karl-Petter Johansen, fylkessekretær

Skibotn regionen var historisk sett ett svært vik-
tig område for Norsk atlantisk Villaks. Spesielt 
Skibotn elva og Signaldalselva var fra gammelt av 
svær gode lakseelver, som kunne skilte med skik-
kelig stor storlaks. Signaldalselva er og var en na-
turperle, med sine majestetiske fjell og særegne 
kulturlandskap et svært attraktivt for engelske 
lakselorder. Tidlig på 1900 tallet var det flere Lak-
selorder som ønsket å tilbringe lyse sommernet-
ter i Signaldalen på jakt etter storlaksen.

Skibotn elva på sin side, var ei skikkelig storlak-
seelv, og på folkemunne ei elv som kunne skilte 
med større gjennomsnittsstørrelse på laksen enn 
selveste Altaelva.

Historien bak Gyro.
Historien bak Gyrodaktilus Salaris i Skibotn vass-
draget, strekker seg så langt tilbake som til 1976. 
Det startet med en Smolttransport fra Sverige, 
med Gyrosmittet smolt til oppdrettsnæringen. 
Sjåføren av denne transporten oppdaget at mye 
av fisken i transporten var døde, og det ble gjort 
forsøk på å kvitte seg med død smolt, samt bytte 
ut vannet i tankene for å tilføre nytt oksygen. Det 
meste av død fisk ble dumpet rett i Skibotnelva. 
Gyrodaktilus Salaris smitten var et faktum.

Signaldalselva ble registrert som smittet for før-
ste gang i år 2000. Undersøkelser viser at den 
med størst sannsynlighet ble smittet av gyro in-
fisert/smittet fisk (Sjørøye) som har beveget seg i 
brakkvann/ ferskvannslaget i mellom vassdraget, 
Skibotn- Signaldalselva. 

Skibotn vassdraget har vært forsøkt behandlet 
med rotenon i to omganger tidligere uten å lykkes. 
Første gang i 1988 og senere forsøk i 1995. Begge 
disse forsøkene har vært mislykket og det har blitt 
påvist gyro i vassdragene i ettertid.

I Norge er det 49 elver hvor det siden 1976 er blitt 
påvist Gyro. Av disse er det 20 elver som er be-
handlet og senere erklært friske og fri for gyro. 
17 Elver er behandlet og venter på friskmeldings-
status. 3 elver skal eller blir behandlet i løpet av 
2015/2016. Kompetansen og kunnskapen om gyro 
og behandling av gyro i norske lakseelver, har de 
siste årene økt. Et stort team med personer har 
jobbet med dette over flere år og de har vært med 
på behandlinger av flere vassdrag over mange år. 
Veterinærinstituttet har overtatt ansvaret for be-
handlingene fra de lokale myndigheter og fylkes-
mannen i de aktuelle fylkene. Gjennom målrettet 
jobbing, planlegging og nøye rekognosering, har 
de utviklet nye metoder og økt kunnskap som gir 
et bedre grunnlag for å kunne lykkes behandlin-
gene i de ulike vassdragene.

Stamfiske – viktig for bevaring og gjenopp-
bygging av fiskestammer.
I forkant av behandlingene av vassdragene i Ski-
botn regionen har det vært drevet et aktivt stam-
fiske for å kunne ta vare på fiskestammene i regio-
nen. Her har grunneiere, lokale jeger og fiskerlag 
gjort en stor jobb for å fiske opp stamfisk som skal 
sikre de ulike fiskestammene med Laks, Sjøørret 
og Sjørøye i de ulike vassdragene. Det er spesielt 
de siste dagene før oppstarten av rotenonbehand-
lingen at det har blitt nedlagt en enorm innsats. I 
Signaldalselva har flere lokale grunneiere og inn-
byggere jobbet lange harde dager, for å få samlet Stamfiske.

Stamfiske, gytefisk.
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Kjetil Skår.

inn mest mulig stamfisk. Stamfisken i Signalda-
len, er merket, registeret og sortert i karr, hvor 
den oppbevares før den skal forflyttet og danne 
grunnlaget i genbanken for Signaldalselva.

Rotenonbehandlingen
Veterinærinstituttet stilte med over hundre mann 
i behandlingen i skibotnregionen. Innsatsstyrken 
var inndelt i ulike team, med ulike ansvarsområ-
der under aksjonen. Selve aksjonen ble ledet av 
aksjonsleder Kjetil Skaar. 

Aksjonen er planlagt til minste detalj og det har 
vært gjort et stort forarbeid i forkant av aksjonen, 
hvor det har vært gjort grundige kartlegginger av 
vassdragene for å få kartlagt disse i minste de-
talj. Også her har lokalbefolkningen og de lokale 
fiskerne vært viktige bidragsytere, med sin lokal-
kunnskap om strømforhold, oppkommer, pytter, 
dammer og andre viktige forhold som har betyd-
ning for gjennomføringen av behandlingen. Med 
bakgrunn i lokalkunnskapen, og flere utfordrende 
forhold ved behandlingene i Skibotnregionen, har 
det blitt utviklet nye behandlingsmetoder tilpasset 
disse lokale forholdene.

Selve aksjonen høsten 2015, skulle gjennomføres 
for hele regionen på i overkant av en uke. Aksjons-
planen ble fulgt, og all behandling var nøye koor-
dinert.  

Ferdigbehandlet i 2016
Behandlingen i august 2015, var gjennomført og 
veterinærinstituttet har vært fornøyd med gjen-
nomføringen. Store deler av behandlingen skal 
gjentas i løpet av 2016. 

Alle elver og vassdrag anses nå som ferdig be-
handlet. Nå har arbeidet startet med å gjenopp-
bygge bestander av laks, sjøørret og sjørøye. I lø-
pet av de neste 5-6 årene vil Veterinærinstituttet 
gjennomføre gjenoppbyggingen av de lokale fis-
kestammene slik at elvene vil nå sitt maksimale 
produksjonsnivå på kortest mulig tid. Gjenoppbyg-
gingen av fiskestammene skjer i all hovedsak ved 
utsetting av befruktede rogn, plommesekk yngel 
og yngel. Samtidig som vassdragene gjenoppbyg-
ges, vil det føres kontroll med samtlige elver i for-
hold til om de har klart å få bukt med laksepara-
sitten.

En endelig friskmelding av elvene i Skibotnregio-
nen vil tidligst kunne bli gjort om 5-6 år.

NJFF-Troms krysser fingrene for at elvene i Ski-
botnregionen om noen år, kan by på storslåtte fis-
keopplevelser etter Laks, Sjøørret og Sjørøye.

Rotenonbehandling.

Overnatting, åpen spisestue, 
kurs og konferanse, 

idrettssamlinger, selskap 
og catering

Ole Reistadsvei 4
9325 Bardufoss
Tlf: 77 83 46 00

post@bardufosstun.no
www.bardufosstun.no

Aadde



12     Jakt & fiske friluftsliv - www.njff.no

En fluefiskers kardinalsynder
Som fluefisker så har man maaaange synder og 
mange kardinalsynder. Her er historien til Tho-
mas Halvorsen om noen av sine kardinalsynder 
tidligere i høst.

Av Thomas Halvorsen

«På av mine fiskeplasser for noen timer siden.
Jeg bevegde meg forsiktig frem. Ingen vak i nær-
heten, ingen fisk å se. Ventetjenesten kan begyn-
ne. Det skjedde “nada” her så jeg rekognoserte 
et nytt sted. Dødt der også. Stoppa på den første 
plassen på returen, var egentlig på vei til et helt 
annet sted. 
Måtte bare ta en titt til….

Så iverksettes kardinalsynd nr 1.
Buser ned til elva, i det øyeblikket jeg ekspone-
rer hele meg i lysninga, KAPLASK!!, STOR FISK…
skremt… F**k. Det var det, ser sikkert ikke den 
igjen. Ørret som dere alle vet er født nevrotisk, 
den går konstant på «Prozac». 

Ned i skjul, krype frem til brinken. Meg, flust av 
busker og høstens siste knott som brukte meg til 
årets siste buffè. Et Vak!. Den var oppe igjen, 10m 
lengre nede, ufattelig glede. Krype tilbake til ut-
styret.

Kardinalsynd nr 2 iverksettes.
Skulle ha bytta hele fortomsrigget mitt, men nei-
da. Blind er jeg blitt etter maaange resultatløse 
turer, og dagevis med møkkavær. Kan ikke vente, 
bare må kaste, fiske……

Strategi.
Oppstrømskast, spent spinner str 16. Rolig kast, 
forsiktig presentasjon. Fast fisk :-). Stor fisk.

Kardinalsynd nr 3 åpenbarer seg.
F**k. Jeg skulle ha preppa fluesena. Smurt og 
strekt den. Minne i sena, slitt etter to sesonger (Ny 
kjøpes før våren). Utras. Klase på sena, lås i bakre 
stangring. F**k igjen. Kombinasjonen av synd nr 2 
og 3 åpenbarer seg. Tap ;-(. Ørret borte. Stor var 
den. Tomhet, sorg, trøstesløs, gikk inn i en dyp de-
presjon der og da. Jeg får trøste meg med at jeg 
hadde klemt ned mothaken på flua, lettere og mer 
skånsomt å sette tilbake elvas gull da.

Bare og dra hjem. Tenkte kun på den jeg mista…

Sesongen står for hell. September nærmer seg 
slutten, og her sitter jeg og allerede gleder meg til 
vårens første ørret som vaker på mygg. Forsiktige 
rolige vak. Det forsiktige kastet, den tynne for-
tommen, flytet og tilslaget når den forsiktig stiger 
opp for å ta. Årets første på tørt.

Det er ikke lenge igjen, bare noen måneder med 
behagelig vinter her i nord.

Men det betyr å styre klar fra kardinalsynd nr 1 til 
3 når våren og det første vaket viser seg.

Men, jeg skal først tilbake i morgen for å se om 
ørreten er tilbake i bakevja.

Men da skal snøre og fortom mønstres først. Ikke 
en ny runde med sorg.»
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Hundebur i aluminium
Kvalitetsbur til en fornuftig pris

Enkle og doble, tilpasset de fleste bilmerker

Leverandør av 
treningsutstyr 
til jakthunder

STORT 
VARELAGER
- Kort leveringstid
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Høstens jaktfoto
Av Karl- Petter Johansen, fylkessekretær

Høsten gir oss mange spennende, gode og unike 
opplevelser, når vi jegere går mann av huse for å 
oppleve rekreasjon, kameratskap, jakta og natu-
ren.

Ett av disse øyeblikkene har jeg fått tilsendt fra et 
Elgjaktlag som jaktet i Grovfjord ved Revevannet.
Oksen havnet i vannet etter at den ble skutt og 
berging måtte til.

Underveis i bergingen/føytingen av oksen hoppet 
hunden over på oksen. Vi vil også nevne at oksen 
var ca. 250 Kg.

Foto: Ronny Mikkelsen.
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1 Merkeskyting 25 skudd, skudd inkludert i påmelding

2 50 skudd pluss finale. 5 beste til finale

3 200 Skudd. Stevnet premieres sammen med stevnet 7 mai. Maks 40 

deltagere. Påmelding på njffstevner.no. Registreres som to stevner i 

klasseføringen. Oppstart 0900 begge da

4 Åpent Klubbmesterskap. Klubbmester er beste klubb-skytter uansett 

klasse

5 Fylkesmesterskap

6 Nyttårsskytt

7 100 skudd pluss 5 beste til finale

8 Jaktfelt, Standardstevne 30 skudd.

9 100 Skudd. Stevnet premieres sammen med stevnet 6 Mai, totalt etter 

300 skudd. Registeres som 2 stevner i klasseføringen

10 50 skudd pluss 10 beste til finale.

11 Klubbmesterskap Skeet. 2 x 25 skudd + 25 skudd finale. Påmelding 

annonseres på LEIRDUE.NET

12 Klubbmesterskap Leirduesti. 50 skudd + finale. 10 beste i finale. På-

melding annonseres på LEIRDUE.NET

13 100 skudd JT pluss finale. Forhåndspåmelding. MAX 15 deltakere. På-

melding annonseres på LEIRDUE.NET

Terminliste 2017
FYLKE Troms
DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS STEVNEKODE
Jaktfelt

23. april 8 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Storviltbanen SSB 0900-1100 200 17JF1701
14. mai 8 Kvæfjord JFF Stephan Winjasen Surnåsen, Skytebanen i Kvæfjord0900-1100 150/100 17JF1702
21. mai 8 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Storviltbanen SSB 0900-1100 200 17JF1703
27. mai 8 Skånland og Astafjord JFF Tom Elvevoll 97743390 Tovikhøgda 0900-1300 150/100 17JF1704

20. august 8, 5 Grattangen JFF Roger Markusen 48115111 Øse 0900-1100 17JF1705
2. september 8 Skånland og Astafjord JFF Rune Elvevoll 97534504 Tovikhøgda 0900-13.00 150/100 17JF1706

16. september 8 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Storviltbanen SSB 0900-1100 200 17JF1707
17. september 8 Kvæfjord JFF Stephan Winjasen 95961556 Surnåsen, Skytebanen i Kvæfjord0900-1100 150/100 17JF1708

Nordisk Jaktskyting
11. juni Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Storviltbanen SSB 0900-1100 300 17NJ1709

27. august NNM Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Storviltbanen SSB 0900-1100 300 17NJ1710

Lerduesti / Sporting
24. mai 10 BARDU JFF Mats Randers/Ove Bunde92289947/41696082 Leirduebanen Setermoen 1700 250 17LS1711
31. mai 10 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1700 250 17LS1712
31.juni 5 BARDU JFF Mats Randers/Ove Bunde92289947/41696082 Leirduebanen Setermoen 1700 250 17LS1713

5. august 11,12 BARDU JFF Mats Randers/Ove Bunde92289947/41696082 Leirduebanen Setermoen 1000 350 17LS1714
12. august 10,5 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1100-1200 300 17LS1715

03.09.2016 Rypetreffen Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1000-1100 250 17LS1716

Jegertrap
4. april 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1717

20. april 2 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1100 200 17JT1718
26. april 2 BARDU JFF Mats Randers/Ove Bunde92289947/41696082 Leirduebanen Setermoen 1700 200 17JT1719
27. april 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1720

2. mai 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1721
5. mai 2 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1700-1800 300 17JT1722
6. mai 3 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB Forhånds 1000 17JT1723

07.mai 9 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB Forhånds 1000 17JT1724
25.mai 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1725
03.jun 7 Harstad JFF Torben Hansen 91304481 Heggenkollen 1000-1200 300 17JT1726
06.jun 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1727
07.jun 2 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1700 200 17JT1728

10. juni 13 BARDU JFF Mats Randers/Ove Bunde92289947/41696082 Leirduebanen Setermoen 1000 350 17JT1729
17.jun 7 Nordreisa JFF Ole Nils Ailo Siri 41122155 Kjellerskogen 1000-1200 300 17JT1730
29.jun 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1731
04.jul 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1732
27.jul 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1733

01.aug 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1734
05.aug 7,5+LKKVAL Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1000 400 17JT1735

9. august 10 BARDU JFF Mats Randers/Ove Bunde92289947/41696082 Leirduebanen Setermoen 1700 200 17JT1736
12.aug 7,4 Nordreisa JFF Ole Nils Ailo Siri 4113155 Kjellerskogen 1000-1200 300 17JT1737
19.aug 7 Harstad JFF Torben Hansen 91304481 Heggenkollen 1000-1200 300 17JT1738

30. august 10,4 BARDU JFF Mats Randers/Ove Bunde92289947/41696082 Leirduebanen Setermoen 1700 200 17JT1739
31.aug 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1740
05.sep 1 Målselv JFF Tommy Mortensen 95091815 Leirduebanen SSB 1800 17JT1741

Merknader

1 Merkeskyting 25 skudd, skudd inkludert i påmelding
2 50 skudd pluss finale. 5 beste til finale
3 200 Skudd. Stevnet premieres sammen med stevnet 7 mai. Maks 40 deltagere. Påmelding på njffstevner.no. Registreres som to stevner i klasseføringen. Oppstart 0900 begge da
4 Åpent Klubbmesterskap. Klubbmester er beste klubb-skytter uansett klasse
5 Fylkesmesterskap
6 Nyttårsskytt
7 100 skudd pluss 5 beste til finale
8 Jaktfelt, Standardstevne 30 skudd.
9 100 Skudd. Stevnet premieres sammen med stevnet 6 Mai, totalt etter 300 skudd. Registeres som 2 stevner i klasseføringen
10 50 skudd pluss 10 beste til finale.
11 Klubbmesterskap Skeet. 2 x 25 skudd + 25 skudd finale. Påmelding annonseres på LEIRDUE.NET
12 Klubbmesterskap Leirduesti. 50 skudd + finale. 10 beste i finale. Påmelding annonseres på LEIRDUE.NET
13 100 skudd JT pluss finale. Forhåndspåmelding. MAX 15 deltakere. Påmelding annonseres på LEIRDUE.NET
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Norwegian super premium dog food

Prøv Appetitt i 
3 mnd. helt 
risikofritt. 
Dersom fôret 
ikke faller i smak 
får du pengene 
tilbake.

Kjøp 
hundeutstyr 

i nettbutikken!
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For voksne hunder med 
høyt aktivitetsnivå.
Uten kornråvarer (hvete og mais) og 
dermed fri for gluten. Fôret passer 
godt til hunder med følsom mage 
og tarm eller glutenintoleranse. 

Fôret har høy energikonsentrasjon og 
inneholder hele 25 % fett. Det høye 
fettinnholdet stimulerer til økt fettsyre-
forbrenning, noe som er positivt for 
aktive hunder.
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