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Trysil
Fellesforenings
formåls
paragraf
Å SKAPE økt FORSTÅELSE for menneskets
ANSVAR for den LEVENDE NATUR.
LEGGE forholdene best mulig TIL RETTE for
ANSVARSBEVISST jakt, fiske og friluftsliv
innenfor en miljømessig FORSVARLIG naturforvaltning.

3

Slik

TFJF
nå

4

skal

• Tilrettelegge for et samarbeid mellom
lokalforeningene til beste for et rasjonelt
vilt- og fiskestell og organisasjonsarbeid.
• Ivareta jakt-

og fiskeinteressene

gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og ved at allmennheten skal
ha adgang til å utøve jakt og fiske, og slik
bidra til at Trysil skal være en attraktiv kommune å bo i.
• Være en aktiv interesseorganisasjon
som ivaretar medlemmenes interesser

• Sikre at viltet

og fisken høstes til glede

for flest mulig motiverte utøvere.
• Arbeide for økt allmenn forståelse for
jakt og fiske.
• Være kunnskapsformidler om jakt og
fiske til lokalsamfunnet.
• Arbeide for korrekt

bruk av våpen og

sportsfiskeredskap.
• Drive et aktivt rekrutterings-

innen jakt, fiske, naturforvaltning og frilufts-

utdanningsarbeid, herunder

liv.

ungdomsarbeid.

• Sikre en bærekraftig høsting av våre
vilt- og fiskeressurser basert på tilgjengelig
kunnskap.

• Samarbeide med offentlige

og

myndig-

heter og andre interesseorganisasjoner.

• Arbeide for gode medlemsfordeler
for de tilsluttede lokalforeningenes
medlemmer.
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Tiltak
2021–2025

Organisasjons
utvikling
Det skal i perioden arbeides med å utvikle
organisasjonen ved å
• Vurdere tilknytning til NJFF; er det mer hensiktsmessig at det er TFJF som er tilsluttet
forbundet?
• Vurdere sammenslåing av lokalforeninger
• Presisere rolleavklaring / arbeidsfordeling
mellom TFJF og lokalforeningene og utarbeide gode årsplaner
• Sikre en god, løpende dialog mellom TFJF
og lokalforeningene
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Profilering
TFJF ønsker å være synlig og framstille oss
selv og våre aktiviteter på en positiv måte.
I perioden skal vi:
• Utvikle hjemmesiden og sosiale medier
til å informere om tilbud og fremheve vår
virksomhet
• Bruk av lokal presse
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Rekruttering
Det skal arbeides aktivt med å rekruttere
nye jegere og fiskere og nye medlemmer til
foreningen ved
• Medlemsundersøkelse; hva ønsker
medlemmene.
• Aktivt barne- og ungdomsarbeid.
• Kursvirksomhet.
• Oppfølging av nye jegerprøvekandidater.
• Aktiv medlemsverving.
• Utvikle flere lokale medlemsfordeler.
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Rovvilt
Forvaltningen av store rovdyr påvirker vår
egen virksomhet og er et viktig tema for våre
medlemmer.
TFJF skal arbeide aktivt for å få gjennomslag
for vårt syn ved å:
• Øve politisk påvirkning via fylkesforbundet
og NJFF.
• Frambringe faktakunnskap og delta aktivt i
relevante forskningsprosjekter.
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Strategi
grunneieravtaler
Avtaler om disponering av jakt og fiske er det
viktigste grunnlaget for foreningens virksomhet, og tilgangen til jakt og fiske er den
største medlemsfordelen vi har å tilby.
• I planperioden få fornyet avtalen med Trysil
kommuneskoger.
• Gjennomgang og kritisk evaluering av eksisterende avtaler.
• Vurdere nye områder som kan være
aktuelle for avtaler om jakt og eller fiske.
• Deltakelse i samarbeidsutvalget med Trysil
Elvelag.
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Forvaltning av
jakt og fiske
Aktiv vilt- og fiskeforvaltning er av våre viktigste arbeidsoppgaver og viktig i våre forpliktelser overfor grunneierne.
I planperioden skal vi:
• Gjennomføre tiltakene i «Driftsplan for
fiske» og egne kultiveringsplaner.
• Drive en aktiv viltkartlegging og vurdere
regulering av jakta og viltstelltiltak ved
behov .
• Gjøre tiltak for å heve statusen på
rådyrjakta.
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Fokus
i 2021
–2022
– for styret og
 dministrasjonen
a
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Organisasjonsarbeid
• Oppfølging av tiltak i langtidsplanen. Aktuelle tiltak prioriteres senere av styret når
planen er godkjent.
• Utarbeide plan for for barne- og
ungdomsarbeidet.
• Utarbeide plan for 1–2 fiskeplasser med
universell utforming.

Kurs og arrangement
• Jegerprøvekurs
• Kurs føring av hund i fjellet
• Bittermarkaprøven
• Øvrige kurs i henhold til
aktivitetsutvalgets plan
• Introjakt
due
elg
rådyr
hare
rype og skogsfugl
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Jakt og vilt
• Viltkameraprosjekt
• Gaupesporing
• Opprette lufteområde for hunder åpent i
båndtvangsperioden
• Gjennomgang av organiseringen av
rådyrjakta
• Rype- og skogsfugltakseringer
• Digitale jaktkart
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Fiske og fiskestell
• Trysilelva: Vedlikehold av fiskeplassene langs Trysilelva.
• Mjølsjøen: Uttynningsfiske. Supplering med en båt i
«1 nøkkel – 100 båter» - ordningen.
• Presttjernet: Forsøk med utsetting av 2-årig røye.
• Eltsjøen: Vedlikehold av vegen til fiskeplassen.
• S. Svartåstjernet: Vedlikehold av demning.
• Ørsjøen: Utbedring av demning.
• S. Grønsjøen. Klopplegging.
• Flensjøen: Tynningsfiske og utbedring av dam.
• Gjetsjøen: Tynningsfiske og utsetting av 3-somrig røye.
• Rundsjøen: Avslutning av tilretteleggingstiltak og uttynningsfiske.
• Grøna: Befaring med tanke på utarbeidelse av biotopplan.
• Høljedalen: Påbegynne tiltak i planen for vassdraget inkl. innkjøp av
en båt i «1 nøkkel – 100 båter» - ordningen.
• Utarbeide plan for 1–2 fiskeplasser med universell utforming,
Ørsjøen og evt. Trysilelva i Innbygda.
• Utarbeide og sette opp informasjonsskilt ved våre mest brukte
fiskevann.
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