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Jaktbestemmelser/-instruks 2019/2020
Jaktutvalget i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for
sesongen 2019/2020, godkjent av styret.

Hvem kan søke om jakt
Alle medlemmer av Ski Jeger- og Fiskerforening kan søke om jakt i Ski såfremt
vedkommende i søknadsåret har:
• betalt medlemkontingenten innen 1. mars
• betalt jegeravgiften
• utført 10 timers godkjent og registrert dugnad eller et prosjekt
• evt. ønsker å kjøpe seg fri fra dugnadsplikten
Innenbygdsboende i Ski kommune har fortrinnsrett til jakt dersom det innkommer flere
søknader enn antall kort til fordeling. Deretter har søkere med utført dugnad fortrinnsrett.
Evt. utestengte/ekskluderte medlemmer nektes kjøp av alle typer jaktkort. Ved flere søkere
enn jaktkort blir det foretatt loddtrekning hvis alle kriterier ellers er like (innenbygdsboende,
utført dugnad, osv.). Jaktkortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre.

Søknadsfrist jaktkort
Søknadsfristen er 1. april. Årets jegerprøvekandidater kan søke frem til 1. august samme
år hvis jegerprøven avholdes etter 1. april.
Søknad om jaktkort kan kun gjøres elektronisk på våre nettsider www.skijff.no, under
menyvalget Jakt. Klikk på linken som heter Jaktsøknad 2019

Tildeling av jaktkort
Liste med navn på alle som er tildelt jaktkort blir lagt ut på våre nettsider www.skijff.no,
menyvalg jakt, senest 14. mai.

Betaling av jaktkort
Betaling av jaktkortet gjøres ved utlevering. Kortautomat er nå tilgjengelig og vi tar ikke
lenger imot kontantbetaling, kun betaling med kort. Har man ikke hentet jaktkortet senest
siste utdelingsdag, mister man retten til dette. Elgkort betales senest på siste kortutdeling.

Utlevering av jaktkort
Etter tildelingen blir det satt opp 2 utdelingsdager på Revehiet på Siggerud fra klokken
17.30 til kl. 20.00. Har man ikke selv anledning til å møte på noen av disse datoene, kan
man sende papirene med en stedfortreder. Det er kun på disse datoene man kan hente
jaktkort.
Det gis ikke anledning til å hente kortene på andre datoer eller etter siste utdelingsdag.
Kortutdelingsdatoer blir publisert sammen med jaktkorttildelingen på våre nettsider.
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Dugnad
Dugnadsåret løper fra 1. april til 31. mars. 10 timer dugnad eller gjennomført prosjekt utført
i dette tidsrommet gjelder for påfølgende jaktår. Nye medlemmer (som ikke har vært
medlem av Ski JFF før) innmeldt etter 1. januar unntas fra dugnadsplikten ved søknad om
jakt i april samme år. Tillitsverv ansees som dugnadsarbeid. Pensjonister og uføre fritas
for dugnadsplikten, men mister ikke fortrinnsretten. Søkere med dugnad som ikke får
jaktkort grunnet for mange søkere, får overført dugnaden til neste år.
Jegeren må selv innhente informasjon om, og melde seg på dugnader. Informasjon ligger
på våre nettsider: www.skijff.no. Alternativt kan man kjøpe seg fri fra dugnadsplikten med
kr. 3.000,-. Søkere med utført dugnad har fortrinnsrett.

Rapporteringsfrister
Innrapportering av jaktkort ved sesongslutt gjøre på våre nettsider www.skijff.no, menyvalg
Jakt. Her finner du også kontaktpersoner for de forskjellige jaktformene. For rapportering
av felt rådyr og bever gjelder egne frister, se presisering under den spesifikke jaktformen.
Følgende rapporteringsfrister gjelder for de forskjellige viltartene:
• Rådyr – samme dag som dyret felles eller senest 28. des. hvis ingen dyr er felt
• Rovvilt – senest 20. april
• Småvilt – senest 20. april
• Bever – samme dag som dyret felles, eller senest 4. mai hvis ingen dyr er felt
NB! Ved for sen/ingen rapportering kan nytt jaktkort kun løses mot et ekstra gebyr på kr.
500,- pr type kort.

Jaktbegrensninger og sanksjoner
Jaktutvalget kan avgrense/stoppe jakt eller frede jaktsoner (se sonekart) hvis viltbestand
og/eller jakttrykk tilsier dette. Informasjon om dette sendes ut via SMS til den enkelte jeger.
Ved brudd på interne eller offentlige jaktbestemmelser, kan foreningens oppsynsmedlemmer inndra alle jaktkort med øyeblikkelig virkning. Endelig utfall av saken avgjøres
av videre saksgang. NB! Jaktkortet refunderes verken helt eller delvis selv om jakt
avgrenses/stoppes eller jaktkort inndras.

Dagkort (for medlemmer) og Gjestekort (for ikke medlemmer).
Et dagkort/gjestekort gjelder kun for den dagen det er løst, og bare for den personen det er
utstedt på. Dagkort/gjestekort har rapporteringsfrist samme dag som kortet er utstedt for.
Rapporten sendes på SMS til den du kjøpte kortet av ved å svare på meldingen du fikk.
Dagkort for rådyr og bever kan kun løses sammen med et annet medlem som allerede har
sesongkort. Dagkort for småvilt kan løses av medlemmet alene. Andre regler gjelder for
fellesjakt. Se eget pkt.
Gjestekort kan kun løses sammen med medlemmer av Ski JFF som allerede har løst
sesongkort. Medlemmet må selv innhente gjestekortet og sørge for fremvisning av papirer
for gjesten. Gjestekort kan ikke løses alene. Medlemmer kan kun ha med én gjestejeger pr
dag.
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Elgjakt
Søkere til elgjakten må forplikte seg til å delta minst 14 dager fra jaktstart (hel jakt).
Eventuelt kan 2 søkere dele en plass på elglaget (delt jakt). Fordeling av jaktdagene for
delt plass må leveres jaktlederne før jaktstart. Elgjegere må disponere egen jaktradio.
Det settes opp postryddinger i mai/juni og evt. i september. Deltakere på elglaget må delta
på minst 2 av disse for å beholde plassen på laget. Postryddinger er ikke dugnad, men
forberedelser for jakten. Ingen er unntatt disse.
Elgkort må betales senest siste kortutdeling og regnes som endelig påmelding til jakten.
Deltakere må senest på elglagsmøtet i september vise kvittering for betalt jegeravgift og
avlagt skyteprøve, samt gjøre akontobetaling for jakten.
Jaktutvalget foreslår kandidater til jaktleder(e) og nestleder(e). Ved behov kan jaktleder
innhente jeger med hund som deltaker på elglaget så fremt alle jaktpapirer er i orden.
Elglaget skal gjøres kjent med kommunens fellingstillatelse og vedtatte avskytingsplan.
Eventuelle uenigheter/tvister avgjøres av jaktledere eller av jaktutvalget.

Småviltjakt og Rovviltjakt
Jegere som søker småviltjakt trenger ikke søke om rovviltjakt da dette går på samme kort.
Medlemmer av Ski JFF kan søke om gratis rovviltjakt. Rovviltjakta gjelder kun for:
Nøtteskrike, kråke, ravn, skjære, rev, grevling, mår, mink og røyskatt. Det er ikke lov å ha
med gjestejeger på gratis rovviltjakt. Rovviltkort utstedes ikke til utenbygdsboende etter
nyttår og frem til ordinær kortutdeling. Innlevering av jaktkort gjøres på våre nettsider
senest 20. april.

Rovviltkonkurransene
Informasjon om konkurransene står på våre nettsider: www.skijff.no, menyvalg Jakt.
Poengkonkurransen beregnes ut fra innlevert kort (se ovenstående avsnitt). Bilde av
største rev sendes til e-post: jaktutvalget@skijff.no

Rådyrjakt
Tildelt rådyrjakt gjelder både for bukkejakt og ordinær rådyrjakt.
Bukkejakta varer fra 10. august til og med 24. september. Deretter starter den ordinære
rådyrjakta 25. september. Under bukkejakta er det satt en begrensning på 2 dyr pr
sesongkort, hvilket betyr at sesongkortinnehaver må kjøpe dagkort for å jakte på andres
kvote.
Kortinnehaver kan ha med én gjestejeger pr jaktdag som må løse dagkort/gjestekort. Hvis
gjestejegeren feller dyr, vil dette dyret telle på kortinnehaverens antall felte dyr.
Felling av dyr skal alltid meldes til jaktutvalgets rådyrkontakt via sms samme dag som
dyret felles.
Når innrapporteringen er bekreftet av jaktutvalgets rådyrkontakt, kan jegeren få en ny
fellingstillatelse (byttekortordningen) vederlagsfritt. Nytt dyr kan ikke felles før bekreftelse
på evt. byttekort er mottatt. Innlevering av jaktkortet gjøres på våre nettsider senest 28.
desember hvis ingen dyr er felt.
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Beverjakt
Det er kun anledning til felling av 2 bevere pr jeger frem til 15. april så fremt det er dyr
igjen på kvoten. Ny fellingstillatelse koster det samme som ordinært jaktkort.
Kortinnehaver kan ha med én gjestejeger pr jaktdag som må løse dagkort/gjestekort. Hvis
gjestejegeren feller bever, vil dette dyret telle på kortinnehavers antall felte dyr frem til 15.
april. Fellefangst på bever er ikke tillatt!
Felling meldes samme dag til jaktutvalgets beverkontakt via sms.
Først når innrapporteringen er bekreftet av beverkontakten og evt. ny tillatelse gitt, kan nytt
dyr felles. Innlevering av jaktkortet gjøres på våre nettsider senest 4. mai hvis ingen dyr er
felt.

Fellesjakt
Fellesjakt er kun for medlemmer av Ski JFF. Jegere uten sesongkort må løse dagkort for å
være med på fellesjakt. Dagkortet kan løses alene. Ved felling av rådyr må jegeren betale
den resterende summen tilsvarende sesongkort. Ved felling av rådyrkje halveres beløpet.
Disse kortene kommer ikke inn under byttekortordningen.

Opplæringsjakt
Tilsynsperson som har med seg opplæringsjeger må ha løst jaktkort. Opplæringsjeger
jakter da på tilsynspersonens jaktkort. Ved felling av dyr, vil dette dyret telle på
kortinnehaverens antall felte dyr.

Jegers plikt
Jeger som er uaktsom i jaktsituasjon eller avskyting kan forvente en irettesettelse av
jaktleder/Jaktutvalget. Jeger som er grovt uaktsom i jaktsituasjon eller avskyting kan
utelukkes fra jakt i regi av Ski JFF i inntil 3 år. Dette avgjøres av styret. Det presiseres at
det er den enkelte jegers plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tids gjeldende lover
og forskrifter. Disse kan finnes på www.lovdata.no eller på nettsidene til Norges Jeger- og
Fiskerforbund: www.njff.no
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Prisliste jaktkort Ski Jeger- og Fiskerforening
Innenbygdsboende jeger (IB)
Jaktkort
Småvilt alle soner
Rådyr alle soner
Bever
Elgkort inkl. elgtrekker (jaktstart 7. oktober)
Dagkort/Gjestekort alle soner
Rovviltkort (kun for medlemmer, gjelder alle soner)
Dugnadsavgift hvis dugnad ikke er gjennomført (10 timer)

Utenbygdsboende jeger (UB)
Jaktkort
Småvilt alle soner
Rådyr alle soner
Bever
Elgkort inkl. elgtrekker (jaktstart 7. oktober)
Dagkort/Gjestekort alle soner
Rovviltkort (kun for medlemmer, alle soner)
Dugnadsavgift hvis dugnad ikke er gjennomført (10 timer)

Pris pr kort
Senior
1000,1300,500,1050,250,0,3000,-

Ungdom
500,650,250,525,125,0,1500,-

Pris pr kort
Senior
1500,1800,700,1300,250,0,3000,-

Ungdom
750,900,350,650,125,0,1500,-

Opplæringsjegere (14-16 år / 16-18 år) jakter på kortet til jegeren han/hun jakter sammen
med.
Utenbygdsboende medlemmer som gjør en aktiv innsats for Ski JFF i styret eller utvalg
betaler som for innenbygdsboende.
Senior = fra og med fylte 26 år og eldre
Ungdom = fra og med fylte16 år, til og med fylte 25 år
Se også informasjon på våre nettsider www.skijff.no
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