
Kjøreregler for hjortejakten. 
  
De som er med på Hjortelaget i Aukra Jeger og Fiskerforening skal sette seg inn i disse 
kjørereglene. 
  
 - For å delta på hjortelaget må jeger ha gjennomført dugnad, 10 timer for innenbygds og 20 
for utenbygds.  
- Jegere som har jakt på elg og hjort andre steder prioriteres ikke.  
- Hjortejakt er forbeholdt innenbygds jegere. Utenbygds jegere kan søke styret senest to dager 
før tildelingsmøte om å få delta, men forplikter seg da til å delta på slakting, skjæring, 
pakking, transport mm på lik linje med innenbygds jegere. 
- Jeger forplikter seg til å delta til kvota er fylt. Uforutsette omstendigheter avtales med 
jaktleder. De som ikke overholder dette har ikke krav på å få tildelt kjøtt. 
- Minimum 3 personer skal ut på post for at en skal jakte.  
- Eneste unntaket fra denne regelen er når vi har kun kalver igjen på kvoten. 
- En avtaler post med jaktleder før en går ut på post. Evt morgenjakt kan avtales kvelden før 
om jaktleder ikke er blant de 3 personene som skal ut på jakt.  
- Det skal maksimum skytes 3 dyr per kveld/morgen. Jaktleder kan gjøre unntak fra dette. 
- Det skal skytes maks 1 dyr per postering, eneste unntaket er dersom det kommer kolle og 
kalv. Jaktleder kan gjøre unntak fra dette. 
- Dersom det blir skutt ei kolle og det går igjen en kalv skal det posteres påfølgende morgen / 
kveld.  
- På jaktmøtet senest 1 uke før jakten starter skal det velges en jaktleder og en vara. 
- En av de som er jaktleder og vara skal ha minimum 3 års jakterfaring.  
- Jaktleder skal sette seg inn i lover og regler for hjortejakten. 
- På jaktmøtet senest 1 uke før jakten skal det tildeles arbeidsoppgaver som skal gjøres under 
og etter jakten: Transport av slakt og henting av kjøtt fra slakter, håndtering av avfall etter 
slakting, pakking av kjøttdeig, delinga av kjøtt, ansvarlig for salg av kjøtt, klargjøring av 
slakteri og rekvisita. 
- De som er med på jakten er pliktig til å delta under slaktingen.  
- De som skal på rådyrjakt under hjortejakt, skal møte opp på / eller kontakte jaktleder for 
postering.  

  
  

Opplæringsjakt: 
- Hjortejegere skal ha jaktet rådyr og skutt rådyr i minimum 1 år. 
- Førstegangs hjortejeger skal plasseres i nærheten av en erfaring jeger som har kort avstand 
ved skudd.  
- Det skal avgjøres på forhånd før jakta hvem som er komponent og har erfaring til å være 
opplæringsjegere. 


