NJFFs arbeidsprogram 2016
vedtatt av NJFFs representantskap oktober 2015 og NJFF-Aust-Agder 11.01.2016
Innledning
Arbeidsprogrammet er et verktøy for planlegging av aktiviteter i fylkeslag og foreninger som skal brukes for å nå organisasjonens felles mål.
Arbeidsprogrammet for 2016 tar utgangspunkt i forslag til Handlingsprogram 2016-2021. Forbundsstyret vil etter Landsmøtet 2015 innarbeide de endringer
som følger av landsmøtets vedtak. Arbeidsprogrammet gjelder for hele organisasjonens arbeid, og danner et utgangspunkt for de mer detaljerte
virksomhetsplanene sentraladministrasjonen, foreningene og fylkeslagene setter opp. Under hvert arbeidsområde gjengis det målet som skal nås i perioden og
de tiltak administrasjonen legger opp til. Høyre kolonne brukes av fylkeslag/foreninger for egne årsplaner.

NJFF sentralt

NJFF fylke

NJFF forening

Påvirke rammebetingelser for
utøvelse og forvaltning

Bindeledd mellom foreninger og
NJFF sentralt

Forvalte jakt- og fiskerettigheter;
kortsalg, vilt- og fiskestell

Tilrettelegge for lokal aktivitet og
opplæring

Tilrettelegge for lokal aktivitet og
opplæring

Trening og konkurranse

Medlemshåndtering

Faglig og administrativ støtte for
foreninger

Sentrale medlemsfordeler
Faglig og administrativ støtte for
foreninger og fylkeslag
Markedsføring av organisasjonens
innsats og resultater

Påvirke regionale rammebetingelser
for utøvelse og forvaltning

Opplæring/instruksjon av utøvere,
herunder jegerprøve og skyteprøve
Sosialt fellesskap og aktiviteter
knyttet til jakt, fiske og friluftsliv
Rekruttere nye medlemmer

Markedsføring av organisasjonens
innsats og resultater

Markedsføring av organisasjonens
innsats og resultater
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Hovedsatsinger i 2016
Jakt- og fiskeutøvelsen utfordres i stadig større grad. Å hegne om det
høstningsbaserte friluftslivets omdømme blant for flest og i forhold til myndighetene
som bestemmer våre rammebetingelser må prioriteres høyt. Å hindre salg og
privatisering av Statskogs eiendommer er en annen viktig sak hvor hele
organisasjonens må engasjeres.

NJFFs handlingsprogram 2016-2021
Målområder
Utøvelse av jakt, fiske og
annet friluftsliv

Aktiviteten i organisasjonen skal videreutvikles gjennom strategien
«Foreningsløftet», blant annet med økt satsing på utdanning av tillitsvalgte,
instruktører og ungdomsledere. Målet for sentralleddet og fylkeslagene vil være å
øke innsatsen og synligheten overfor foreningene. På denne måten skal
aktivitetsnivået i hele organisasjonen økes. Sammen med sentral innsats for å
markedsføre organisasjonen vil dette gi økt tilstrømming av medlemmer. For 2016
er målet å komme opp igjen på 115 000 medlemmer.
Organisasjonen

Innsatsområder
 Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte
friluftsliv skal være tilpasset
samfunnsutviklingen og ha bred
allmenn anerkjennelse
 Allmennheten skal ha god tilgang
på jakt og fiske
 Naturgrunnlaget skal være godt
ivaretatt gjennom bærekraftig bruk
og god forvaltning, slik at det
produseres høstbare overskudd av
vilt og fisk
 NJFF skal være en sterk
organisasjon som ivaretar
medlemmenes interesser
 Jegere og fiskere skal ha god
kunnskap om og respekt for vilt,
fisk og regelverk
 NJFF skal ha attraktive
medlemstilbud til jegere, fiskere og
andre friluftsinteresserte

NJFFs handlingsprogram beskriver mål og innsatsområder for hele
organisasjonen.
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Handlingsprogram
2016-2021

Arbeidsprogrammet 2016

Fylketslagets
Arbeidsprogram
2016

1. Utøvelse av jakt, fiske og annet friluftsliv
1.1 Vårt tradisjonsrike høstingsbaserte friluftsliv skal være tilpasset samfunnsutviklingen og ha bred allmenn
anerkjennelse
Kunnskapen om og aksepten for
høstingsbasert friluftsliv skal stå sterkt i
samfunnet

Jegere og fiskere skal rekrutteres fra alle
befolkningsgrupper

Lovgivning og reguleringer av jakt, fiske,
hundehold og annet friluftsliv skal være i
overensstemmelse med NJFFs interesser

Jakt, fiske og annet friluftsliv skal utøves på
en sikker og bærekraftig måte

Opprettholde nivået for samfunnets aksept slik det måles i Natur og
miljøbarometeret.
Fremme positive saker og prioritere arbeid med kommunikasjon og
opplæring
Gjennomføre tiltak for å videreføre kunnskap om tradisjonelt jakt,
fiske og friluftsliv til alle grupper av befolkningen

Arrangere kurs og opplæring.

Invitere med og øke kunnskap om norske jakt- og fisketradisjoner
blant fremmedkulturelle befolkningsgrupper
Sikre at den nye våpenloven blir i tråd med NJFFs krav og
forventninger
Ivareta allmennhetens interesser i prosessen med gjennomgang av
fjelloven
Sette spørsmålet om bedre småviltjakt på dagsorden i organisasjonen
og fremme forslag til tiltak
Kunnskap og erfaringer fra «Bedre jakt på rådyr» implementeres i
organisasjonens opplæringsvirksomhet for å bidra til god og human

Fortsette takseringar

Holde jaktlederkurs om behov
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rådyrjakt

1.2 Allmennheten skal ha god tilgang på jakt og fiske og annet friluftsliv
Allemannsrettene skal stå sterkt og sikre
tilgang til naturen i hele landet

Statskog skal videreføre sitt
samfunnsoppdrag

Fremme høstingsbasert friluftsliv og allmennhetens tilgang ved
Stortingets behandling av ny stortingsmelding om friluftsliv
Synliggjøre mulighetene med Inatur både overfor egne foreninger og
medlemmene
Forhindre videre nedsalg og annen privatisering av Statskog
Følge opp at Finnmarksloven praktiseres i tråd med intensjonene

Finnmarkseiendommen skal forvaltes i
henhold til Finnmarksloven

Etablere en oppfølging av samarbeidsavtalen med
Finnmarkseiendommen

1.3 Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres
høstbare overskudd av vilt og fisk
Oppnå at fiskerimyndighetene skal anerkjenne og utvise engasjement
i forvaltningen av fritidsfiske og fritidsfiskeressursene i sjøen

Bærekraftig bruk skal være grunnleggende
for forvaltning av naturen

Sikre en bærekraftig forvaltning av villaksen (utover
rammebetingelsene for havbruksnæringen)
- Bekjemping av gyro
- Forbedring av forvaltningen av villaksstammene i
grensevassdragene
- Økt innsats for laksen i elvefasen
- Sikre tilstrekkelige bevilgninger til kalking
Gjennomføre konkrete tiltak for å sikre bærekraftig forvaltning av
lokale sjøørretstammer

Jobbe videre med de to prosjektene vi
er involvert i når det gjeld sjøaure

Utvikle og formidle kunnskap om moderne og bærekraftig forvaltning

Fortsette takseringane Hovden og
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av hønsefugl

Gjerstad

Naturgrunnlaget skal ivaretas i all
arealforvaltning og alle inngrep

Øke NJFFs lokale engasjement i arealforvaltning og inngrepssaker,
blant annet gjennom Forum for natur og friluftsliv

Jobbe aktivt inn mot FNF

Havbruksnæringen må løse sine
miljøutfordringer. Både
eksisterende og framtidig
oppdrettsproduksjon må inn i lukka
anlegg, eller anlegg basert på annen
teknologi som ivaretar hensynet til de
ville laksefiskene

Påse at regjeringen følger opp Stortingets behandling av rammene for
videre vekst i oppdrettsnæringen

Vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner
skal utnyttes til miljøforbedringer i
vassdragene, og Vannrammedirektivet skal
legges til grunn i vannforvaltningen

Rovdyrpolitikken skal ta tilstrekkelig
hensyn til vår tradisjonelle jaktkultur

Påvirke til redusert rømming av oppdrettsfisk og redusert mengde
lakselus, og annen forurensing fra oppdrettsvirksomheten

Følge opp utvalgte konsesjonssaker løpende

Jobbe gjennom FNF

Medvirke til gode vannforvaltningsplaner og påse at vedtatte planer
gjennomføres

Involvert i dette arbeidet

Definere kalkingsbehov gjennom «Naturen kaller-prosjektet»
Oppnå en framtidig ulveforvaltning i tråd med NJFFs krav og
forventninger

Fortsette vårt arbeid mot
rovviltnemnda og opplysing om
scandobs

Påse at rovviltforliket følges opp av myndighetene og utarbeide et
innspill i forbindelse med evaluering av rovviltnemndene m.m.

Som over

Sikre effektivisering og forenkling av lisensfelling, herunder oppfølging
av prøveordninger for jervejakt og bruk av hund
Videreutvikle rovviltsatsingen på JFS
Vi skal ha en god forvaltning av
innlandsfiskeressursene

Arbeide for politisk tilslutning til innlandsfiskeforvaltning som
satsingsområde

Prosjekt Tovdal

Motivere til engasjement innenfor egen organisasjon gjennom
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aktivitet og kompetansebygging

2. Organisasjonen
2.1 NJFF skal være en sterk organisasjon som ivaretar medlemmenes interesser

Organisasjonens politiske arbeid og
aktiviteter skal være godt synlig i
samfunnet

Medlemmene skal kjenne godt til
organisasjonens politikk og aktiviteter

Det skal være god rekruttering av nye
medlemmer fra alle befolkningsgrupper,
særlig barn, unge og kvinner

Revidere og videreføre kommunikasjonsstrategien i hele
organisasjonen
Øke kompetansen på kommunikasjon og medier i hele organisasjonen
Designe et viltmatprosjekt med hovedmål å styrke jaktens anseelse i
samfunnet

Drive opplæring ved behov

Implementere ny publiseringsløsning og gi god opplæring og support
til organisasjonen

Drive opplæring ved behov

Øke den direkte kommunikasjonen gjennom deltakelse på møter i
organisasjonen
Etablere veksttiltak, herunder tilbud om opplæring og aktiviteter,
markedsføring og vervetiltak, bla et prosjekt for rekrutering av jegere
og «1 nøkkel 100 båter»-prosjektet

Jamfør aktivitetskalender

Gjennomføre den nye strategien for rekrutering av kvinner

Fortsette jobben med auke andel
jenter

Gjennomføre den nye strategien for rekrutering av barn og unge, med
spesiell vekt på ungdomslederopplæringen
Utvikle og gjennomføre tilbud til fremmedkulturelle
befolkningsgrupper for integrering i de norske friluftslivsaktivitetene

Organisasjonen skal ha tilgang på et godt
teknisk verktøy for drift og kommunikasjon

Sette et nytt medlemssystem i drift høsten 2016
Tilby organisasjonsledd et felles regnskapssystem og tilbud om
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ekstern bokføring til konkurransedyktig pris
Utvikle og tilby felles dokumenthåndtering i portalen
Lansere og implementere versjon 2 av publiseringsverktøyet
Utdanne og motivere tillitsvalgte til innsats
i foreningene

Tilrettelegge for foreningenes og fylkeslagenes tilbud m.h.t.
organisasjons- og ungdomslederkurs.

2.2 Jegere og fiskere skal ha god kunnskap om og respekt for vilt, fisk og regelverk
Opplæringsvirksomheten skal ta i bruk ny
teknologi og læringsmetoder

NJFFs foreninger skal ha gode tilbud om
opplæring innenfor jakt, hundearbeid,
fiske og annet friluftsliv

Kursmateriell utvikles på digitale plattformer

Drive opplæringsarbeid etter behov

NJFF skal bli ledende for ettersøkshundvirksomheten, herunder tilby
rene godkjenningsprøver for ettersøkshunder

Tilby kurs etter behov og
opplæringsplan

Opplæringsstrategien følges opp i hele organisasjonen
Samarbeidet med Norsk Kennel Klubb videreutvikles, herunder inngå
ny samarbeidsavtale
Instruktørordningene videreutvikles
Det utdannes nye instruktører for å dekke behovet innen alle
utdanningssektorer over hele landet

Foreningene skal ha tilgang til dyktige og
motiverte instruktører

Det etableres et nytt sentralt instruktørregister som en del av nytt
medlemsregister
Det etableres tilbud og ordninger for bedre å ivareta og motivere
instruktørene

Jakt, fiske og annet friluftsliv skal være
pensum i skolen

Utarbeide opplegg med materiell om rovvilt for etter/videreutdanning av lærere

Det skal være god tilgang på skytebaner og
andre anlegg over hele landet

Politisk påvirkning for at kommunene skal ta større ansvar for å sikre
jegere og skyttere skytebaner
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Bidra med faglig, juridisk og planleggingskompetanse om skytebaner
overfor foreningene

2.3 NJFF skal ha attraktive medlemstilbud til jegere, fiskere og andre friluftsinteresserte
Prosjektet «1 nøkkel 100 båter» utvikles videre

NJFF skal ha tilbud om allsidige aktiviteter
innenfor jakt, hundearbeid, fiske og annet
friluftsliv

Jobbe for minst 3-4 nye båter

Foreta en gjennomgang av NM-arrangementene og legge til rette for
eventuelle prøveordninger for å sikre gode, framtidsrettede
arrangementer
Gjennomføre foreningsløftet 2016 med hovedvekt på å bedre
kommunikasjon og samhandling mellom organisasjonsnivåene
Utvikle prosjektet «Ut i naturen med NJFF»
Utvikle nye muligheter og tilbud for sportsfiskerne som en oppfølging
av Sportsfiskets år

NJFFs medlemmer skal ha fordelaktige
vilkår ved deltakelse på aktiviteter i hele
organisasjonen

Det skal være prisdifferensiering mellom medlemmer og ikkemedlemmer ved aktivitet i hele organisasjonen som gjør det lønnsomt
å være medlem i NJFF

Foreningene bør samarbeide om å benytte
hverandres tilbud og aktiviteter

Etablere fyrtårnprosjekter som eksempler på mulighetene for
samarbeid

NJFF-butikken skal ha attraktive tilbud til
medlemmene

Etablere eksklusive medlemstilbud gjennom nyhetsbrev og kampanjer
på Facebook
Foreningene skal ha gode tilbud på profilartikler

NJFF skal ha leverandøravtaler med
konkurransedyktige tilbud til
medlemmene

Inngå nye fordelaktige avtaler med leverandører av varer og tjenester
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