Regler for Ås Jeger- og Fiskeforenings jakt ved Årungen i 2018:
• Jakttid er fra en halvtime før solens oppgang til ca en halvtime før solnedgang, men
ingen jakt på søndag, og på østsiden ingen jakt mellom kl 10.30 og kl 15 før 15.
oktober.
• Det kan jaktes gjess fra 10. 8., gressender, storskarv og ringdue fra 21. 8., dykkender
og fiskeender fra 10. 9. Jaktbare arter og jakttider fremgår av Miljødirektoratets
forskrift etter viltloven, se direktoratets nettsider og Lovdata.
• Ingen jakt når det er ro/padlekonkurranse eller organisert felles trening eller
kursaktivitet på vannet. Ved slik aktivitet lokalt på land ved rostadionsområdet eller
Berg friluftsområde kan bare de andre terrengavsnitt brukes (aktivitet på land kan
være brukshundtrening, feltkurs/undervisning for skoler eller NMBU o.l.)
• Ved all jakt skal det vises særlige hensyn til annen aktivitet, spesielt overfor turgåere
og folk som har opphold eller gjøremål her, ved fluktskudd og ettersøk, og i forhold til
husdyr på beite og åker før slått. Alle terrengavsnitt avgrenses mot vei eller bygning
eller beite, og kun på vestsiden kan man visse steder avgi fluktskudd mot bakland.
• Maks åtte haglegevær i alt samtidig, maks to pr post, se kartskisser med
postbeskrivelse for hvert terreng. Annen postbruk kun ved avtale med jaktleder.
• Bruk av rifle er ikke tillatt unntatt fra jakttårn ved Horgen (rikosjettfare ellers).
• Nettbasert påmelding og rapportering etter egne regler, se
https://www.njff.no/fylkeslag/akershus/lokallag/aas/sider/Jakt.aspx
• Deltakende jegere skal ha tatt Ås JFFs kurs om jakt på ender og gjess, eller være
klarert av jaktledelse ut fra dokumentert tilstrekkelig erfaring og kunnskap.
• Fjern minst mulig strandvegetasjon, det gir også best skjul. Ikke tråkk i dyrket mark.
• Anbefalt maks avstand på gås og skarv i flukt 25 m, på vann 20 m, bruk grove hagl.
• Ferdsel i dyrket mark er forbudt før innhøsting, i høstsådd åker og i pløyd og harvet
mark, dog unntatt innhenting av død/skadet felt vilt utført med særlig forsiktighet.
•

Spørsmål til jaktledelse: Ivar tlf. 412 19 472 Jon: tlf 95 85 05 24 (leder jaktutvalget)

Terrengdel Rostadion:
Hagleposter - gås, and, skarv.
Brukes kun etter 15. 10. pga mye annen aktivitet/bruk.
Rost 1: En post i nord i nærheten av Speakerbua. Bør ha
kamuflasjenett her.
Rost 2: Post i sør har naturlig skjul nedenfor parkeringen.

Terrengdel Berg friluftsområde.
Hagleposter - gås, and, skarv, mink.

Berg 1
1

Berg 1: Sydkant av Syverudbekken. Naturlig skjul og
kamuflesjenett. Våtmark.

Berg 2

Berg 2:
Skogkant nedfor plenen, nord for liten åpen vik der.
NB, tursti langs vannet rett bak! Brukes kun fra oktober
pga mye turaktivitet.

Horgen 3

Horgen 2
Horgen 1
Riflepost

Terrengdel Horgen vest for Årungen. 3 hagleposter for and, gås, skarv, ringdue, rev.
Bak Horgen 2 kan det posteres med lokkefugl for gås og/eller ringdue på jordet. Riflepost
(jakttårn, bruk lokkefugl på jordet) nederst i SØ ved vannet, kun skudd mot bakken i NV,
sikker vinkel vist ved rødt/hvitt bånd i åskant bak jordet (gås, ringdue, rev).

