
Bruk og regler for jaktterrenget i Presteskogen på Dypvåg

Forreningen har en leieavtale på småviltjakt (hovedsaklig rådyrjakt) 
og deltakelse ved elgjakt med grunneieren av Presteskogen. Styret har 
vedtatt retningslinjene for bruken av terrenget, dette er primært et 
tilbud til opplæringslakt for ungdomsgruppa og de litt eldre 
ungdommene (inntil 25år) i forreninga som vil prøve seg litt på det å 
jakte som et lite jaktlag. I desember måned åpnes det for andre 
medlemmer også å jakte, dersom kvota ikke er fylt opp. Det er fint at 
vi kan ha et rimelig og godt jakttilbud til våre unge medlemmer. Det 
er viktig at vi administrerer det på en fornuftig måte både for 
undommene og for bestanden, så vi oppfordrer til å sette fokus på det 
sosiale. La derfor turen og jaktopplevelsen være viktigere en det 
antall vilt en bærer med seg hjem. 

Regler for Presteskogen. 
1. For å få jaktkort må en være hovedmedlem av Tvedestrand JFF.
2. Voksene geiter skal spares så langt det er mulig.
3. Priser. Årskort med fellingstillatelse på ett rådyr koster kr 500,-
Dagskort for ungdommer eller gjestekort sammen med
hovedkort og etter 1/11 koster kr 100,-
Dagskort for alle medlemmer eller gjestekort sammen
med hovedkort og etter 1/12 koster kr 100,-

4. Det skal betales en fellingsavgift på kr 300,- for kje og kr 500,- 
voksent rådyr.
5. Årskort og dagskort har fellingstillatelse på ett rådyr
Gjestekort har fellingstillatelse på ett rådyr sammen med det 
medlemmet som har med seg gjestejegeren

6. Beverjakt kan ordnes på forespørsel.
7. Det er rapporteringsplikt samme dag dersom man skyter rådyr og 
generell rapport om sett vilt for alle som har kort selv om det ikke er 
felt noe vilt. Feil eller ingen rapport vil kunne føre til tap av
rett til kort neste år. Rapportering innen utgangen av januar.
8. Alle som har jaktkort hos oss bør uoppfordret fremvise jaktkortet 
til andre jegere.



 


