SAND JEGER – OG FISKERFORENING
JAKTREGLER
Alle våre jegere plikter å sette seg inn i jaktreglene.
Jaktkort anses ugyldig uten medbrakte jaktregler.
Med gyldig jaktkort er småviltjakt tillatt på foreningens områder etter datoer angitt av miljødirektoratet for de
forskjellige artene. Jaktkortet gjelder ikke på bever. Perioder for samjakt m.v. fremkommer under.
Sand JFF/ Vedlegg til jaktregler viser datoer for: Kun småviltjakt - Kun elgjakt - Samjakt.
Vedlegget finnes på www.sandjff.no.
Det er meget viktig at jegerne setter seg inn i denne ordningen. Datoene vil kunne endres fra år til år.
For all jakt med hund før 5/10 kreves sauerenhetsbevis. Hunder under 10 mnd trenger ikke bevis, men alder må
kunne dokumenteres. Vær oppmerksom på at det kan innføres båndtvang p.g.a. snømengde.
Begrenset kortsalg i 1. og 2. periode til ikke-medlemmer.
1. periode. Fra og med 10/9 - Til og med 14/9: Maksimalt 20 årskort, 20 5-døgnskort, 10 døgnkort pr. dag.
2. periode. Fra og med 15/9 - Til og med 19/9: Maksimalt 20 årskort, 20 5-døgnskort, 10 døgnkort pr. dag.
3. periode. Fra og med 20/9 - Til og med 23/12: Fritt kortsalg. Det selges ikke døgnkort i 3. periode.
Fra og med 1/1- og ut sesongen, kun harejakt og smårovvilt i.h.t. jakttider fastsatt av myndighetene.
Kortpriser ikke-medlem:
1. periode:
Sesongkort
1400,5-døgnskort
1000,Døgnkort
400,-

2. periode:
Sesongkort
5-døgnskort
Døgnkort

1200,800,300,-

3. periode:
Sesongkort
1000,5-døgnskort 500,Døgnkort selges ikke.

Jaktkort kun hare:
Sesongkort
700,5-døgnskort
350,Døgnkort
150,-

Sesongkort smårovvilt 100,-.

Kortpriser medlem:
Sesongkort
500,Betinger innbetalt medlemskontingent på 250,- for inneværende år. Ungdom til det året de fyller 20 år betaler halv
pris. Ungdom betaler også halv pris på både jakt og fiskekort i henhold til foreningens prisliste.
Alle som løser jaktkort for småvilt, hare og rådyr har tillatelse til jakt på smårovvilt inkludert i det. Foreningen
oppfordrer til jakt på smårovvilt / predatorer. Se mer informasjon om "årets rovviltjeger" under Rovviltjakt på
www.sandjff.no.
Generelt:
Jaktkort til ikke-medlemmer selges kun via Inatur. Medlemmer kjøper via kontingenten eller på www.sandjff.no.
Brunfugl er fredet i 1. og 2. periode. Det oppfordres sterkt til å spare brunfugl hele jaktsesongen. Dette er tiltak vi
gjør for å sikre en bærekraftig bestand av skogsfugl i fremtiden. Vi har et generelt forbud mot toppjakt på skogsfugl
med rifle, med noen få unntak på spesielle betingelser. Enkelte veger inn i terrenget er låst med kodelås. De som
løser jaktkort vil få tilgang til kodene ved å sende en e-post med navn og jaktkortnummer til: kode@sandjff.no.
Samtlige jegere skal rapportere fangst til Sand Jeger- og Fiskerforening uavhengig av felt vilt. Rapportering kreves for
å få kjøpt jaktkort neste år. Dette gjøres elektronisk på www.sandjff.no. Elektronisk rapport letter vårt arbeid med
statistikk og oversikt. Det blir trukket ut gratis jaktkort for neste sesong av innsendte rapporter. Styret anmoder
jegerne om å melde fra til styret eller jaktutvalget dersom det er mistanke om ulovlig jakt. Det vil bli utført flere
kontroller i løpet av sesongen, ved oppsyn plikter jeger å vise jaktkort uoppfordret. Medlemmer i Sand JFF og Mo
JFF kan jakte på sine respektive foreningers kort på området begrenset av Sandskogvegen og Bunesvegen. NB!!
Foreningen minner om jegernes ansvar ovenfor beitende bufe (sauer).
Detaljert kart over jaktområdene finnes på www.sandjff.no.
God tur og skitt jakt!
Hilsen styret i Sand JFF.

