
Som før anbefaler vi at brunfugl (røy og orrhøne) fredes! Det er den beste måten å sikre jakt i framtida.

Det har vært lite bær i år, og noe kaldere forsommer, så vi antar at det er mindre fugl i år. Vi har ikke innført noen
baglimit, men vi oppfordrer alle jegere til å vise moderasjon.

Det er antatt at det er en god harestamme i området, men vi tror at det er lite rådyr høyt i terrenget. Vi har satt ut
saltstein på selve setervollen (sør for fjøset). Vi tar gjerne imot observasjoner av rådyr og rådyrspor underveis i jakta,
og tips om hvor vi kan sette ut saltstein seinere.

Det oppfordres spesielt til også å jakte på småpredatorer som rev, grevling, røyskatt, mår og kråkefugler! Husk vår
konkurranse! De som skyter småpredatorer kan ta bilde og sende inn til rovviltlotteri@gmail.com og være med i
trekningen av et gavekort på 2000 kr.

Det er to veier inn i terrenget. En vei som går under jernbanen ved Hjuksebø stasjon og en vei som går inn fra Holtsås
stasjon. Denne siste er bomvei (70 kr) og ender ved Seterdalen. Se kart for detaljer.

Alle jegere må sende fangstrapport etter endt jaktsesong, og seinest 1. mai 2018. Fyll gjerne ut skjemaet som ligger
ved og send det tilbake. Det er mulig at vi legger dette ut på nettet neste år.

Samjakt

Samjakt må avtales med de aktuelle elgjegerne. Etter 1. november er det grunneiere som jakter, men før dette er
terrenget utleid.

Dere får mobiltelefonnummeret til storviltjegerne når dette er klart (vi regner med at det er nye storviltjegere i år).

Kart
Du kan gå inn på nettadressa
http://gardskart.skogoglandskap.no/map.html?komm=0822&gnr=33&bnr=1
Da vil du få opp terrenget. Vårt terrenget er den store, sammenhengende delen, totalt ca. 6213 mål.

Papirkartet Turkart Hjuksebø med Sveinsbufjell utgitt av Hjuksebø velforening 2004 er det beste kartet, men også
Turkart Sauherad fra 2010 er bra men har noe større målestokk.

Vi har også laget et spor for Garmin GPS over terrenget som er vedlagt. Mer nøyaktig er det å benytte Garmin Topo
Premium 2-karta der eiendomsgrenser er tegnet rett inn på kartet. Sørøst-kartet dekker terrenget:

https://buy.garmin.com/nb-NO/NO/prod533048.html

Easyhunt:

http://easyhunt.com/sauherad-jff-kortkjopere/page/start/index
Det anbefalles at alle som vil jakte oppretter bruker der og melder seg inn i jaktlaget "Sauherad JFF Kortkjøpere". Får
man ikke meldt seg inn, så gi beskjed så skal jeg invitere deg med.

Her går det også an å kjøpe kart over terrenget etterhvert.
NJFF har inngått samarbeid med Selskapet WeHunt, og det er mulig at vi kommer til å lage en løsning der også når vi
får sett på det.

Hytte og fiske
Hytta i Seterdalen koster 100 kr per per person per natt. Hytta er delt i to avdelinger, slik at to "jaktlag" kan leie
samtidig. I elgjakta (5-31. oktober) er hytta ikke til utlån. Nøkler fås hos undertegnede (Holtsåsvegen 57, mob: 994 56
992). Hytta bør bestilles i forkant da det allerede er en del utleide datoer, spesielt tidlig i sesongen.

Det er fritt stangfiske for medlemmer i Seterdalstjønna og Vetrhustjønna.

Ta kontakt for eventuelle spørsmål.

Tor Arne Hegna
Sekretær SJF
Mob: 994 56 992


