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Alle våre jegere plikter å sette seg inn i jaktreglene. Jaktkort anses som ugyldig uten medbrakte
jaktregler. Vi anbefaler at jaktregler lagres på f.eks mobiltelefon.
Foreningen har følgende terreng:
1 Haukebøl
2 Hølands varde
3 Thon
4 Endsrud
1. Før jaktkort kan utstedes må alle som skal drive jakt i Høland JFF’s terreng fremvise betalt
vilttrygdavgift og medlemmer med jaktkort til medlemspris fremviser medlemskort i foreningen. Jaktkort
fås kjøpt på foreningens annonserte utsalgssteder og etter avtale med medlemmer av jaktutvalget.
2. Alle som løser jaktkort eller jakter i foreningens terreng plikter å sette seg inn i nasjonale og lokale
regler for fredning av vilt og hvilke arter som er jaktbare. All bruk av våpen skal utøves i samsvar med
våpenloven og retningslinjer for sikker jegeradferd og human jakt.
3. Medlemmer som skal drive rådyrjakt må undersøke med Leder av jaktutvalg pr SMS om det er flere
fellingstillatelser igjen i jaktområdet. Start av jakt tillates ikke før svar fra Leder av jaktutvalget foreligger.
Jaktutvalget sperrer terreng for rådyrjakt når kvoten er nådd og kunngjør dette ved annonsering på
foreningens hjemmeside. Alle jegere som skal jakte rådyr i foreningens terreng plikter å ha med seg en
kopi av gyldig ettersøksavtale sammen med jaktkort. Utgifter ved ettersøk dekkes av jegeren selv. Ved
skadeskyting eller mistanke om skadeskyting av rådyr plikter jeger å varsle, uten ugrunnet opphold, Leder
av jaktutvalget, samt tilkalle ettersøksekvipasje.
Når et rådyr er felt så plikter jeger å varsle Leder av jaktutvalget pr SMS om fallet. Meldingen skal
inneholde jaktområde, samt kjønn og alder på dyret. Varslet skal skje umiddelbart etter fall.
Bukkejakt fra 10.08 - 27.9. OBS!! 28-29/9 INGEN jakt pga kommende elgjakt! (i bukkejakta er bruk av hund
ikke tillatt).
Ordinær rådyrjakt med hund fra 25.9 og avtales med det enkelte elgjaktlag.
Se adgang for rådyrjakt på foreningens hjemmesider. Kontaktinfo på foreningens hjemmesider.

4. Fellesjakt på rådyr utføres som posteringsjakt. Fellesjakta krever jaktleder som vil ha overordnet ansvar
for gjennomføring av jakta. Tildeling av poster fordeles ved loddtrekning.
Valg av hundeførere gjøres av jaktleder.
Alle deltagere skal være iført signalfarge: minimum lue
5. Medlemmer som skal drive småviltjakt plikter å sette seg inn i jaktregler, grenser og evnt dagskvote før
jaktstart. Disse skrives ut og medbringes sammen med jaktkort under jakta. Evnt. dagskvote finnes på våre
hjemmesider. Det er tillatt med hund til småviltjakt. Det tillates én løs hund om gangen pr. jeger.
Småviltjakt i helger 25.9 – 23.12 avtales med det enkelte elgjaktlag. Se mer informasjon og kontaktinfo på
foreningens hjemmesider. OBS!! 23-24/9 INGEN jakt pga kommende elgjakt!
6. Alle som deltar på jakt i foreningens terreng plikter å gjøre seg kjent med grenser, atkomstveier og
parkering, og overholde disse. Kart kan lastes ned fra foreningens nettside og skrives ut.
7. Medlemmer som treffer andre jegere i terrenget kan og bør kontrollere om vedkommende er medlem
i foreningen og har nødvendig våpentillatelse, jegeravgift og jaktkort. Uregelmessigheter skal rapporteres
til Leder av jaktutvalget
8. All trening av jakthunder på foreningens terreng er forbudt uten avtale med jaktutvalget.
Treningsterreng og tildeling av dette administreres av jaktutvalget.
9. Fellefangst av mår og mink i foreningens terreng er tillatt og ønskelig. Kontakt Leder av jaktutvalget for
fullmakt.
10. Jaktkortpriser blir vedtatt av styret hvert år før jaktstart. Prisen blir kunngjort på foreningens nettside
og ved oppslag. Kr 100 refunderes ved innlevering av fangstrapport innen 10 dager etter jaktsesongen er
slutt.
11. Jaktutvalget kan til enhver tid utstede begrensning i jakt og utvidet regelverk for enkelte jaktområder,
enkelte viltarter, og for spesifikke perioder. Dette blir kunngjort ved oppslag eller på foreningens nettside.
12. Brudd på jaktregler kan føre til at jaktutvalget utelukker medlemmet for videre bruk av foreningens
terreng og grove brudd politianmeldes. Styret kan i alvorlig tilfeller også beslutte å utelukke medlemmet
fra foreningen.

