REGLER FOR JEGERE MED HJORTEKORT 2021
1) Styret kan godta eller forkaste en hver søknad.
2) Hjortekort kan tildeles innenbygdsboende og grunneiere etter søknad.
3) Alle hunder som benyttes til hjortejakt skal ha godkjent bevis for sauedressur.
Jeger skal ha tilgang til godkjent ettersøksekvipasje.
4) Eventuell jakt på innmark skal i hvert enkelt tilfelle avtales med den aktuelle grunneier.
Bruk av skogsbilveger og/eller privat veg må avtales med vegforening eller eier.
5) Grunneierlaget setter bort jakta med bestemmelse om:
- avtalt tilleggsgebyr for feilskutte dyr.
- påbudt rapportering av felte dyr samme dag.
- plikt til å påvise fellingsstedet.
- påbud om veiing.
6)

Gebyr ved feilskyting:
a) Grunngebyr: kr.2000,- pr. dyr for feilskyting.
b) Ved grove eller gjentatte overtredelser kan valdet beslutte ytterligere straffereaksjoner.
Ved feilskyting kan hele dyret bli inndratt.
Alle feilskutte dyr skal kjøres frem til slakteplass og slaktes på vanlig måte.

7) Umiddelbart etter hjortefall skal kontaktperson for veiing, eller jaktoppsyn kontaktes.
Jaktoppsynet skal kontrollere hunndyr på fellingsstedet, før dyret transporteres ut av skogen.
8) Veiing skal foretas innen to dager etter at dyret er felt. Dyret skal veies helt, og skal være
ubeskåret etter slakting.
9) Hugguvising skal skje til jaktoppsynet, --fortrinnsvis samtidig med veiing.
10) Jeger plikter å rapportere avfyrte skudd mot hjort til jaktoppsynet samme dag, selv om det
ikke har gitt fall.
11) Ved eventuell skadeskyting kan informasjon til andre jegere og jaktlagene bidra til at dyret
blir funnet og felt raskt, slik at unødige lidelser og resurstap unngås.
12) Mislighold:
Dersom jeger vesentlig misligholder grunneierlagets regler og kontrakt, herunder også
offentlige lover og bestemmelser, forbeholder grunneierlaget seg retten til å inndra jaktkort.
Innbetalt kortpris vil ved kontraktsbrudd ikke bli tilbakebetalt. Mislighold kan også medføre at
jeger utestenges fra jakt i grunneierlagets område for en bestemt periode.
13) Når jakta er avslutta vil det bli et sluttoppgjør mellom jeger og grunneierlaget.
Jeger vil få et krav på grunneierlagets vedtatte kg. pris som ganges opp med dyrets vekt
+ fellingsavgift.

14) Innbetalt kortpris for ikke felte dyr tilfaller grunneierlaget i sin helhet.
15) Grunneier skal spørres før saltstein og kamera settes ut.
NB: På ubestemt tid er det forbud mot å sette ut fôr og saltsteiner.
16) For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser.
17) Styret kan avslutte jakt ved ekstraordinære snøforhold.

Som jeger og kjøper av hjortekort, godtar jeg grunneierlagets jaktregler.

Dato og underskrift: _______________________________________

