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Forsidebilde: Jakt og fiske engasjerer store og små 
Fotograf: Emelie Våtvik 
 



Medlemsoversikt 
Pr. 31. desember 2018 hadde Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening (LJFF)  
792 medlemmer mot 871 medlemmer samme tidspunkt året før, mens det for 2 år 
siden var 772.  De forholdsvis store endringene fra år til år kan forklares med at 
medlemsregisteret driftes av NJFF sentralt, og avregningstidspunkter kan variere fra 
år til år.  Vi merker nok en også en større turnover blant medlemmene enn tidligere.  
Foreningen har 60 barne- /ungdomsmedlemmer og 43 pensjonist/uføremedlemmer 
 
 

Styrets sammensetning 

Leder Svenn Are Johansen               
Nestleder Ivar Andersen      
Sekretær Kari Stokke  
Kasserer Emelie Våtvik     
Styremedlem Marius Simavik  
Leder Viltstell Torgeir Prytz                  
Leder Skytegruppa Atle Odd Brekken   
Leder Hytteutvalget Anders Magne Lindseth     
Barne- og ungdomskontakt Erle Frantzen                  
Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen    
Vara styremedlem Berit Paulsen    
Kvinnekontakt Sylvi Lundgren    

 
Barne- og ungdomskontakt og Kvinnekontakt meldte seg ut av styret høsten 2018 på 
grunn av flytting til fastlandet.  
Frem til årsmøtet er Marius Simavik konstituert i vervet som barne- og 
ungdomskontakt og Berit Paulsen i vervet som kvinnekontakt. 
 
 

Møtevirksomhet 

Det har i løpet av 2018 vært avholdt 7 styremøter. Utvalg og undergrupper har utført 
arbeid og møteaktivitet etter behov 
 

Årsmøte i NJFF Troms 

Ingen fra LJFF deltok på årsmøte i Fylkeslaget i 2018 

 

Høringer  
 

LJFF har ikke uttalt seg i noen høringer i løpet av 2018 
 

Tilskudd 

Tilskudd studieforbundet:  Kr. 3 000,- 
Korkpenger:     Kr. 75 000,- 
Grasrotandel/Norsk Tipping: Kr. 22 834,69 
Gjensidige (Kundeutbytte)  Kr. 3 809,- 
 
 



Jegerprøvekurs  

Årets kurs gikk som vanlig i siste halvdel av mai. Det var 53 påmeldte, hvorav 49 
fullførte kurset og ble oppmeldt til eksamen. Gjennomføring av eksamen ble ganske 
forvirrende og komplisert å få til denne gang. Det grunnet at det var fritt for folk med 
kunnskap om hvordan eksamen skulle gjennomføres, og at miljøavdelingen hos SMS 
fant ut at eksamen skulle være når det passet for de, og ikke når det passet for LJFF 
og de som skulle avlegge eksamen. Uansett alle som gikk opp til eksamen besto 
prøven. 
 

Demonstrasjon av reinslakting 

Etter mye att og fram fikk vi lov av SMS å gjennomføre den årvisse demoen felling og 
slakting av to reinsdyr i Adventdalen. Selv om de ikke akkurat applauderte vår 
beslutning om å gjennomføre demoen, selv om det var snakk om en viss rabies 
epidemi. I overkant av femti stykker deltok på årets demo, og de fleste syntes det var 
et godt tiltak og at det var lærerikt. 

 
Revefeller 
 

Etterspørselen etter våre utlånsfeller er stor, og denne sesongen hadde vi 9 sett i 
utlån til medlemmer som hadde fått tildelt fangstterreng 
 

Iridium 
 

Det er et begrenset utlånsmarked for satellittelefoner for tiden, men de som leier er 
kjempefornøyde med tilbudet. 
 

Aktiviteter LJFF har deltatt på i løpet av 2018 

• LJFF stilte med representanter under trekning av revefangst terreng 

• LJFF hadde stand og deltok på aktivitetsmesse i regi av Svalbard Turn i 
august, og det førte til 10 nye medlemmer. 

• LJFF er delaktig i SUSTAIN prosjektet for å gi lokalt forankrede innspill og 
informasjon på vegne av sluttbrukerne innen jakt, fangst og høsting 

 

 
Aktivitetsmesse i Svalbardhallen. Foto: Emelie Våtvik   

 

 



Revefangst 
 

Revefangst: LJFF har i samarbeid med skolen også i 2018 hatt fellefangst av rev. 
Til sammen fikk ungdommene 3 rever, hvorav en blårev. 

 
Strandrydding 
 

Årets strandrydding i regi av LJFF gikk av stabelen første helga i juli.  
Denne gangen var det strekningen Elveneset forbi Diabas og til Hatten som ble 
ryddet. Det var ti personer som deltok på ryddingen og det endte opp med tre fylte 
big-bager.  
Årets "tokt" ble et spleiselag mellom de som deltok, og i tillegg sponset Bakeriet med 
brødvarer. 
Stor takk til alle som gjorde dette til en flott helg med et godt resultat, selv om det ble 
noen små justeringer på grunn av isbjørn i området. 
 
 
 
 

 
Trivelig kveldsstemning Foto: Ivar Andersen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hytteutvalget 

Hytteutvalget har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder  Anders Magne Lindseth 
Medlem John-Erik Leithe 
Medlem Knut Breivegen 
Medlem Ivar Andersen 
 
Det har som vanlig vært stor pågang på de fleste hyttene gjennom sesongene, og 
mange medlemmer har fått benyttet seg av tilbudet. 
På vedlikeholdssiden, har det vært en god del jobb med takreparasjoner både på 
Kapp Schoultz og i Skansbukta, der det på begge hyttene har blitt skifta ut deler av 
bølgeblikktakene. På Kapp Schoultz ble det også skifta ut ovn både i hytta og 
badstua, i tillegg ble det laget gulv i dorommet. Russekeila fikk nye vinduslemmer 
igjen. Det måtte til etter at et turfølge var uheldig å miste eksisterende lem/lemmer i 
grillbålet. Isbjørner har som vanlig forvoldt litt skader her og der, men ikke noen 
større ødeleggelser heldigvis. Der det ble mest arbeid pga bjørn var også denne 
gang på Skottehytta der det måtte skiftes ut både treverk og glassrute i yttergangen.  
 

Hytteutvalget i LJFF 
 

 

 

 

 

 
Kapping av takplater, Kapp Schoultz Foto: Ivar Andersen 

 
 



 
Ny pipehatt + bardunering, Kapp Schoultz Foto: Ivar Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Før og etterbilde, doen på Kapp Schoultz Foto: Ivar Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skytegruppa 

 
Skytegruppa har hatt følgende sammensetning: 
 
Leder  Atle Brekken (Ammunisjonssalg) 
Medlem Anders Magne Lindseth (Riflebanen) 
Medlem Heidi Brun (Skytterhuset) 
Medlem Fred Skancke Hansen 
Medlem Tor Arne Iversen (Leirduebanen) 
 
Det har vært avholdt 1 styremøte. 
 
Riflebanen 
Aktiviteten på riflebanen har vært stor hele sommeren. Banen ble åpnet for organisert 
skyting med skytevakter tirsdag 29. mai og avsluttet torsdag den 4. september. I den 
perioden har det vært faste skytekvelder til øvelsesskyting og oppskyting til 
storviltprøven på tirsdager og torsdager gjennom hele sommeren, unntatt 17.,19.,24. 
og 26. juli da banen var stengt på grunn av ferie og mangel på skytevakter. 
Det har i tillegg vært arrangert en rekke oppskytinger utenom de oppsatte tidene for 
medlemmer som har vært forhindret i å stille opp på de ordinære skytekveldene. 
Det har også i år vært avholdt treningsskyting på tirsdager hele forjulsvinteren. 
Våre etats- og bedriftsmedlemmer er aktive brukere av banen. 
 
Oppskyting til Storviltprøven 
I 2018 hadde vi 283 skyttere som avla prøven i Longyearbyen og 10 i Svea.  
Tirsdag 17. juli ble det avholdt prøve for jegere fra Barentsburg. 
 

 
Fornøyd med oppskytinga Foto: Ivar Andersen 

 

 
 
 
 
 
 
 



Feltskyting 
Nytt av året er at det ble arrangert feltskyting lørdag 21. juli. 12 personer deltok på 
feltskyting. 
 

     
Foto: Berit Paulsen 

 
Arbeid som er utført på banen i 2018 
De nye portene fungerer godt. Avtale med Crawford om årlig service av alle portene 
fungerer, og de er innom banen en til to ganger i året. 
Det er satt inn 2 dører mellom oppholdsrommet og standplassen. Dette for å 
redusere støyen fra standplass. Noe tetningsarbeid gjenstår. 
Nytt av året var at vi samlet av alle skytevaktene på banen onsdag den 30. mai for å 
samkjøre ordregiving og rutinene på banen.   
Vårens tradisjonelle ryddedugnad på banen fant sted den 23. juni. 
Videre er det ryddet på banen med jevne mellomrom hele sommeren. 
Rydding på banen etter hver skyting er blitt bedre, men det er fortsatt mange som 
ikke tar med seg søppelet som blir produsert under hver skyting.   
 

 
Måtte hugges is for å kunne ta i bruk de elektroniske skivene Foto: Ivar Andersen 

 

 

 



Grovpistol 
Bra aktivitet i regi av Svalbard Turn fra mai til september på mandagskveldene. 
 
Leirduebanen 
Aktivitet gjennom sommeren på onsdagskveldene.  
 
Ammunisjonsregnskap 
Oversikt over ammunisjonssalget i 2018. 
Det ble solgt:  
3006  1820 stk  
308  1840 stk 
6,5x55 1300 stk 
 
Det er solgt mindre ammunisjon i 2018 enn i 2017.  
For å begrense mengden med ammunisjon har Skytegruppa besluttet å kun selge de 
mest aktuelle kalibrer for jakt. Det vil si 30-36, 308, 6,5x55 og 7 mm. Øvrige kalibrer 
er solgt ut og blir ikke tatt inn igjen 
 
Diverse 
Skytegruppa vil takke de som stiller opp som skytevakter og for alt det gratisarbeidet 
de legger ned for foreningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viltstellutvalget 

Gruppen har gjennom året vært sammensatt slik: 
 
Leder:  Torgeir Prytz 
Medlem: Jørn Hansen 
Medlem: Frank Jakobsen  
 
 
Viltstells aktivitet for 2018: 
 
Fjellrev 
Viltstell har deltatt på «Viltforvaltning og turisme i Longyearbyens nærområde» regi 
av Visit Svalbard.  
Følgende standpunkter er fremmet av LJFF: 
1. Rev som Ikonisk art stiller vi oss skeptisk til ettersom det å fremme rev som et 
Svalbard-ikon på lik linje som isbjørn vil skape mostand mot den begrensede 
revefangsten som drives av LJFF medlemmer i dag.  
2. Revehi skal holdes hemmelig og ved behov innrapporteres til Sysselmannen.  
3. Revehi skal ikke aktivt oppsøkes av organisert turistnæring da dette vil føre til 
unødig forstyrrelse av revehi.  
 
Organisert Rypejakt for tilreisende turister 
LJFF ønsker ikke organisert jakt på småvilt i nærområdene til Longyearbyen. Det er 
av LJFF sin oppfatning at høsting av naturressurser på Svalbard i første rekke skal 
tilkomme lokalbefolkning, og den eneste næringsgrunnlaget fangst skal gi er 
forbeholdt fangstfolk på Svalbard.  
 
Møte med Sysselmannen (SMS) 26.09-2018 ang status av rabies, tildeling av 
jakt og forvaltning 
 
Rabies: 
Prøver tatt av 3 rein, 13 rever og 1 isbjørn. Av de var 5 prøver positiv.  
 
Røyeforskriften: 
Det skal innføres en rapporteringsapp som er testet ut på fastlandet, appen fungerer 
også offline.  
Røyeforskriften skal i utgangspunktet implementeres i innhøstingsforskriften for 
Svalbard.  
 
Småvilt:  
Sysselmannen vil se på muligheten for at vi igjen kan kjøpe kort over skranken.  
 
Reinsdyrtelling: 
LJFF ved Viltstell har i samarbeid med SMS foretatt reinsdyrtelling for 2018.  
Tellingen viser økning av antall rein på svalbard, med noe variasjon fra område til 
område.  
 
 
 
 



 
Kvote og tildeling: 
Kvoten ble i år satt lik som foregående år i påvente av resultatet av SUSTAIN.  
SMS skal få informasjon fra NP i god tid før nesten jakt slik at de får justert størrelsen 
på kvoten. Det er uaktuelt at den skal være uendret enda ett år.  
Jakt på rein skal være rekreasjonsjakt og ikke høsting av ett overskudd. 
Reinstammen skal følge naturlig svingninger ikke påvirkes av jakt.  
Årets kvote var 348 dyr og det ble levert i underkant av 390 søknader.  
 
Forslag fra LJFF: Vi ønsker at SMS ikke bare ser på tidligere tildelt kvote, men at 
også faktisk felte dyr er med i betraktningen. Det er flere som ikke henter ut kort, og 
dermed er antall felte dyr betraktelig mindre enn antall hentede fellingstillatelser.  
Det er også ett ønske fra LJFF om å få en bedre kontroll på at det kun er bosatte på 
Svalbard i en gitt periode og har rett på jakt, som faktisk blir tildelt jakt. Her har SMS 
en dialog med skatteetaten og lokalstyre om å oppdatere register slik at det blir godt 
nok.  
 
Ett innspill fra LJFF i hvorvidt det er mulig for å åpne for jakt i flere områder enn de 
det jaktes i dag. LJFF vil ta dette videre i forbindelse med endringer av 
høstingsforskriften for å se om det er mulig å åpne flere områder for reinsdyrjakt.  
 
Venteliste: ved trekking av årets jakt ville det ved en eventuell venteliste i år ha vært 
17 jeger tilgjengelig for kort som ikke blir hentet innen fristen. LJFF ønsker at SMS tar 
i bruk en eventuell venteliste skulle det bli aktuelt i kommende år.  
 
Demojakt: 
SMS skal før tildeling av kursjakt neste år ha en beskrivelse i søknaden vedrørende 
det pedagogiske opplegget. Dette gjelder både barnehager, skole, ungdomsklubb og 
LJFF. Det skyldes at det kom klage / reaksjoner fra nye jegere som mente at LJFF 
ikke fulgte alle råd som var gitt fra SMS under slakting. Spesielt med tanke på rabies 
og håndtering av skutt vilt.  
 
Hvitkinngås: 
Åpning av jakt på hvitkinngås og høsting av egg fra kortnebbgås vil komme som 
innspill til ny høstningsforskrift fra LJFF. SMS som forvaltningsmyndighet vil ikke 
komme med forslag for åpning av dette, men vil vurdere eventuelle innspill fra LJFF. 
 

   
Fin fangst Foto: Ivar Andersen                                                       Rypejakt i Ebbadalen Foto: Ivar Andersen 

 

 



Barne- og ungdomskontakten 
 

LJFF stilte med våpen og skytebane til årets Camp Svalbard, da arrangementet ble 
flyttet til bynære omgivelser på grunn av vær og vind. 
 
 

Kvinnekontakt 
 
Norges jeger- og fiskerforbund sentralt har en satsing på å få opp kvinneandelen, 
som for øyeblikket er på ca 12%.  
«Delmål II.- Andelen kvinnelige medlemmer i NJFF skal være 20 % i 2025» 
Kvinneandelen i LJFF har økt jevnt og trutt de siste årene, og er nå på i overkant av 
37%  
 
Det har i 2018 ikke vært egne aktiviteter kun for kvinner, da vi ser at kvinneandel er 
høy på alle aktivitetene vi har. 
 

Årsfesten  
 
Årsfesten 2018 ble avholdt den 27 januar i kantina på Unis med 117 personer 
tilstede.  
Årets foredragsholder var Eva Fuglei som holdt et interessant foredrag om 
svalbardrypa. Menyen var havets delikatesser.  
Planen var at Advent Bay Poolboys skulle stå for musikken, men da flere av 
medlemmene fikk influensa, ble det Spotify isteden.  
Som vanlig var det god oppslutning om lotteriet der tur med Nordstjernen var første 
premie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Takk fra leder   

 
På vegne av meg selv og foreninga må jeg nok en gang få takke for et fantastisk år 
som har gått.  
Vi ser fortsatt at medlemstall er økende, det samme med antall kandidater på 
jegerprøvekursene, antall søknader til reinsdyrjakt, uttak av fiske og småviltkort hos 
SMS samt interessen rundt revefangst. Vi er virkelig gode og populære om det lov 
med litt selvskryt! 
Vi Svalbardianere er fortsatt genuint interessert i naturen og høsting av denne 
fantastiske ressursen vi har utenfor stuedøra vår. 
  
I 2018 hadde vi en del «kluss» i forbindelse reinsdyrtrekning og tildeling av dyr.  
Vi ønsker enda tettere dialog og samarbeid med miljøvernavdelinga hos SMS og 
håper at vår lokale filosofi og erfaring er noe SMS, departementer og direktorater tar 
til etterretning i fremtiden.  
Det er viktig at lokale aktører og sluttbrukere får beholde sine rettigheter og 
tradisjoner.  
  
LJFF prøver å tilrettelegge på alle plan så godt vi kan, og er medvirkende som 
ambassadører, forvaltere og observatører for naturen og våre medlemmer. Vi har alle 
et felles ansvar for artsmangfoldet, naturen og miljøet som vi benytter til rekreasjon, 
høsting og naturopplevelser.  
Foreninga er som vi vet, driftet på frivillig dugnadsbasert innsats av et stort antall 
mennesker, unge som gamle. 
Jeg ønsker så inderlig å takke alle disse ildsjelene for innsatsen som er lagt igjen i 
LJFF i året som gikk, og håper at kommende år går like knirkefritt og blir like fint!  
Om du er frivillig på Camp Svalbard, skytebaneleder, isbjørnvakt, med i 
ryddekomiteen eller hytteansvarlig, så er DITT bidrag med på å gjøre foreninga så 
bra som den er.  
  
Takk for året som gikk  
  
 
Svenn Are Johansen  
Avtroppende leder LJFF 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening 2018 
 

Hovedstyret  Periode 

Leder Svenn Are Johansen 2019 

Nestleder Ivar Andersen  2020 

Sekretær Kari Stokke 2020 

Kasserer Emelie Våtvik   2019 

Styremedlem Marius Simavik 2020 

Leder Viltstell Torgeir Prytz  2019 

Leder Skytegruppa Atle Odd Brekken 2020 

Leder Hytteutvalget Anders Magne Lindseth  2019 

Barne- og ungdomskontakt Erle Frantzen / Marius Simavik 2019 

Vara styremedlem Gunnhild H. Antonsen  2019 

Vara styremedlem Berit Paulsen 2020 

Kvinnekontakt Sylvi Lundgren / Berit Paulsen 2019 
   
Skytegruppa   
Leder Atle Odd Brekken 2020 

Medlemmer Tor Arne Iversen 2020 

 Anders Magne Lindseth 2020 

 Heidi Jorunn Brun  2019 

 Fred Skancke Hansen  2019 
   
Hytteutvalget   
Leder Anders Magne Lindseth  2019 

Medlemmer John-Erik Leithe 2019 

 Knut Breivegen 2020 

 Ivar Andersen 2020 
   
Viltstellutvalget   
Leder Torgeir Prytz 2019 

Medlemmer Frank Jacobsen 2020 

 Jørn Hansen 2020 
   
Festkomite   
Leder Håvar Fjerdingøy  2019 

Medlemmer Fred Skancke Hansen  2019 

 Stig Harald Hammer 2020 

 Gunnhild H. Antonsen 2020 

 Per Ivar Velve 2020 
   
Valgkomite   
Leder Stig Onarheim  2019 

Medlemmer Jørn Kjetil Hansen 2020 

 Heidi Brun 2020 

 


