
ØJFF disponerer i mellom 50.000 da til småviltjakt 7 km øst for Årnes en 45 min kjøring fra Oslo. 

Terrenget er lett tilgjengelig og har varierte biotoper. I terrenget vårt er det en bra bestand av 

storfugl, orrfugl og kanadagås. Vi har også rett på noen rådyr og en god bestand av hare. Vi har 

dessverre sporadiske besøk av ulv i vårt område. Dette har medført at det er mindre jakt etter hare 

og bruk av halsende hund. ØJFF organiserer også jakt rev og bever med eget kurs. Flere av ØJFF’s 

medlemmer driver med fellefangst etter mår og mink. Vi har noen feller til utlån.  

Småvilt 2020:  

For småviltjakt i det terrenget som ØJFF leier, tilbys småviltjakt til følgende priser:  

- Sesongkort for medlemmer kr 700, Kr 350 for ungdommer under 20 år! Ungdomskortet er ikke på 

VIPPS. 

 - Sesongkort for ikke medlemmer kr 1100. 

- To-dagers kort kr 400,- 

-  Dagskort kr 300,  

- Etterjulsjakt ikkemedlemmer kr 300,  

- Etterjulsjakt vurderes etter snøforholdene, og evt. etterjulsjakt er inkludert i prisen for medlemmer 

som har løst sesongkort. Etterjulsjakt for medlemmer er derfor gratis! Rovviltkort er gratis for 

medlemmer. 

Rådyrkort: Rådyrkort selges for angitte områder i det terrenget som ØJFF leier. Husk ettersøksavtale. 

Rådyrkort kr 700,-  

Merk: Ved avsluttet jakt, husk og returner jaktkort med rapport uansett resultat! Dette kan også 

gjøres på nettet her. For alle typer jaktkort er det en pant på kr 100,-. Denne fås igjen ved personlig 

innlevering og påført jaktresultat innen 1. februar året etter avsluttet jakt, eller elektronisk løsning.  

Ikke medlemmer har samme jaktstart som medlemmer. Jakttidene er som følger: Hornbærende 

rådyrbukk 10.08 – 03.10 Fortsetter 19.10 – 23.12 I perioden 10.08 – 24.09 er det kun tillatt med rifle 

uten hund. Rådyrjakt generelt 25.09 – 03.10 Fortsetter 19.10 – 23.12 Småviltjakt 10.09 – 03.10 

Fortsetter 19.10 – 23.12 Duer og ender 21.08 – 03.10 Fortsetter 19.10 – 23.12 Canadagås 10.08 – 

03.10 Fortsetter 19.10 – 23.12 DET ER OFTE ELGJAKT ETTER 19.10, VIS HENSYN OM DETTE PÅGÅR... 

 Jaktkort selges hos: * Årnes Sport, Sport 1, 2150 Årnes, tlf 63900997 * Arvid Johansen, Høiekroken  

4, 2150 Årnes tlf 63900768 mob. 91181676. * Pål Henaug, 2160 Vormsund tlf 63902190 mob. 

91769162. * Frank Nordlund, Silovn. 47 2150 Årnes tlf 63900202 mob. 91365568. * Geir Korsvoll, 

Tvethaugvn. 2150 Årnes tlf 63901262 mob. 98249407. Alle kortselgere ber om at dere tar med riktig 

beløp ved kjøp av kort, også på Sport1 er det egen kasse for ØJFF. Alle kort kan du kjøpe på VIPPS! 

NB! Gjør dere kjent med jaktterrenget, og kart fås kjøpt hos kortselgere, samt du kan laste ned 

grenser til Garmin GPS. 


