
Kjøreregler rådyrjakt 
• Aukra JFF 
• Jakt  
• Jaktbetingelser rådyrjakt 

Her finner du jaktbe.ngelsene for rådyrjakten i Aukra Jeger og Fiskerforening. 
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1. For å .ldeles jaktkort må en være gyldig medlem og ha betalt kon.ngent .l 
foreningen jaktåret, samt uEørt dugnad. Krav .l dugnad: Medlemmer som bor i Aukra 
Kommune: 10 .mer. Utenbygds: 20 .mer. Nye utenbygds medlemmer må uEøre 
dugnad i 5 år på rad før de oppfyller kravene .l å kjøpe jaktkort. 

2. For å jakte med rifle, kombinert våpen (hagle/rifle) eller drilling må en ha avlagt 
obligatorisk skyteprøve på storvilt. 

3. Alle som jakter skal være kjent med jaktområdene, da vi har mange små teiger med 
grense .l andre jakEelt, samt grunneiere med klausuler for jakt i AJFF. Ha all.d med 
jaktkort og legg merkelapp med AJFF logo, namn og telefonnummer synlig i frontrute 
på bil. 

4. Alle rådyrjegere må varsle jaktleder på SMS før det skal jaktes. DeUe for å få god 
oversikt over jegere i terrenget og sikkerhet. Jaktleder skal også ha melding om felt 
vilt umiddelbart eUer felling med opplysning om dyrets kjønn, alder og sted. 

5. All rådyrjakt skal foregå med ansvarlig jaktleder som skal påse at gjeldene regler blir 
overholdt og gi .lbakemelding .l Gossen jaktvald om felt vilt.  

6. Under jakten skal alle opptre mest mulig diskré og ikke eUerlate seg tegn på 
jaktutøvelser. 

7. Jaktleder kan eUer vurdering i samråd med styret uten nærmere varsel begrense den 
ordinære jakten i spesielle områder, eller jakt på spesifisert vilt (art, kjønn, alder) i 
spesifiserte områder. 

8. Siste uke før hjortejakt jaktes det rådyr kun på innmark. Under hjortejakt må 
rådyrjegere avtale all jakt med jaktleder på hjortelaget. Hjortelaget har fortrinnsreU 
på valg av jaktposter.  

9. Ved eventuelle begrensning av jaktkortsalg for medlemmer bosaU utenfor 
kommunen, reguleres deUe eUer ansiennitet. Styret seUer hvert år en begrensning 
på .llaU solgte kort.  

10. Medlemmer som over lengre .d har vært ak.ve og som flyUer ut av kommunen, kan i 
spesielle .lfeller eUer vurdering av styret unntas fra begrensningen i pkt. 9. 

11. Det er kun .llaU å ha med en gjestejeger pr ordinært registrert jaktkort. Gjest jakter 
altså på jaktvert siU dyr. Gjestejeger kjøper kort pr døgn. Den som har med 
gjestejegeren plikter å kontrollere at gjesten har betalt jegeravgi] og har avlagt 
obligatorisk skyteprøve, og han er ansvarlig for at gjestejegeren har lest og gjort seg 
kjent med AJFF sine jaktbare eiendommer, grunneiere med klausuler og utøver sikker 

https://www.njff.no/akershus/oppegard/jakt


jakt. Den som har med gjest må gjøre avtale om kjøp av gjestejaktkort to dager før 
han eller hun skal jakte.  

12. Styret selger ordinære jaktkort for sesongen på .ldelingsmøte som avholdes teU 
oppimot bukkejakt 10. august. EUer deUe selges jaktkort kun unntaksvis eUer avtale 
med jaktleder.  

13. Grunneier som jakter selv kan felle et giU antall dyr på egen eiendom avhengig av 
størrelse på eiendom. Videresalg er ikke .llaU.  

14. Priser: 

o Jaktkort rådyr, vanlige medlemmer. Kr. 500,- 

o Gjestejeger pr. døgn Kr. 150,- 

o Gjest pr. døgn, ungdom (t.o.m.19 år) Kr. 100,- 


