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ULLENSAKER JEGERFORENING STIFTET PÅ BORGEN I 1920
Jan Halvor Eriksen fortalte denne kvelden om Ullensaker Jegerforening som så dagens
lys på Borgen.
Tidlig i mars 1920 ble det avholdt et møte på Borgen
meieri, sammenkalt av Sigurd Hertzenberg, for å
diskutere dannelsen av en jegerforening for
Ullensaker. Rundt 10 menn møttes og alle var enige
om at viltbestanden gikk tilbake og at det var påkrevet
å få dannet en forening. Det ble deretter nedsatt en
komité for å arbeide videre med saken og tegne
medlemmer. Det ble så sammenkalt til et møte på
Jessheim for å velge styre og diskutere forslag til lover.
Til styret ble valgt: M. Furuseth, Hans Strand, Wilhelm Hesle, Halvorsen Risebro, Halvor
Nordby, Thorvald Holm, Sverre Holt, Sigurd Hertzenberg og Martin Schøien. Disse
skulle hver i sin krets tegne medlemmer og arbeide for foreningen på beste måte. Til
å utarbeide lovene ble Sverre Holt og Sigurd Hertzenberg valgt.
Da lovene var utarbeidet, ble hele styret sammenkalt for å vedta dem og for å velge
formann og kasserer. Sverre Holt ble foreningens første formann og Sigurd
Hertzenberg ble kasserer. Begge enstemmig valgt. Lovene ble så vedtatt og sendt til
trykking.
Uroen over minkingen i viltbestanden gjenspeiles i Lover for Ullensaker Jegerforening
og i §1 heter det: Forreningens formål er ved medlemmenes felles bestrebelser å
arbeide for opphjelp av viltbestanden i Ullensaker.
Det ble også tid til litt sosialt samvær i foreningen. I 1921 ble Generalforsamlingen
holdt i kommunelokalet og den ble avsluttet med varm mat og dans.
Etter hvert ble det dannet mange jegerforeninger på Romerike. Bjerke JFF ble stiftet i
1922, Nannestad i 1934, Gjerdrum i 1941 og Blaker og Sørum i 1947. Disse
foreningene var også fiskeforeninger. Norges sportsfiskerforbund ble dannet i 1937.
Allerede 10. februar 1871 ble Norsk Jæger & Fisker-Forening stiftet. Den baserte seg
på direkte medlemskap fra hele landet. Den umiddelbare foranledningen til stiftelsen
var et forsøk på å sikre grunneieren enerett til jakt og fangst av de fredete viltsortene.
Det var en allemannsrett til jakt i hele landet, noe som også utenlandske jegere
benyttet seg av. Fredningsloven av 1863 ble ikke lenger regnet som effektiv og
viltbestanden var sterkt synkende.
Det ble derfor foreslått å oppheve allemannsretten til jakt og legge retten til
grunneieren. I 1899 gikk det gjennom i Stortinget at grunneieren fikk lovfestet enerett
til jakt med hund på all privat grunn. De som satt på Stortinget den gang var jo
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embedsmenn, storbønder og andre med matrikulert grunn. Det var derfor viktig å få
dette vedtatt før 1900 da det dette året skulle gis stemmerett til alle ustraffete menn
over 21 år. Ingen hadde noen illusjoner om at det ville være mulig å få vedtatt
grunneierretten i et Storting valgt med alminnelig stemmerett.
Sett med dagens øyne var viltbestanden relativt god. Det ble for eksempel i 1866
eksportert 40 tonn ryper ved siden av et stort innenlands forbruk. I 1911 var eksporten
på hele 120 tonn.
Norsk Jæger og Fisker-Forening åpnet etter hvert opp for kollektivt medlemskap fra
jakt- og fiskerforeninger og i 1925 ble Ullensaker Jegerforening innmeldt. I 1937
forandret Norsk Jæger og Fisker-Forening navn til Norges Jeger og Fiskerforbund.
Underveis var Arbeidernes Jeger og Fiskerforening og Norges Sportsfiskerforbund
etablert. I 1960 ble alle foreningene enige om å gå inn i Norges Jeger og Fiskerforbund.
Ullensaker Jegerforening har i alle år jobbet aktivt for å holde viltbestanden opp. Det
er gjennom årene satt ut både harer, fasaner og rapphøns og det ble drevet
rovdyrbekjempelse med skuddpremier på både rev, hauk og kråke.
Medlemstallet i foreningen vokste i 1936 da Ullensaker Jegerforening hadde fått 200
rettigheter fra skogeierne. I 1952 ble det dannet et Vilt og Fiskepleielag i Ullensaker.
Dette kalles nå Grunneierlaget og sto for salget av jaktkort fram til 1997. Medlemstallet
i foreningen var nå på 155. Samme året kom det en ny jaktlov som også medførte at
det i hver kommune ble oppnevnt en Viltnemd.
I årene 1949 til 1952 var all småvilt fredet for jakt, kun revejakt var tillatt.
Viltbestanden var også i 1953 meget god sett med dagens øyne. Lister fra årene 1963
til 1972 viser en nedgang på alle viltsorter unntatt ringduer.
I 1920 bodde det 6 643 personer i Ullensaker, mens det i dag er 33 000 innbyggere i
kommunen. Store områder er bebygget og jaktbart areal samt viltbestanden synker.
Statistikken for de siste 8 årene viser nedgang for så å si alle arter. For eksempel ble
det ikke skutt orrhøns eller tiur under jakten i 2014. Elg- og rådyrbestanden er derimot
fortsatt stor og det blir skutt 90 elg i kommunen hvert år.
Fram til 1994 var Ullensaker Jegerforening en ren jegerforening, men i 1994 ble det
en sammenslåing med Ullensaker sportsfiskere. Navnet ble da Ullensaker JFF.
Ullensaker Jegerforening har et meget godt anlegg for leirdueskyting på Ringbanen på
Gardermoen. Der ligger også foreningens klubbhus.
I 1986 ble det innført tvungen jegerprøveopplæring for førstegangsjegere. Ullensaker
JFF har i alle årene etter 1986 gjennomført jegerprøvekurs med instruktører fra egne
rekker. Foreningen har også en aktiv ungdomsgruppe på rundt 40 personer.
2014 ble Ullensaker JFF kåret til «Årets forening 2014» og fikk «Ungdommens Pris
2014» av Akershus Fylkeslag av Norges Jeger og Fiskerforening. Ullensaker JFF har i
dag rundt 450 medlemmer, også kvinner, og leder er Bjørn Breen som er vokst opp
på Borgen.

