
VEDRØRENDE UTMELDING AV NJFF 2020 

 

Flere av foreningens medlemmer har lenge gitt uttrykk for at de ønsker å melde 

seg ut av Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

Bakgrunnen er at mange av medlemmer ikke ønsker å bidra til NJFFs 

jaktaktiviteter, samt at en stor del av medlemskontingenten går til dette 

formålet.  

Flere sentrale personer i Drammens Sportsfiskere har tatt en beslutning om at de 

ikke kommer til å betale ny medlemsavgift til Norge Jeger- og Fiskerforbund. 

Ulempene ved utmelding fra NJFF er først og fremst at DS må føre 

medlemsregisteret selv.  

Vi vil miste medlemsfordeler, tilbud, arrangementer og kurs i NJFF. Vi mister 

også medlemsbladet Jakt og Fiske. 

Fordelene ved utmelding er at vi blir en ren forening som tilrettelegger for 

sportsfiske og fritidsfiske for allmennheten og egne medlemmer. I tillegg skal 

foreningens medlemmer kultivere og verne om vann og vassdrag (§2). 

Organiseringen av forbundet med fylkes- og sentralledd gjør at det er en dyr 

organisasjon å drifte. Både fylkes- og sentralledd har ikke vært beskjedne de 

siste årene og kontingenten har økt, uten at andelen som tilfaller lokallaget har 

økt.  Det kan tenkes at en utmelding av NJFF vil gi økt handlingsrom for DS til å 

tilby flere sportsfiskeaktiviteter til medlemmene. 

 

Dersom vi ser for oss dagens medlemstall er kontingentinntektene nå slik: 

 

NJFF DS  

Medlemskategori antall pris sum DS andel pr medlem totalt 

Hovedmedlem  144 830 119520 25 % 207,5 29880 

Pensjonist uføre  90 630 56700 25 % 157,5 14175 

Sidemedlem 35 385 13475 25 % 96,25 3368,75 

Ungdom 12 300 3600 25 % 75 900 

Familie 8 1100 8800 25 % 275 2200 

Æresmedlem 8 0 0 0 %   0 

     
    

Total 297   202095     50523,75 

Ref. KJ 



Drammens Sportsfiskere var inntil høsten 1962 medlemmer i Norges 

Sportsfiskerforbund, da dette forbundet gikk inn i NJFF. Det ble da gjort vedtak 

(på årsmøte, landsmøte og ting) om at Drammens Sportsfiskere skulle følge 

Norges Sportsfiskerforbund i sammenslåingen med NJFF. 

 

Ifølge Drammens Sportsfiskeres lover: 

 

§4.2.   Den som ikke har betalt sin kontingent eller sendt utmeldelse innen 31.         

         mars kan av styret strykes som medlem. 

Dette betyr at det er opp til styret i DS å eventuelt velge å stryke et medlem 

som ikke har betalt medlemskontingent. 

Etter tolkningen av lovverket kan medlemmene derfor betale medlemskontingent 

direkte til DS – og ikke til NJFF. 

 

6.3.2020 TH-BP 

 

Kommentar fra styret i DS 

Styret i DS har gått gjennom skrivet til Truls og Borgar, og vedtatt at vi 

anbefaler at DS melder seg ut av NJFF. 

 

I tillegg har vi hatt et møte med lederen, Bjørn Ek, i Grenland sportsfiskere, en 

forening som ikke har vært medlem av NJFF på mange år. Han kunne bl.a. 

fortelle at de har mer enn 2000 medlemmer og de har mange hytter som 

medlemmene kan leie. Styrets mål er at hele medlemskontingenten går til DS og 

at vi på sikt kan leie hytter på åremål ved gode fiskevann og tilby dem for utleie 

til medlemmene mot at de deltar i et minste antall dugnadstimer. 

 

 

 

 

https://grenland-sportsfiskere.no/

