
Arne Aaberg

Roller som tillitsvalgt i NJFF:

Styremedlem NJFFs forbundsstyre

Styreleder NJFF Akershus

25 år med tillitsverv i lokalforening,     

fylkeslag og i sentralleddet



Norges Jeger- og Fiskerforbund

- den eneste landsdekkende interesse-

organisasjonen for jegere og fiskere

- ca 113 000 medlemmer fordelt på 580 

foreninger 

§2 - FORBUNDETS FORMÅL ER:
NJFFs formål er å arbeide for jakt, fiske og annet 
friluftsliv slik at utøvelsen bidrar til god livskvalitet og 
helse i befolkningen. Dette forutsetter at naturen 
ivaretas for å sikre levedyktige og høstbare bestander av 
vilt og fisk, og at allmennheten sikres gode jakt- og 
fiskemuligheter.



Vi ønsker å ivareta vår rike høstingstradisjon,
og ønsker alle velkommen ut i norsk natur!



Friluftsliv = god folkehelse
(dessuten er torsk godt å spise!)



Fra gammelt av lærte 
man å mestre naturen 
av foreldre og besteforeldre



Det høstingsbaserte friluftslivet
foregår som regel på tvers av stiene



For noen er skogen skummel…

Tenk om jeg 
går meg vill..

Hvordan 
finner jeg 

veien hjem?







Vi har funnet en genial løsning!

En smartphone-app
som tar deg hjem

- uansett!



En terskelfjerner 

Virker over alt

Du har den alltid med

Selvforklarende

Billig – kr 29 i App Store
eller Google play



Appen virker slik:

http://www.njff.no/nyheter/Sider/Rett-hjem-appen.aspx

http://www.njff.no/nyheter/Sider/Rett-hjem-appen.aspx


For noen er skogen skummel…

Tenk om jeg 
går meg vill..

Hvordan 
finner jeg 

veien hjem?

Ikke lenger bekymring for å gå seg vill !

Nå er det enkelt å finne hjem ! 



Hva mer kan NJFF bidra med ?

Kan tilpasse friluftlivstilbud for 

mange ulike grupper med spesielle 

behov

Tjenestene må betales enten ved at 

NJFF etter avtale søker støtte eller 

at tjenestemottaker betaler direkte



NJFF Akershus’ referanseliste:

Isfisketur med blinde –Oppdragsgiver 
Norges Blindeforbund

Orrfuglleik m/overnatting ute for barn 
og unge med bistandsbehov 
Oppdragsgiver Sørum Kommune

Isfiske og alminnelig fiske – personer 
fra dagaktivitetssenter – Oppdragsgiver 
Rælingen Kommune



Fra isfiske på Hurdalssjøen



Forts.: referanseliste

Friluftsliv for rusavhengige under 
rehabilitering – Oppdragsgiver AHUS

Utedager/friluftsaktiviteter for barne– og 
ungdomsskoler i Akershus. Bookes over 
nettet.
Oppdragsgiver - den enkelte skole

Fisketurer sommer og vinter med bosatte 
polakker – Eget arrangement finansiert via 
Fylkesmannen i O/A



På bookinglisten..

Fisketurer for hjemmeboende brukere:

Avtale med klienter fra dagpsykiatrisk

senter i Asker(150 brukere) 

NJFF har deltatt på allmøte med 

betjeningen på dagaktivtetssenteret

Midler fra Fylkeskommunen



Kontaktdata
NJFF - Akershus
Industriveien 8
1481 HAGAN

akershus@njff-akershus.no

Tlf: 63 99 82 75

mailto:akershus@njff.org

