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Jaktterrenget til Båstad GJFF består av utmarksterreng stilt til disposisjon av grunneiere. 

Jaktkort selges av Båstad GJFF. Følgende er bestemt vedrørende jakt og jaktkort 

Jaktkort selges kun til: 

- Medlemmer i Båstad GJFF, bosatt i Båstad. 

- Grunneiere som har stilt terreng til disposisjon og grunneiers nære familie. 

- Grunneier som stiller grunn til disposisjon får et gratis jaktkort og et gratis fiskekort. 

- Dagskort kan selges til gjestejeger i følge med fastboende medlem. 

 

Trening av hund i terrenget er kun tillatt dersom man løser jaktkort. 

Jakttider følger de til enhver tid gjeldende jakttider for småvilt. 

Jakt på rådyr, villsvin, hjort og elg er ikke inkludert i jaktkortet. 

Det skal ikke jaktes småvilt de 14 første dagene av elgjakta, unntatt hvis tilhørende 

elgjaktlag har avsluttet jakta. 

Jaktrapport må leveres innen 01. mai etter avsluttet jaktår for at man skal få kjøpt nytt 

jaktkort. 

 

Endring av disse bestemmelsene er ikke en årsmøtesak i Båstad GJFF, men krever et 2/3 flertall blant 

grunneierne i de berørte jaktterreng, uavhengig om de er medlem i foreningen eller ikke. Kun 

grunneiere som har tillatt foreningen å benytte sin eiendom er stemmeberettiget i slike saker. 

 

Det kreves ikke avstemming dersom en grunneier som tidligere ikke har avgitt terreng til foreningen, 

skulle ønske å gjøre det ved en senere anledning, ei heller om en grunneier ønsker å trekke sin 

eiendom ut av jaktterrenget.  Dette står den enkelte grunneier fritt til å kunne gjøre. 

Disse punktene kan ikke fjernes fra vedtektene ved revisjon eller lignende uten avstemming hos 

grunneierne. 

 

Styret i Båstad GJFF er ansvarlig for gjennomføringen av slik avstemming. Innkalling til avstemming 

om forandring av bestemmelsene vedrørende jaktterreng skal sendes ut til samtlige berørte 

grunneiere, minimum fire uker før en avstemming skal finne sted for at avstemmingen skal være 

gyldig. 


