Jaktregler
i terreng som disponeres av NAJFF.
Liaskogen
Lund skog
Sørum sameige.
For å få jaktkort for småvilt i Liaskogen og Lund skog, som dekkes av ett jaktkort, må du
enten være medlem av NAJFF eller være bosatt i kommunen.
Jaktkort i Sørum sameige selges kun til medlemmer av NAJFF og det selges et begrenset
antall kort.
Alle som kjøper kort må vise kvittering på betalt jegeravgift for det aktuelle året.
Et hovedmedlem kan ha med seg inntil to gjestejegere. Disse må ha betalt jegeravgift og
prisen er kr 200,- pr. døgn pr. gjestejeger. Medlemmet skal være med under jakten og er
ansvarlig for hva gjestejegerne foretar seg.
Priser jaktkort:
Sesongkort
Dagskort

kr. 1.000,kr. 200,-

Alle som jakter må til enhver tid være orientert om jaktgrenser, jakttider og de regler som
gjelder for den jakten de utøver.
Dersom flere jakter sammen som et lag, er det kun tillatt å bruke en hund pr. jaktlag. Dette for
å unngå for mye rot og uro i de relativt små terrengene.
NAJFF forbeholder seg retten til å innfør begrensninger/reguleringer for jakten dersom det er
nødvendig.
Brudd på jaktreglene eller annen uhøvisk opptreden, vil føre til inndragning av jaktkortet og i
særlig graverende tilfeller til anmeldelse.

Alle som kjøper jaktkort av NAJFF, plikter å sende inn jaktstatistikk (jaktkortet) i retur innen
31.12. Vi har kontroll på hvem som kan jakte ut sesongen etter jul. Dersom kortene ikke
returneres, mister vedkommende retten til jaktkort kommende år, eller ilegges et straffegebyr
pålydende kr. 500,I Liaskogen er all småviltjakt forbudt i tiden 25.sept. til og med 30.09. Den perioden skal
elgjegerne få ha for seg selv uten å bli forstyrret. Fra og med 1. okt foregår elgjakten og
småviltjakten parallelt. Det er svært viktig at begge parter tar hensyn slik at vi ikke ødelegger
for hverandre. Småviltjeger bør så langt det er mulig ta kontakt med elgjegerne for å
undersøke hvor i terrenget de har planlagt jakten den aktuelle dagen.
Før 1. okt. kreves det gyldig sauerenhetsbevis for alle hunder som slippes i terrengene.

Påtreffes sau i området etter 15.okt., bør dette umiddelbart meldes til Stian Midtsveen. En bør
da prøve å legge merke til fargen på klaven til sauene og oppgi riktig sted.
Jakttidsrammer:
Liaskogen:
Skogsfugl m/u-hund
Rype
Hare u-hund
Hare m-hund

10.09 – 24.09 og 01.10 – 23.12
10.09 – 24.09 og 01.10 – 28.02
10.09 – 24.09 og 01.10 – 28.02
15.09 – 24.09 og 01.10 - 28.02

Skogsfugl m/u-hund
Hare u-hund
Hare m-hund

10.09 – 23.12
10.09 – 28.02
01.10 – 28.02

Lund skog:

Sørum sameige:
Skogsfugl m/u-hund
Rype og hare m/u-hund

10.09 – 23.12
10.09 – 28.02

Øvrig jaktbart småvilt iht. Nasjonale jakttidsbestemmelser.
NAJFF ønsker alle som vil jakte i våre terreng mange trivelige og spennende dager og håper
at vi tar hensyn til hverandre og opptrer som ansvarsfulle ærlige jegere.

Skitt jakt!
Med jegerhilsen fra
Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening (NAJFF)
Stian Midtsveen
(kontaktperson for jakt i NAJFF)

