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 Målsettinger 

 NJFF skal arbeide for de norske jakt- og 

 fiskeinteressene slik at utøvelsen bidrar til god 

 livskvalitet og helse i befolkningen 

 

– Dette forutsetter at naturen ivaretas for å sikre levedyktige og 

høstingsverdige bestander av vilt og fisk. Allmenheten skal 

sikres gode jakt- og fiskemuligheter. Jakt og fiske skal skje til 

glede og nytte for jegere og fiskere. 

 

– Naturen skal sikres gjennom kunnskapsbasert og 

bærekraftig forvaltning og bruk også av samfunnet for øvrig. 

 

– Organisasjonen skal arbeide for at alle som bor i Norge skal 

ha muligheter for å jakte og fiske dersom de ønsker det. 



NJFF’s forventninger… 

 

 

• Kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning 

 

• Reguleringer må være tilpasset behovet 

 

• Åpenhet i prosesser om valg av løsninger 

 

• Tilstrekkelig store forvaltningsområder 

 

 



NJFF’s forventninger… 

 

 

• Ved ressursknapphet bør tilgangen til jakt prioriteres 

 

• Mangfold i produkttilbudet er bra men basistilbudet må 

også finnes 

 

• Pris ikke ekskluderende 

 



NJFF’s forventninger… 

 

 

 

Rype- og skogsfuglressursene er viktige tradisjonsbærere  

 

Vi bør klare å tilrettelegge for å ta vare på denne delen av vår 

kulturarv 



 



 

  

NJFF savner definerte mål med forvaltningen 

 

Rypene er i dag en ressurs for høstingsbasert friluftsliv 

 

NJFF mener dette må gjenspeiles i forvaltningsmålene 



• Dagens rypeforvaltning er preget av  

– stort engasjement  

– handlekraft  

– tro på forskningens anbefalinger 

– vilje til økonomiske forsakelser 

 

•  Hvorfor opplever ikke «godt» forvaltede områder en mer 

merkbar effekt på bestanden? 

 

• Er det ytre faktorer som overstyrer effekten av gode 

forvaltningstiltak? 

 



Klipp fra «gode gamle dager» 

 
 
Over store landsdele, hvor tiuren blot for 20-25 aar 

siden var almindelig nok, har man allerede i flere 

aar kunnet vandre ugevis, ja endog hele 

maaneder, om i skogene uden at stöde op en 

eneste storfugl..... 
 

Jacob B. Barth, 1868 

 



Klipp fra «gode gamle dager» 

 

 

Vi vet da fra mange beretninger, bl. a. Raschs 

forarbeider til vor förste jaktlov av 1845, at 

tilstanden var meget slet i rypebestanden og endu 

mere blandt det andet smaavildt, fornemmelig 

skogsfuglen….. 

     Knut Dahl 1924 



Klipp fra «gode gamle dager» 

 

 

”Men vor høyfjeldsjagt begynner nu at udnyttes 

sterkere end den taaler, og det er ganske visst, at 

den under de nuværende forholde vil foringes for 

hvert aar som gaar. Vi vide nemlig alle, at 

strømmen af reisende er i sterkt tiltagende…” 
 

NJ&FFs Meddelelser 1875, side 173 

 



NJFF’s rolle i småviltforvaltningen 

 

• Innspill til rammevilkårene 

 

• Sikre produksjonsgrunnlaget 

 

• Etterlyse manglende faktagrunnlag 

 

 

 

 



NJFF’s rolle i småviltforvaltningen 

 

• Sikre god tilgjengelighet 

 

• Jegeropplæring 

 

• Utvikle spesialkompetanse 

 

 



 

 

 

Takk for oppmerksomheten 


