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Medlemsorgan for Arbeidernes
Jeger- og Fiskerforening, Halden
STIFTET 1938
En riktig GOD JUL og et fredelig og GODT NYTT ÅR .

Foto: Johnny

Fra ungdomsgruppas juleavslutning 2009

Ungdomsgruppa har hatt et aktivt år med
mange forskjellige aktiviteter. Vi håper at 2010
blir like aktivt og at enda flere blir med på det
som arrangeres.

Slik ser lokalet ut . Her er det ”åpent hus” hver onsdag kl. 1800. Det er
imidlertid slutt for i år nå. Det er synd for besøkstallene tok seg opp de 2-3
siste onsdagene i November. Vi er vel i gang igjen etter nyttår.
Første tirsdag i hver måned kl. 1000 møtes seniorene (+62) for å drikke
kaffe og prate om løst og fast.
Svein Osa med et vel
gjennomtenkt innlegg.
Bjarne fikk være med på prøve
for at vi andre ikke skal
glemme hvordan det er å være
”ung”!

Juniorene har
gjennomført 2 kurs i
høst. Først laget de
kniv og slire og så
bandt de fluer.

I tillegg har Mona og damene hatt nissekurs, samt
Julemarked.

Arbeidernes Jeger– og Fiskerforening, Halden
Org. nr.: 984 034 202
AJFF ble stiftet i 1938 og er en aktiv forening som har 599
medlemmer og med egen ungdomsavdeling.
Foreningen er tilsluttet Norges Jeger– og Fiskeforbund.
Klubblokalet ligger i Peder Ankersgate 16.
Postadr.:

AJFF, Karrestadveien 31, 1782 Halden

Faktura/regninger:

AJFF Låbyveien 60, 1781 Halden

Hjemmeside AJFF Halden:
Mailadresse:

http://www.ajffhalden.no/
ajff.halden@tele2.no

Hei alle sammen !
I Avis nr. 3 slapp jeg, for å provosere dere, igjennom et innlegg med sterke
ord. Det kom svært lite kommentarer på dette. Er det så få som leser avisa,
eller gidder dere ikke reagere ? Nok om det. Jeg fikk min lille provokasjon
og kommer ikke til å gjenta dette. Så til fremtidige bidragsytere:
Bruk kun ord fra norske ordlister !
Så til en av mine kjepphester. Er det mange som får tilsendt, men ikke
leser papirutgaven ? Jeg synes fortsatt at det er merkelig i 2009 av ca, 600
medlemmer er det over 500 som vil ha papirutgaven sendt. Det har
kommet til flere yngre medlemmer og jeg går ut fra at de fleste leser på
nett. Send en mail til ajff,halden@tele2.no, hvis du ikke trenger
papirutgaven. Portoen stiger stadig og vi kunne brukt de pengene vi sparer
til mer fornuftige tiltak.
Vi går nå inn i den årstiden som jeg hater meste. Kulde, sludd, snø, sludd
og regn. Heldigvis snur sola snart og det går mot lysere tider, med en natur
som blomstrer opp igjen. Nei, jeg skulle nok vært født som bjørn og ligget i
hi om vinteren. Men, da hadde vel AJFF`s medlemmer fått lisensjakt på
meg og begynt å skyte. (Det er vel kanskje ikke så farlig, for jeg mottar
sjelden innlegg fra jegere som har truffet noe !!!!)
En riktig GOD JUL og er GODT NYTT ÅR til dere alle.
Mvh.

Harald

Leder: Steinar Torp,
Karrestadveien 31, 1782 Halden
Tlf.: 69 19 26 09 / 901 885 30
E-mail: ste-torp@online.no
LEDEREN HAR ORDET
Hei alle venner
Nå skal Jeger og Fisker Treff nr 4 ut for i år. Det er helt utrolig hvor fort et
år går.
På årsmøtet i 2009 ble det bestemt mange forskjellige arrangement, og da
vi ser tilbake på dette året så har det også i år blitt utført mye bra.
Jeg tenker spesielt på ungdomsarbeidet. Her er det gjennomført mange
samlinger både i lokalet og også flere turer. De har vært med på, og
avholdt egne stander i sentrum med god reklame for AJFF.
Senior gruppa har også hatt sine samlinger og dette er nok noe vi bør satse
på i fremtiden.
Når det gjelder fiskesiden så har klekkeri, Tista utvalget, Berby utvalget
og bekkeutvalget lagt ned en kjempeinnsats. Mye bra arbeid kjære venner!
Jeg har lyst til å fremheve bekkeutvalget spesielt i år for deres innsats.
Det har vært gjort mye bra for sjøørreten i mange bekker i Halden.
Det innslaget som de hadde på NRK Østfold var utrolig bra, og de viste på
en fin måte at det er viktig å så før man høster. Dette er fin reklame gutter
for AJFF og NJFF. STOR TAKK ALLE SAMMEN!
Deg Rune har jeg også lyst til å takke spesielt for det arbeide du legger ned
for hjemmesiden vår, og for den viktige kontakten du har fått med svenskene ang jobben med og bevare laksen.
Det er selvfølgelig også mange ting som vi i fellesskap ikke har greid å
gjennomføre i år som vi hadde planer om. Men da får jeg si til slutt, det er
aldri for sent, det kommer et nytt år hvor vi kan fortsette innsatsen for fellesskapet.
Til slutt vil jeg ønske jeg dere alle sammen med familier en riktig god jul
og et godt nyttår.
Mvh
Steinar.

Siste rapport fra Elveutvalget
i Berby for i år.
Ja, så nærmer 2009 seg slutten. Året har gitt både
gode og dårlige opplevelser. Vi har igjen hatt en
våt og nedbør rik høst. Akkurat som det pleier å
være, same procedure as last year.
Høst ja, vaktprotokollen i Berby er ikke særlig lystelig lesning. Men det
betyr vel at det ikke er så farlig om uvedkommende drar opp laksen fra
elva. Kan ikke forstå det på annen måte. Vi vil fra neste år vurdere helt
andre systemer, uten at vi vil kommentere de nærmere her og nå.
Men det vil nok bli en overraskelse eller to, det kan jeg love.
Vi prøver i disse dager å rette en henvendelse til ordfører og kommune for
å få de med på laget for å gjøre et fremstøt overfor Østfoldbenken på
Stortinget for å få gjort noe med garnfisket i Iddefjorden.
Videre vil vi ha kommunen med på å få klargjort med justisdep., om det er
lovlig at den norske delen av Enningdalselva skal være med i
konvensjonen, mens den svenske delen skal holdes utenfor.
Rent juridisk mener flere med bakgrunn fra jussen at det er meget
tvilsomt om lovligheten av å ta norsk territorium inn i en bilateral avtale
som Iddefjordkonvensjonen. Vi får se hva som skjer, det er ganske
spennende.
Ellers er det litt artig å lese konvensjonen av 1949, den er
underskrevet av daværende utenriksminister Halvard Lange. Det var litt
mer svung over det i de dager, men så er det 60 år siden! United Nations
Dokuments var det også. Da var ikke Enningdalselva med i konvensjonen
heller!!!
Den kom inn først ved forrige revisjon som ble gjort gjeldende i 1991.
Ellers er det en fryd å komme inn på bakrommet av Jugærbua i Berby nå.
Harald, Per Arthur og Svein har ryddet, satt opp hyller og brent en
mengde søppel. Veldig bra jobbet, karer. Vi får holde det på dette nivået
fremover, da blir det ikke noe problem å finne saker og ting der.
Vi har en relativt stor vedlikeholdsjobb med taket på bygningen på samlingsplassen neste år. Nesten så en blir sliten bare ved å tenke på det!

Hva så med neste sesong? Om den er det kun gudene som vet.
Dersom vi får kommunen med på laget overfor myndighetene, kan det bli
hva som helst. Det kan faktisk ha vidtrekkende konsekvenser, langt utover
AJFF sine domener.
Hvis det blir utsettelse av fiskestart i en uke, er dette et vesentlig inngrep i
fisketiden og vil kreve reforhandlinger med grunneiere.
Det er nok av utfordringer.
Vi får forsøke å få alle med genuin interesse for villaksen med på laget.
Dersom dere der ute har navn på noen vi bør engasjere, så gi lyd fra dere.
Ellers har vi de samme problemene som vi har hatt de siste åra. Vanskelig
å få tak i stamfisk i Tista, de sliter i de andre foreningene i Østfold også.

Til slutt, ha en fredfull, god jul og et godt, nytt fiske år!!
For Elveutvalget
Bjarne

Bare 5 måneder
igjen !!!

Stoff til neste avis, må jeg ha 31.01.10

www.halden.sparebank1.no
Tlf. 08850

Svingen, Viksletta — Halden Tlf. 69 18 76 00
www.lindhaugen.no E-post: post@lindhaugen.no
Din partner på utemiljø !

AJFF takker våre sponsorer for den fine båten !
Erling Grimsrud AS
Cato Ringstad
Berbylaksen AS

Bdo norauit AS
Communicate AS
Caspersen AS
Båtholm AS
AS Jensen & Scheele AS

tekst/foto:Robert)
29 oktober 2001.
En lokal katastrofe !
Den fryktede parasitten gyrodactylus salaris
er påvist ved et oppdrettanlegg for regnbueørret i
Bullaresjøen

Demonstrasjon
11 november 01

Underskriftskampanje

Politiet skal fjerne
Lenkegjengen
22.08.02
Demonstrantene ble
idømt bøter, men
anlegget ble også
fjernet !

28.oktober 1998
ÅPNING AV NYTT KLEKKERI.
(tekst og foto: Robert)

På bildene ser vi fra åpningen av det nye klekkeriet.
Steinar forteller med stort engasjement om aktiviteten i foreningen fra
starten på prosjektet og fram til denne dagen hvor man offisielt kunne
åpne det nye klekkeriet.
Som nevnt i Steinars lederinnlegg er det nedlagt en betydelig
dugnadsinnsats for å få realisert dette prosjektet og det ble bemerket
medlemmenes iherdige dugnadsånd.
Ordfører Carsten Dybvig foretok sløyfeklippingen og endelig kan man ta
anlegget i bruk.
Dvs man har tyvstartet da naturen ikke lar vente på at herrene skal åpne
og det var rogn allerede i karene på åpningsdagen.
Etter den offisielle åpningen ble det servert noe godt å bite i og kaffe til de
frammødte. Her gikk historienen livlig rundt bordet. Ole Larsen ga oss
innføring i Haldens ”klekkerihistorie” fra anlegget under bybrua og fra til
dagens.

Elgjakten i Ulveholtet 2009

……. Og alle var enige om at de var en kjedelig tur !

Svar på søknad om å bruke blyhagl til figurjakt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statens forurensningstilsyn gir Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF)
tillatelse til å bruke inntil 200 000 blyhaglpatroner per år til figurjakt ut
året 2012. NJFF skal rapportere til SFT om mengdene blyhaglpatroner
brukt hvert år.
___________________________________________________________________________________________________

Bakgrunn – innhold i søknaden
NJFF fikk tillatelse 20. juni 2006 til å bruke inntil 200 000 blyhagl pr år til
figurjaktskyting ut året 2009. I tillatelsen skrev vi at hvis dere skulle søke
om forlengelse av tillatelsen, måtte dere utrede mulighetene for å benytte
alternative haglmaterialer.
Dere søker i brev av 20. oktober 2009 om en videreføring av tillatelsen til å
importere, omsette og bruke blyhaglpatroner ved NJFFs terminlistefestede
stevner. Videre søker dere om at tillatelsen også skal gjelde jegertrening og
opplæring innenfor figurjakt. Omfanget skal fortsatt være inntil 200 000
skudd pr år.
Figurjakt foregår i terrenget, og det skytes mot stålfigurer av jaktbare dyr.
Dette gir god trening for realistiske jaktsituasjoner. Stålhagl kan ikke brukes fordi stålet i figurene og framføringsmekanismene medfører stor fare
for rikosjetter. Grunneierne har mange steder nedlagt forbud mot stålhagl
fordi de frykter problemer for sagbrukene.
Tillatelsen til å benytte blyhagl til figurjaktkonkurranser har blitt strengt
ivaretatt ved at alt salg av blyhagl har gått gjennom foreninger med figurjakt på terminlista. Forhandlerne har fått lister over hvilke foreninger de
kan selge til. NJFF har i hele perioden vært i dialog med forhandlere og
foreningene for å informere om gjeldende regler og for å kontrollere at
aktivitet og ammunisjonsforbruk samsvarer med hverandre.
Mange mener figurjakt gir best og mest virkelighetsnær jegertrening og
opplæring av nye jegere. Omfanget av skudd til slik bruk vil være begrenset, men gjør det mulig å heve kvaliteten på skyteopplæringen vesentlig.
Det vil ikke være behov for utvidelse av dispensasjonens ramme om den
beholdes på samme nivå som tidligere, 200 000 skudd pr. år.
Vurdering av alternativer
Dere har vurdert følgende muligheter:
- Figurer som man kan skyte på med stålhagl. Det er gjort forsøk med dette,
men uten suksess.
- Hagl av vismut. Dette var en stund et godt alternativ, men produseres i
dag bare som jaktammunisjon.
- Hagl av wolfram-matrix eller med tinn eller sink. Slike produseres bare
som jaktammunisjon.

Returadresse:

Navn og frimerke

Steinar Torp
Karrestadveien 31
1782 Halden
Norway

Bruk av jaktpatroner. I NJFFs regler for konkurranser i figurjakt er det
grense for vekt og størrelse på haglene. Samme grense benyttes også i utlandet. Konkurransepatroner har små hagl som gir små hull i blinken som
er lett å telle, mens de grovere jakthaglene fliser opp blinken.
Konkurransepatroner har en standardisert mengde hagl, mens antall
hagl varier fra produsent til produsent for jaktpatroner. Det er da vanskelig å måle andel hagl som treffer. Dere ser dessuten et sikkerhetsproblem
med jaktpatroner til figurjakt. Det er vanskelig for arrangøren å ha
kontroll på hva slags patroner deltakerne bruker med risiko for at noen
benytter rikosjettfarlig ammunisjon. På grunn av blyforbudet forhandles
alltid konkurransepatroner gjennom arrangør ved figurjakt.
Ur fra opplysningene over ser SFT at det i dag ikke finnes egnede alternativer til blyhagl ved figurjaktskyting.

Vedtak
På bakgrunn av det ovenstående gir Statens forurensningstilsyn herved
Norges Jeger- og fiskerforbund tillatelse til import, omsetning og bruk av
inntil 200 000 blyhaglpatroner per år til figurjakt ved NJFFs terminfestede
stevner og til jegertrening og opplæring i figurjakt ut året 2012.
Tillatelsen er gitt i medhold av produktforskriften § 7-1.
NJFF skal innen utgangen av mars måned rapportere til SFT om
mengdene blyhaglpatroner brukt det foregående år til henholdsvis stevner
og til opplæring og trening.
SFT gjør oppmerksom på at hvis dere skulle søke om ytterligere
forlengelse av tillatelsen, må dere igjen utrede mulighetene for alternative
haglmaterialer.
Med hilsen
Berit E. Gjerstad Morten Helle
seksjonssjef senioringeniør

