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E-post:  .....................................................................................
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Send inn kupongen eller bestill på SMS

 Ja takk! Jeg vil gjerne ha spennende invitasjoner, tilbud og nyheter fra Aller. 
Tilbudene blir sendt meg på epost eller mobil. Jeg kan når som helst melde meg 
av og tilbudene vil kun gjelde Aller Media sine merkevarer.

Komplett pussesett for rifle  
og hagle (rifle kal 22 t.o.m. 30,  
hagle kal 20 t.o.m. 12). 
Leveres i aluminiumskoffert  
med pussestokk, overganger, 
kobberbørster, ullsudd,  
pusseøyer og pusselapper. 

Verdi kr 399,–

JEGER gir deg faglig påfyll 
og inspirasjon. Våpen- og  
ammunisjonstester, utstyrs-
tester, storvilt- og småviltstoff, 
jaktreportasjer fra hele landet.

Ja takk, jeg vil abonnere på 10 utg. av JEGER for kr 349. 
Jeg får pussesett på kjøpet.

Ja takk, jeg vil abonnere på 5 utg. av JEGER for kr 198. 
Jeg får pussesett på kjøpet.

SMS: JEG3123 til 2255

SMS: JEG3124 til 2255

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

JAKTGLEDE  
HELE ÅRET
Bli abonnent!  
10 utgaver av Jeger for kun 349,-  
Du får våpenpussesett på kjøpet!

10 utg. 2003
05 utg. 2004
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Av fylkesleder NJFF-Troms 
Ann Eva Isaksen

I lang tid ble det diskutert om det skulle bli sammenslåing 
av fylkene i nord. Etter hvert er det nå vedtatt at Troms og 
Finnmark skal slås sammen til en region, og det skal skje 
ei større sammenslåing av flere kommuner. Spørsmålet for 
vårt vedkommende som organisasjon vil da bl.a være; hva 
vil skje med de to fylkeslagene NJFF-Troms og NJFF-Finn-
mark, og hva vil skje i forhold til lokallagene ved kommune-
sammenslåinger?

I Troms har vi eget fylkeslag med egen fylkessekretær, som 
pr i dag har fylkeskontoret i Nordreisa, mens vi har 29 lokal-
lag spredt rundt i hele fylket. I Finnmark har de også eget 
fylkeslag med egen fylkessekretær. Når en ser på antallet 
kommuner, er det pr i dag 24 i Troms. Som vi alle kjenner til, 
vil det i årene fremover bli sammenslåing av flere av disse. 
Det har fra Fylkesmannen sin side vært diskutert ei halv-
ering av disse. 

Fra NJFF sin side er det fra tidligere av lagt føringer for at 
det fortrinnsvis bør være et lokallag i hver kommune. Noen 
steder har det av ulike årsaker allikevel vært to lokallag i 
noen kommuner. Når antallet kommuner reduseres, vil 
også spørsmålet om antall lokallag komme opp. Når vi i dag 
har 29 lokallag, må vi gjøre vurderinger på hvordan det skal 
være i fremtiden med atskillig færre kommuner.

I NJFF Forbundsstyret, ble det for vel et år tilbake nedsatt 
et Regionutvalg som skulle utrede og se på konsekvensene 
av en kommune- og regionreform i samfunnet, og hvordan 
innvirkning dette vil ha på vår organisasjon. Det var på det 
tidspunktet allerede bestemt at Nord- og Sør-Trøndelag 
skulle slås sammen til et fylke. Sammenslåing av kommu-
ner var også da ei viktig problemstilling. Dette utvalget har 
nå lagt frem en sluttrapport, der de kommer med forslag til 
flere endringer. Blant annet mener de at dagens fylkeslag 
i NJFF bør fusjoneres inn i 10 regioner. De mener også at 
dagens ordning med fylkeslagskontor, utvides til å bli regi-
onskontor med mer enn en ansatt. Det vil si at dersom dette 
forslaget skulle få flertall, vil det for Troms og Finnmark sin 
del bli et felles kontor, med eventuelt flere ansatte. 

Det er mange spørsmål rundt disse tingene, og foreløpig få 
svar. Det blir viktig at vi i Troms er våken for disse endrin-

Lederens spalte
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av Troms og Finnmark 
til en region?
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Introjakt med NJFF-Troms 
Gåsejaktkurs med sukses
Av Fylkessekretær NJFF-Troms
Karl-Petter Johansen

Introjakt Gåsejaktkurs med suksess
NJFF-Troms arrangerte for andre året på rad Gå-
sejaktkurs i samarbeid med ett av fylkes lokalfo-
reninger. I år var det Nordreisa Jeger og Fiskerlag 
som var vår samarbeidspartner.

Gode forberedelser var gjort og vi fikk tilgjenge-
lig de beste terrengene i hele Nordreisa. Vi hadde 
gjort avtale med «Båtnes hunde og opplevelses-
senter», samt grunneier Trond Holm, som lot oss 
disponere det de hadde av terreng for vårt kurs.

Stor interesse og deltakelse
I år var det meget stor interesse for årets Introjakt 
Gåsejaktkurs. Når kurset ble lagt ut i aktivitetska-
lenderen 23.juni. var det fulltegnet allerede en uke 
senere. I utgangspunktet var det beregnet inntil 10 
deltakere på dette kurset, men før vi fikk stengt 
påmeldingen var kurset mer enn fulltegnet. Det 
var også lang venteliste på dette kurset, men en 
del frafall i forkant av kurset gjorde at nesten alle 
som var påmeldt til kurset fikk plass. To deltake-
re sto fremdeles på ventelista når kurset startet 
med 12 deltakere. Disse må nok vente til neste års 
kurs, som allerede er under planlegging.

Ulike jaktformer
NJFF-Troms og Nordreisa JFl stilte med Instruk-
tører med god erfaring og en del ulik kompetanse. 
Gåsejaktkurset startet med en teoridel, hvor vi 
gjennomgikk ulike jaktformer og våpensikkerhet 
og våpenhåndtering. I løpet av kurset skulle alle 
deltakerne få forsøke seg på ulike jaktformene, 
hvor instruktørene skulle være veiledere.

Jaktformer som ble forsøkt under kurset var blant 
annet, snikjakt, lokkejakt, jakt med rifle og poste-
ringsjakt. I de terrengene vi hadde tilgjengelig var 
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det posteringsjakt på morgentrekk og kveldstrekk 
som var mest egnet og lokalkunnskapen fra de lo-
kale instruktørene kom godt til nytte.

Magne skudd i lufta
Under dette kurset var det i all hovedsak Hagle 
som ble benyttet, selv om enkelte forsøkte seg på 
snikjakt med rifle. Suksessfaktoren under kurset 
var å være på rett plass til rett tid og ikke minst 
være tålmodig nok til å vente på at Gåsa var innen-
for skuddhold. Det ble mange bom og skudd i luf-
ta, hvor kursdeltakere feilberegnet både avstand 
og hastighet på Gås på trekk. Dette var nyttig lær-
dom for flere og etter litt kalibrering av avstands-
bedømmelse ble utbyttet noe bedre. 

Knallhard og intensiv jakthelg
Årets deltakere på Introjakt Gåsejaktkurset fikk 
kjenne på at gåsejakta kan være både krevende og 
utfordrende. NJFF-Troms hadde lagt til rette for et 
kurs, hvor deltakerne skulle få mest mulig prak-
tisk jakt. Etter kursets slutt, var det ikke mange ti-
mer søvn som var utdelt til de enkelte deltakerne, 
men mange flotte naturopplevelser og spennende 
timer på Gåsejakt. NJFF-Troms ser fram til neste 
års Gåsejaktkrus og vi er allerede godt i gang med 
planleggingen av kurset. Tilbakemeldingen fra 
årets deltakere var under evalueringen positiv og 
svært nyttig. NJFF-Troms jobber stadig for å bli 
bedre på alle området og vi setter stor pris på den 
tilbakemeldingen vi har fått.

Det var stor enighet om at Nordreisa var et perfekt 
sted for gjennomføring av vårt Introjakt Gåsejakt-
kurs, så NJFF-Troms jobber for å få til ett kurs i 
Nordreisa også neste år.

gene og tar våre interne diskusjoner på hvordan vi 
ser for oss at dette skal bli best mulig for NJFF i 
vår del av landet. Det at det blir et felles kontor med 
flere ansatte kan helt sikkert bli positivt med tanke 
på arbeidsmiljøet til de ansatte. Slik det er i dag har 
vi i NJFF-Troms kun en ansatt som sitter alene på 
eget kontor i Nordreisa. Det ville derfor helt klart 
kunne være en fordel dersom det kunne være flere 
ansatte sammen, både med tanke på økt trivsel, 
og med tanke på at det kunne gi økt kvalitet ved at 
flere kunne tenke sammen. Spørsmålet her vil da 
bl.a være hvor dette kontoret skulle være plassert. 
Vi vet alle hvor langt det er fra Kirkenes i nord til 
Harstad i sør. 

Denne saken blir en av de viktigste sakene på nes-
te landsmøte i november 2018. Frem til da må vi ha 
diskutert dette temaet, både innad i de ulike lokal-
lagene og i fylkeslaget. Selve rapporten etter det 
arbeidet som er gjort, vil måtte gjennomgås nøye. 
Også på vårt neste årsmøte i NJFF-Troms etter 
jul, vil dette være et tema som det vil bli satt fokus 
på. Vi må alle tenke gjennom hvordan vi ønsker at 
organiseringen av fylkeslag og lokallag i NJFF-
Troms skal være i fremtiden.

Ha en strålende høst alle.

Leder - forts. fra side 3
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NJFF-Troms har fokus på 
sjøørret og sjørøye
NJFF-Troms har det siste året jobbet med å kom-
me i gang med ett pilotprosjekt for sjøørret og 
sjørøye i Troms. Vårt mål har vært å starte ett 
pilotprosjekt hvor vi ønsker å kartlegge poten-
sielle gytebekker for Sjøørret og Sjørøye. Det 
er i førsterekke bekker som har direkte utløp 
i sjøen og som ikke er registret som anadrome 
vassdrag. NJFF-Troms er glad for at vi nå er godt 
i gang med prosjektet og at vi har fått innvilget 
prosjektstøtte fra både fylkesmannen i Troms og 
Miljødirektoratet til vårt pilotprosjekt. 

Av Fylkessekretær Karl-Petter Johansen og 
Prosjektleder Eivind Samuelsen Nordli

Årets pilotprosjekt gjennomføres i samarbeid med 
Lyngen JFF og gjennomføres i Lyngen kommune. 
Prosjektet skal ledes av fiskeutvalget i NJFF‐
Troms, med prosjektleder i fiskeutvalg som leder 
av den praktiske gjennomføringen av prosjektet.
Fylkessekretæren i NJFF‐ Troms vil være den ad-
ministrative lederen av prosjektet.

Hva er sjøørret- og sjørøyeprosjektet i Troms?
Sjøørret- og Sjørøyeprosjektet i Troms har ett 
langsiktig mål, og det er å sette fokus på Sjøør-

Foto: Espen Sandstrand.

reten og Sjørøya i kystnære farvann i Troms, både 
for sportsfisket sin del, men også slik at man ikke 
ødelegger viktige oppvekst- og gyteområder for 
disse artene. Prosjektet ønsker å kartlegge fore-
komsten av Sjøørret og Sjørøye bekker og vass-
drag som i dag ikke inngår i kjente anadrome 
vassdrag med egen driftsplan. Dette vil i praksis 
si bekker og mindre vassdrag som har direkte ut-
løp i sjøen, men det kan også være snakk om bek-
ker og vassdrag som har tilknytning til anadrome 
vassdrag, men som ikke er regulert under forvalt-
ningsbestemmelsene for vassdragene.

Et til mål for prosjektet er å forbedre oppvekst-
svilkårene for Sjøørreten og Sjørøya i Troms, hvor 
en kartlegging av bekker og vassdrag vil være en 
viktig faktor i dette. Mange bekker langs kysten 
har fått deler av bekken lagt i rør, blitt grøftet eller 
har slitt med utslipp som har bidratt til at fisken i 
bekkene har blitt sterkt redusert eller borte. Etter 
hvert vil også være snakk om restaurering av slike 
bekker og vassdrag for å forbedre oppvekstsvilkå-
rene for Sjøørreten og Sjørøya. Foto: Espen Sandstrand.
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Lokalt engasjement er en viktig faktor for suk-
sess
NJFF-Troms har i vårt pilotprosjekt hatt fokus på 
lokalt engasjement og har i prosjektet ett tett sam-
arbeid med lokallaget Lyngen JFF. Prosjektleder 
Eivind Samuelsen Nordli, som har tilknytning til 
Lyngen JFF, har vært en viktig pådriver for å en-
gasjere lokallaget i prosjektet. NJFF-Troms har så 
langt i prosjektperioden blant annet gjennomført 
ett El-fiskekurs, hvor det deltok 10 medlemmer 
av Lyngen JFF. Det er dette mannskapet som har 
bistått prosjektleder under kartleggingsarbeidet 
og som har bidratt med viktig lokalkunnskap og 
engasjement rundt prosjektet.

Den praktiske delen av kartleggingen av bekker 
og mindre elver er i stor grad gjennomført og ett 
stort antall bekker er kartlagt gjennom visuell be-
faring og flere av bekkene er også blitt EL- Fisket. 
Vårt feltmannskap har gjort flere observasjoner av 
både Sjøørret og Sjørøye i bekker som er relativt 
korte uten forbindelse med innsjø eller tjern som 
er typisk for bekkene på Lyngenhalvøya. Fisken 
har blitt funnet mellom vandringshinder og sjøen, 
noe som kan tyde på at fisken i elva stammer fra 
sjøvandrende fisk, uten å ha funnet de store indi-
videne som bekrefter dette. Feltmannskapet har 

Foto: Espen Sandstrand.

Fiskeutvalget i NJFF-
Troms har startet 
opp et sjøørret- og 
sjørøyeprosjekt. 
Dette er et pilotpro-
sjekt som går ut på 
å kartlegge forekom-
sten av sjøørret og 
sjørøye i mindre el-
ver og bekker i Troms. Lyngen JFF har gjennomført 
feltarbeidet i den praktiske delen av prosjektet.

Lyngen kommune ble valgt som pilotområde for 
prosjektet fordi fjordene Lyngen og Storfjord har 
hatt en stor bestand av sjøørret og sjørøye hvor 
mesteparten stammer fra elvene Skibotnelva og 
Signaldalselva. Disse elvene har vært behandlet for 
Gyrodactylus salaris i 2015 og 2016 som har med-
ført at bestanden har fått en knekk.

I gjenetableringsfasen er det derfor viktig å kartleg-
ge de mindre elvene og bekkene og se på om disse 
produserer sjøørret og sjørøye til fjordsystemet.

Bli med på vårt Sjøørret og 
Sjørøye seminar

NJFF-Troms planlegger et spennende og lærerikt 
Sjøørret- og sjørøyeseminar i Tromsø 9-10 februar 
2018.

Målsettingen er å få økt oppmerksomhet om disse 
spennende artene og knytte kontakt mellom fag-
miljøene. Få erfaringer med restaurering av vann-
miljø/fiskepleie, gytesubstrat, oppvekstforhold og 
overvåking. Få ny kunnskap fra forskning og få er-
faringer om verdiskapning rundt dette.

Målgruppen er sportsfiskeorganisasjoner, sports-
fiskere med interesse for sjøørret og sjørøye, for-
skere, grunneiere, forvaltere på kommunalt, regio-
nalt og statlig sektornivå og miljødirektoratet.
Seminaret vil ha en fagdag med mye spennende 
faglig innhold med prosjekter, forsking og erfarin-
ger fra hele landet. I tillegg vil vi gjennomføre en 
fagdag med fokus på lokal forvaltning.
Seminaret er åpent for alle som ønsker.
Dato og påmeldings informasjon kommer nærme-
re.

Følg med på våre nettsider; www.njff.no/troms og 
på vår Facebook side; https://www.facebook.com/
search/top/?q=njff-troms

Sjøørret- og sjørøyeseminar 
i Tromsø

Forts. neste side
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også gjort flere registeringer av vandringshinder, 
som hindrer fisk å komme til egnede gyte og opp-
vekstområder. Veldig mange av disse hindrene 
er kulverter under vei, som har for stort fall som 
gjør det umulig for fisk å vandre forbi. Potensielt 
for disse bekkene er derfor langt fra utnyttet med 
tanke på det potensialet de faktisk har.

Vi har i hele kartleggingsperioden hatt et godt 
samarbeid med lokale grunneiere, som har blitt 
kontaktet og informert om prosjektet. En annen 
viktig samarbeidspartner har vært Fiskeforval-
teren hos Fylkesmannen i Troms, som har vært 
informert om prosjektets utvikling og han har 
også bistått med tillatelser til gjennomføring av 
EL- Fiske i de bekkene det har vært aktuelt å gjen-
nomføre dette.

Ny kartløsning 
NJFF-Troms har i samarbeid med Troms Fylkes-
kommune fått utviklet en kartløsning, hvor vi har 
tilgang til kjent informasjon om de ulike vannløp 
og bekker. Kartløsningen er utviklet av Troms fyl-
keskommune, ved Stein Arne Rånes, som i samar-
beid med NJFF-Troms har utviklet en løsning for å 
registrere ny informasjon direkte i kartløsningen. 

Dette digitale verktøyet har vært et svært viktig 
redskap for kartleggingsarbeidet som har vært 
gjort ute i felt. Denne kartløsningen vil følge pro-
sjektet framover og det aller meste av informa-
sjon vil gjøres tilgjengelig for offentlige etater og 
til dels også privatpersoner. Våre observasjoner 
og registeringer vil være viktige bidrag til kommu-
nalt arealplanleggingsarbeid.

Veien videre
Neste steg i prosjektet er at vi skal gjennomføre 
et sjøørret- og sjørøyeseminar i forbindelse med 
vårt Sjøørret- og Sjørøyeprosjekt. Dette seminaret 
vil være åpent for alle som har interesse for Sjøør-
reten og Sjørøya i Troms. Under dette seminaret 
vil det være foredrag fra mange fagpersoner over 
hele landet og ikke minst vil det legges fram en 
presentasjon av vårt eget pilotprosjekt. 

NJFF-Troms vil for 2018 og årene framover søke 
om prosjektmidler til videreføring av vårt Sjøør-
ret og Sjørøyeprosjekt. Hvis finansieringen av 
prosjektet kommer på plass vil prosjektet gå sin 
gang over hele fylket i årene som kommer. I denne 
perioden vil alle våre lokallag bli viktige samar-
beidspartnere for praktisk gjennomføring.



Stor predatorjakt konkurranse 
med NJFF-Troms
Fra 1.11.2017 frem til jaktslutt på de enkelte ar-
tene, vil det være en konkurranse i regi av NJFF-
Troms. G-Max Tromsø og Statskog er gode sam-
arbeidspartner, og har sammen med NJFF-Troms 
igangsatt en predator jakt konkurranse som ser 
slik ut:

Av: Leder Småviltutvalget NJFF-Troms
Tommy Mortensen

For revejegerne: 
Send inn bilde av reven du har skutt, med dato og 
skuddplass.  
Send dette til jaktkonkurranse@gmail.com

Bruk REV som emne, og skriv kontaktinfo og gjer-
ne noen ord om hvordan jakten foregikk samt hvor 
lenge du har jaktet. 
Send inn bilder av fangst fortløpende, absolutt siste 
frist for innsendelse er jaktslutt 15. april 2018

For Kråke/Ravnejegerne: 
Send inn bilde av fuglene du har skutt, med dato og 
skuddplass.  
Send dette til jaktkonkurranse@gmail.com

Bruk FUGL som emne, og skriv kontaktinfo og gjer-
ne noen ord om hvordan jakten foregikk samt hvor 
lenge du har jaktet. 
Send inn bilder av fangst fortløpende, siste frist for 
innsendelse er jaktslutt 15. mars (ravn) og 31. mars 
(kråke) 2018.

For Mår/Røyskatt og Villminkjegerne
Send inn bilde av pelsdyret du har skutt/fått i fella, 
med dato og skuddplass.  
Send dette til jaktkonkurranse@gmail.com

Bruk PELS som emne, og skriv kontaktinfo og gjer-
ne noen ord om hvordan jakten foregikk samt hvor 
lenge du har jaktet. 
Send inn bilder fortløpende, men siste frist for inn-
sendelse er 15. mars (mår/røyskatt) og 31. mars 
(villmink.

Konkurranseregler:
Denne konkurransen gjelder for jakt og fangst i 
Tromsfylke under lovlig jakt. Husk å jakte lovlig, 
innhent tillatelse hos grunneier eller kjøp småro-
viltkort hos Statskog/grunneierlag.

NJFF-Troms vil baserer oss på tilliten til jegerne, og 
har ikke kapasitet til å kontrollere alle individene. 
Dog blir det gjennomført stikkprøver gjennom hele 
konkurranseperioden.

Skyter dere flere dyr på èn dag, ta gjerne et sam-
lebilde.

Et dyr=ett poeng/lodd i gjeldende kategori. Det vil 
bli gjennomført trekning i konkurranse kort tid et-
ter jakttiden på nevnte art er ute. 

Alle bilder som blir sendt inn i forbindelse med kon-
kurransen, står NJFF-Troms med samarbeidspart-
nere fritt til bruk.
Mer info om konkurranse kommer på vår hjemme-
side: www.njff.no/troms og vår facebookside: htt-
ps://www.facebook.com/search/top/?q=njff-troms
Resultater og oppdateringer vil også følges på disse 
sidene.
 
Premieringen vil bli gavekort/premier av høy verdi 
hos G-Max Tromsø.
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Nordreisa Jeger- og Fiskerlag
Av Ole Nils Ailo Siri og Leder Nina Bredesen

Nordreisa Jeger- og Fiskerlag er en aktiv forening 
med stort fokus på rekruttering av nye jegere og 
fiskere, samt opplæring av eksisterende. Hvert år 
tar nærmere 50 personer jegerprøven i den lille 
bygda og våre tre instruktørene har jammen nok 
å holde fingrene i. I tillegg har nye jegere gode 
muligheter for skytetrening med både hagle og 
rifle, foreningen har 6 hagleinstruktører og 2 ri-
fleinstruktører. I tillegg gjennomføres det kurs og 
opplæring for de som er interessert i fiske i elv 
eller hav. 

Veien til jakt- og fiskemiljøet er gjort så enkel som 
mulig for alle som ønsker det, og når man en gang 
er i miljøet finnes det en rekke tilbud som passer 
de aller fleste. Hvert år arrangeres det revejakt 
med hund, harejakt med hund, storfugljakt med 
hund, mårjakt med hund og feller, minkjakt med 
feller og mye mer. Uansett hvilken jaktform man 

ønsker å prøve seg på så finnes det et tilbud, og 
ønsker man å jakte med hund som tilbys det av-
ersjonskurs mot sau slik at man kan jakte også i 
terreng hvor det kan være sau eller reinsdyr. For å 
sette i gang trening av jakthund så tidlig som mu-
lig så har foreningen opprettet fått godkjent ett 
eget treningsområde hvor hunder kan slippes fra 
20. juli, noe som gir hundeførere 1 måned trening 
før jakten starter. 

Nordreisa er en kommune med lange tradisjo-
ner innen jakt og fiske. Det har alltid vært viktig 
for folk å kunne skaffe seg mat fra naturen. Det 
er nettopp derfor det er satt mye fokus på felling 
av smårovvilt som rødrev og mink, for å sikre god 
tilgang til matnyttig vilt. Det betales også skudd-
premier på smårovvilt og dette har vært en ord-
ning som har sørget for at det skytes opptil 250 
rødrev per sesong. Rødreven er en av de største 
eggtyvene og spiser i snitt flere ryper per dag, så 
det er ikke tvil om at denne jobben er viktig og det 
er derfor det arrangeres årlig felles revejakt for 
å sikre opplæring av flere ungdom og holde oppe 
motivasjonen i jaktmiljøet. 

Reisareven
Arrangementet handler om å lære opp ungdom i 
de forskjellige jaktformene på rødrev. Hovedfokus 
er revejakt med hund og det er noe som har enga-
sjert svært mange. Hittil har det vært mer enn 100 
deltakere til sammen. Vi har hatt revejegere fra 
tre land på besøk og hundeførere fra Vestby i sør 
til Kautokeino i Nord. I tillegg er det lokale aktører 
som arrangerer opplæring i andre jaktformer. 

Pelsstellkurs.
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Minkjakt
Det tilbys også opplæring i minkjakt og foreningen 
har egne godkjente feller som lånes ut til med-
lemmer. Minken hører heller ikke hjemme i Norsk 
natur eller ved Reisaelva. Nordreisa JFL har ett 
samarbeid med kommunen, som utbetaler skudd-
premie også på Mink. Foreningen arbeider mål-
rettet for å få flere til å jakte på minken og med det 
sikre fiskebestanden i kommunen. 

Kråkejakt
Kråka er en av de fuglene som både stjeler egg 
og dreper hareunger. Med sitt store antall og ev-
nen til å forflytte seg over store områder fremstår 
kråka som en stor trussel mot småviltbestanden. 
Derfor har foreningen egne feller og lokkeutstyr 
til kråkejakt. Fellene er i hovedsak for ungdom 
som ønsker å jakte på kråke, mens lokkeutstyret 
inkludert hubro lånes ut til medlemmer som har 
lyst å prøve seg. Det skal også gjennomføres kurs 
i kråkejakt. 

Revejakt.

Veien videre
Nordreisa JFL er ei forening som vokser sakte men 
sikkert. Vårt aktivitetsnivå og vårt tilbud til våre 
medlemmer er økende år for år. Per 01.10.2017 
hadde Nordreisa JFL 144 betalende medlemmer, 
en økning på 10 medlemmer i forhold til samme 
tid foregående år. I 2018 feirer Nordreisa JFL sitt 
60 års jubileum og en markering av dette jubileet 
vil bli arrangert i løpet av 2018.

Nordreisa JFL har en flott skytebane i Kjellersko-
gen, hvor vi kan tilby god oppfølging og instruksjon 
på vår leirduebane og på vår Elgbane (løpende 
Elg). Nordreisa JFL har også kommet i gang med 
terminlistefestede skytestevner. I 2017 arrangerte 
vi to slike skytestevner i 2018 har vi planer om å 
gjennomføre 4 Jegertrap stevner. Nye investerin-
ger er gjort og vår nye leirduekaster er nå i drift. 
Med litt mer dugnadsarbeid vil det fra neste sky-
tesesong være mulig å prøve seg på sporting på 
vår leirduebane i Kjellerskogen.

Høstens jegerprøvekurs er i gang og vi har over 
20 nye jegerprøvekandidater, som har startet på 
jegerprøveutdanningen. Vi i Nordreisa JFL gleder 
oss til å kunne gi alle våre medlemmer et godt og 
variert tilbud i årene som kommer.

Er du ikke medlem enda, er du hjertelig velkom-
men til Nordreisa JFL.

Ungene er med på jakt.

www.voigt.no



12     Jakt & fiske friluftsliv - www.njff.no

Bardu JFF - Vant over Statskog
Høyesterett har avsagt dom i ankesaken som 
Bardu jeger og fiske forening (BJFF) anla mot 
Statskog.

Av Leder Bardu JFF, Frank P. Størmseth

Dommen er svært gledelig lesning sett fra BJFF 
sitt ståsted, men bør også være gledelig lesing for 
alle som fester tomt til fritidshus (hytter, landste-
der o.l.), og for lag og foreninger som etter denne 
dommen vil være omfattet av tomtefestelovens 
gunstige regler som gjelder for «bolig og fritids-
hus». 

Gjennom enstemmige styre og årsmøte vedtak i 
BJFF besluttet foreningen i 2015 å ta ut søksmål 
mot Statskog, med påstand om at hyttene regulert 
av de tre festeavtalene våre skulle regnes som fri-
tidshus, med tilbakebetaling av for mye betalt fes-
teavgift. 

BJFF tapte i både tingretten og lagmannsretten, 
men siden vi mente at dommene i disse rettsin-

stansene var basert på feil forståelse av jussen, 
valgte vi å anke saken til Høyesterett.  

I Høyesterett fulgte flertallet på tre dommere våre 
anførsler til punkt og prikke. Vi har hatt samme 
anførsler fra første hovedforhandling i tingretten, 
og nå har Høyesterett sagt seg enig i vår forstå-
else av jussen. Vi har hele tiden ment at det er 
formålet som er avgjørende – ikke hvem som er 
oppført som fester. Denne dommen betyr at BJFF 
har vunnet på alle punkter; med nedregulering av 
festeavgift etter kpi til avtalt sum, tilbakebetaling 
av for mye betalt festeavgift og vi er tilkjent saks-
omkostningene for tingrett, lagmannsrett og Høy-
esterett. 

Dommen vil innebære at alle fritidshus (hytter, 
landsteder o.l.) vil være omfattet av tomtefeste-
lovens gunstige regler som gjelder for «bolig og 
fritidshus». Forutsetningen er at formålet med 
festeavtalen er fritid og ikke næring. Det er nå 
helt like regler for bolig og fritidshus. Grensen – 
når det gjelder vernereglene - går for både bolig 
og fritidshus mot næringsformål. Om festet er 
på statsgrunn eller ikke har ingen betydning, det 
samme vil gjelde ved feste av private grunneiere. 
Begrepet «foreningshytte» har etter denne dom-
men heller ikke lenger noen rettslig betydning, 
avgjørende er kun om formålet med festeforhol-
det er fritid eller næring. Om formålet er næring 
vil forholdet ikke falle inn under reglene om fri-
tidshus i loven.

Dom i saken kan leses via denne linken:
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/

avgjorelser/2017/avgjorelser-september-2017/saknr-2017-197.pdf 

Har du spørsmål til saken kan du kontakte leder 
Bardu JFF Frank P Strømseth, tlf. 908 13 141, 
e-post: fpe-stro@online.no 

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
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Oppskrift på røkt, speket gås
Av Karl-Petter Johansen

Det finnes mange må-
ter å tilberede Gås på. 
En av mine favoritter 
er Røkt- Speket Gås. 
Når jeg har servert 
dette hjemme, på fjel-
let og til andre gjester 
har jeg fått svært god 
respons.

Jeg serverer oftest dette som snacks på lik 
linje med tørket kjøtt, men det kan absolutt 
brukes som en forrett på f.eks ristet brød med 
tyttebærdressing eller lignende.

Framgangsmåte:
Brystfileten av Gåsa skjæres ut. Disse rengjø-
res godt for fjør og blodrester. (Bilde 1)

Strø ett tynt lag med Hav-
salt i en passe stor bakke.
Gåsefiletene sukkersaltes 
i ca 4-6 timer.
Ca. 10 gram sukker pr. kg 
Gåsefilet.
Ca. 100- 150 gram Havsalt 
pr. kg Gåsefilet. Avhengig 
av hvor salt en ønsker det. 
(Bilde 2)
Skyll Gåsefiletene godt fri 
for salt og sukker. Tørk 
godt.
Gåsefiletene henges tørt 
og kjølig i 2 døgn.
Etter dette kaldrøyker jeg filetene i 6-10 timer. 
(Avhengig av hvor mye røyksmak en ønsker)
Nå skal Gåsefiletene henge tørt og kjølig i ca 14 
dager, eller til ønsket konsistens er oppnådd.

Håper det faller i smak.

Er du klar for ny sesong?

Vi har snøscooteren du trenger!
Både nye og brukte

Hos oss kan du også leie scooter

www.brbakkehaug.com

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

Nesseveien 32, 9151 Sørkjosen, Norway
Telefon: 777 66 000 

Epost: resepsjon@reisafjord-hotel.com
www.reisafjord-hotel.com

Vi er kjent for god mat, prøv får flotte restaurant!

Vi har spennende vinteraktiviteter som:
Historiefortelling ved bål eller innendørs, hundekjøring, 
snøskuterkjøring, nordlysjakt, elgsafari, guidet tur på ski 

og/eller truger.

Reisafjord Hotel ligger ved sjøen i Sørkjosen, Nordreisa.
Vi har åpent hele året og har 54 rom, en restaurant, lobbybar, 

tre møterom, peisestue og et treningsrom.
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Introjakt – Ble drømmejakt!
NJFF-Troms har i år gjennomført tre Introjakt 
kurs på Elg. Vi har hatt ett ukeskurs, ett jente-
kurs over to helger og ett eget ungdomskurs.

Av Karl-Petter Johansen

Våre Elgjakt kurs har vært gjennomført over man-
ge år og vi har ett tett samarbeid med Statskog, 
Troms fylkeskommune og G-Max Tromsø. Nytt 
av året er at våre kurs også er blitt en del av den 
landsomfattende kampanjen NJFF Introjakt, hvor 
målet er å gi et utvidet tilbud til nye jegere.

Introjakt Elgjaktkurs med suksess.
NJFF-Troms er meget fornøyd med årets Introjakt 
Elgjaktkurs. Vi har hatt stor pågang til våre kurs 
og alle våre kurs har vært fulltegnet ved flere an-
ledninger. Mange omstendigheter har medført at 
vi dessverre ikke hadde fulltegnede kurs ved de 
ulike kursenes oppstart, men vi kan likevel si oss 
godt fornøyd når vi har loset 14 deltakere og 9 in-
struktører vel gjennom våre tre Elgjaktkurs.

NJFF-Troms vil rette en stor takk til alle våre in-
struktører som frivillig bruker sin egen fritid til å 
delta som instruktør på våre Elgjaktkurs. Vi har 
stor respekt for dere alle sammen!

Introjakt - Ble drømme jakt
For Hermann Hartvigsen ble årets Introjakt- årets 
drømmejakt. Hermann har tidligere deltatt på 
både vårt ukeskurs og vårt ungdomskurs. Her-
mann gjennomfører for tiden førstegangstje-
nesten og er stasjonert på Skjold. På grunn av 
Militærtjenesten var årets eneste deltakelsesmu-
lighet Introjakt Elgjaktkurs for ungdom som ble 
arrangert nest siste helg i Oktober.

Årets Introjakt Elgjakt for ungdom ble årets drøm-
mejakt for Hermann. Første jaktdag ble en meget 
spennende og nervepirrende opplevelse. Dagen 
startet med mye elg i terrenget. Etter at planen 
for dagen var lagt og poster fordelt, fikk vi meldin-
ger på jaktradioene om at en hund i fra nabovaldet 
var på tur inn i vårt terreng. Denne hunden hadde 
tre dyr med seg inn i terrenget. På samme tid ble 
vår jaktleder Svein Edgar Pedersen, sine hunder 
sluppet i terrenget. Både Sarva og unghunden 
Balder fikk ferten av dyr og la av gårde etter disse. 
Hunden fra nabovaldet var innom og i nærheten av 
flere av våre poster, og en piggokse ble observert i 
dette drevet. Piggokse hadde vi også på vår kvote, 
men drevet gikk med høy fart tilbake til naboval-
det og piggoksen ble skutt der.

Sarva og Balder ble etter hvert samkjørte og fulg-
te samme dyret. Dette dyret nærmet seg posten til 
Hermann, men på motsatt side av elva. Når Her-
mann fikk øye på dyret på elvekanten fikk han god 
tid til å observere Elgen og han kunne fort kon-
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statere at dette var ett dyr vi hadde på vår kvo-
te. Hermann så at det var en Elgokse med minst 
tre tagger på hver side, men Hermann vurderte 
skuddmuligheten til å være for dårlig. Etter kort 
tid kastet Elgoksen seg på Elva og satte kursen 
rett over elva mot Hermann. Hermann så fort at 
dette kom til å bli hans store sjanse og han gjor-
de en rask sideveis forflytting for å få best mulig 
skuddmulighet. Hermann var klar når Elgoksen 
nærmet seg land. Elgoksen ble stående en god 
stund på elvebredden 6-7 meter fra Hermann, 
som hadde gjort alle forberedelser riktig og stilt 
ned kikkertsikte til laveste forstørrelse, sjekket 
og vurdert om bakgrunnen var sikker. Skuddet går 
og Hermann ser tydelig skuddreaksjon på Elgok-
sen, som setter fart og forsvinner inn over sko-
gen, før Herman får skutt oppfølgingsskuddet. 50 
meter innover i skogen klarer Hermann å ha kon-
troll på Elgen, før den forsvinner for han. I følge 
Hermann selv gikk det minst ett minutt før hjertet 
begynte å slå igjen og adrenalinet begynte å bruse 
i blodet. Hermann fikk samlet seg og han fikk gitt 
tilbakemelding over jaktradioen om at han hadde 
påskutt en okse, som hadde satt fart videre inno-
ver i skogen.

Hermann hadde gjort alt riktig så langt og han fikk 
etter kort tid oppfølging fra en av våre instruktø-
rer som var på naboposten, like ved. Alle rutiner 
ble fulgt, med merking av standplass for skudd, 
merking av skuddplass og merking av fluktret-
ning på Elgen. Det ble funnet blod på skuddplass 
og både Hermann og Instruktøren som hadde ob-
servert hele hendelsen, var sikre på at Elgoksen 
var truffet. Instruktøren gjorde en kort observa-

sjonsrunde for å se om han kunne finne Elgoksen 
utenfor det området som Hermann hadde mulig-
het til å observere flukten til Elgen, men elgoksen 
var borte. 

Jaktleder ble orientert og Svein Edgar besluttet å 
gjennomføre ett ettersøk etter vanlig prosedyre. 
Siden Svein Edgar og hundene befant seg på mot-
satt side av elva, og veien ut herfra var ca 2 km, 
ble det noe ventetid før Svein Edgar kunne komme 
frem til skuddplassen. Det skal også ventes mini-
mum 1 time før et ettersøk skal påbegynne. For 
Hermann var dette en umåtelig spennende vente-
tid. Mange tanker og gjentatte rekonstruksjoner 
av hendelsen gikk han igjennom med seg selv. Var 
skuddet godt nok og rett plassert? Var det kvister 
eller andre ting som kunne ha endret kulebanen? 
Var elgoksen død, eller var den bare skadeskutt, 
noe som fort ville kunne medføre ett langt og kre-
vende ettersøk. I denne ventetida fikk Hermann 
kjent godt på denne følelsen og ikke minst kjent på 
alvoret av hva som kreves av en jeger på storvilt-
jakt. Hermann ble under hele perioden ivaretatt av 
vår instruktør som var sammen med han.

Når Svein Edgar og ettersøkshunden Sarva var på 
plass, startet ettersøket. Svein Edgar kunne raskt 
konstatere blod og Sarva satte direkte i gang med 
å følge sporet etter den påskutte oksen. Det var 
svært mye spor etter elg i dette området, men Sar-
va var tydelig og fulgte sporet etter den påskutte 
elgoksen uavbrutt. Ca 200 meter fra der Elgoksen 
ble påskutt kunne Svein Edgar konstatere at El-
gosken lå død med ett velrettet lungeskudd.

En jublende Hermann kunne høres over hele Divi-
dalen, når han fikk gratulasjoner over jaktradioen, 
om at han hadde skutt sin første elg en 8 taggers 
Elgokse. For Hermann og de andre deltakerne 
på vårt Introjakt Elgjakt ungdomskurs ble dette 
en drømmejakt, hvor han og vi andre virkelig fikk 
kjenne på de gode følelsene rundt jakta, spennin-
gen, stemningen, adrenalinet, lettelsen og ikke 
minst samholdet i et godt jaktlag.

NJFF-Troms ønsker å gratulere Herman Har-
tvigsen med sitt første elgfall! Vi ønsker deg og 
alle andre ungdommer velkommen tilbake på vårt 
ungdomskurs ved neste anledning!

 Tlf. 778 40 907 • Epost: finnsnes@anicura.no

Velkommen til en moderne og velutstyrt 
dyreklinikk med 

bred kompetanse og høy kvalitet.



Lik Felleskjøpet hund
på Facebook! Tlf.: 72 50 50 50

wwww.felleskjopet.no

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

Hver
6. pose

GRATIS

Appetitt Energy våtfôr, 
150 gram

Appetitt Energy Grain Free
- tørrfôr for voksne hunder med høyt aktivitetsnivå.

Appetitt får du kjøpt hos 
Felleskjøpet, Zoo kjeden Pets 
og utvalgte Zoo-butikker.

Appetitt Energy Grain Free 
er uten kornråvarer (hvete og mais) og dermed fri for gluten. Fôret har 
høy energikonsentrasjon noe som er positivt for aktive hunder.

«Energibooster»
Appetitt Energy våtfôr kan gis 
direkte til hunden, gir rask 
energi og passer derfor 
utmerket til jakt, trening og 
hunder med høy ytelse.
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Hundebur i aluminium
Kvalitetsbur til en fornuftig pris

Enkle og doble, tilpasset de fleste bilmerker

Leverandør av 
treningsutstyr
til jakthunder


