
TILLEGG TIL JAKTREGLER FOR GRAN ALMENNING ØSTÅS 2022 
 

Jaktkort: kort selges fra vår hjemmeside, hos Kjell Vidar Engelund og på Gran Allmennings kontor. 
Bukkekort og gjestekort selges kun av Kjell Vidar. 

 

Jakttider: Jakt på småvilt er fra 10. September til 23. Desember. Jakttid på rådyr er fra 25. September 
til 23. Desember. Bukkejakt har eget jaktkort i tiden 10.08-24.09. Det vil være opphold fra og med 5. 
Oktober til og med 10. Oktober på grunn av elgjakt. 
Andre eventuelle opphold vil bli annonsert på vår hjemmeside: https://www.njff.no/oppland/gran 
Jakt med hund: Jakt med fuglehund er ikke tillatt før 25. september. Det kreves hund/sau 
renhetsbevis i perioden 10. September til 1. November. Unntak er hund under et år som tillates 
benyttet fra og med 25. September uten sauerenhetsbevis. Det må opptres hensynsfullt og 
behjelpelig overfor beitedyr og dyreeiere da dette er viktig for å få opprettholde en tidlig jaktstart. 
Gjenværende, skadde eller døde dyr skal meldes til Ole Molden 99256266 (ku), Sauebeitelaget 
90541091 (sau) eller til Landbrukskontoret tlf. 61338458. 

 

Rådyrjakt: Ordinær Jakt på rådyr inngår i småviltkortet, bukkejakt har eget kort. 
Melding om felt dyr skal straks meldes til Magne Lien 48955597. Hvis tildelt kvote blir fylt, vil dette 
publiseres på vår facebook-side og på vår nettside. Rådyrjegere plikter å ha avtale om ettersøkshund 
og holde seg orientert om gjenværende kvote. 

 

Skogsfugl: Bruk av rifle på skogsfugl er ikke tillatt. Jerpe og røy er fredet og det anmodet om å spare 
orrhøner, dette blir publiseres dette på vår nettside og vår facebook-side. 

 

Rovdyr: Eventuelle observasjoner av Jerv, ulv og gaupe eller spor etter disse meldes til Magne Lien. 
 

Vintertrening: Det blir anledning til å drive vintertrening på hare og trening av fuglehund i tiden 1. 
januar til 28. februar. Treningskort fås kjøpt hos Kjell Vidar Engelund for kr. 100,-. Området hvor det 
tillates vintertrening er Nord og vest for skogsbilvegen fra Skjerva mot Sagvolden og 
Guldensetertikken- Kvernsjøvegen. (se eget kart på hjemmeside) 

 

Gjestekort: Gjestekort gjelder enten fra mandag til torsdag dag eller fredag-søndag Pris kr 400,-. 
Gjestekort gjelder kun i følge med innenbygdsboende med gyldig jaktkort. 

 

Jaktrapport: Jaktrapport skal fylles ut og sendes innen 15.Januar pr post til Dag Løvhaug, 2770 Jaren, 
Risbakkvegen 185. Eller på SMS til 90026933. Den kan også sendes på e-post, eller leveres via 
hjemmesiden, se info på vår hjemmeside http://www.njff.no/gran. 
Vi ber igjen de som kjøper jaktkort om å levere dette innen fristen, da statistikken blir feil både for 
foreningen og Gran Almenning totalt når ikke alle gjør dette. 
Hvis jaktrapport sendes innen fristen tilbakebetales depositumet på kr 500,- som ble innbetalt ved 
kjøp av jaktkort 

 

Vi ønsker jegerne Skitt Jakt, og en høst med mange fine og spennende opplevelser! 
 

Gran Jeger og Fiskerforening 
Jaktutvalget 


