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REGLEMENT FOR JAKT PÅ EIENDOMMEN HUGULIA GNR 66/1
I NORDRE LAND KOMMUNE – Reglement av tidligere datoer utgår.
For å opprettholde jaktbar bestand av småvilt har grunneier i samråd med Hugulia Velforening
fastsatt regler for jaktutøvelsen, hensyn tatt til bufe i området. Vårt mål er å balansere mellom lokal
næring og friluftsaktiviteter.
1. Jakt kan bare utøves med grunneiers skriftlige tillatelse dokumentert ved betalt jaktkort og
jegeravgift til staten. Jaktes med hund, må jeger samtidig med søknaden framlegge attest på at
hunden er godkjent saueren.
2. Jakt eller skyteøvelser er ikke tillatt i hytteområdet, heller ikke å bære/transportere (i bil eller
annet kjøretøy) ladd våpen. Det er også strengt forbudt å postere i/ved bilveier/stier!
3. Søknad om jaktkort vedlagt kopi av betalt jegeravgift må være mottatt av grunneier senest 1.4,
og eventuell attest for saueren hund innen 1.9.s.å. Melding om tildelt jakt sendes ut i juni.
4. Jakten deles i følgende perioder: 1) 15.-21.9., 2) 22.-28.9. og 3) 29.9.-31.10.
5. 5.1 Fuglejakt: I periode 1 og 2 selges 5 kort med hund og 4 uten hund. I periode 3 selges 8
kort med eller uten hund samt helgekort (lørdag-søndag). Den som ble tildelt kort i 1. periode i
2011,kan ikke bli tildelt kort i 1.periode i 2012. Samme prinsipp gjelder også 2012.
6. 5.2 Harejakt: I periode 1 og 2 selges 6 kort med/uten hund. I periode 3 selges inntil 8 kort
med eller uten hund.
7. Jaktkort betales pr jeger pr periode. Våpenkort, jaktkort, og jegeravgiftskort med gyldige
kvitteringer og sauerenhetsbevis samt jaktreglement og kart over terrenget skal bæres av jegeren
under jaktutøvelsen.
8. Det kan bare brukes 1 hund løs i terrenget pr jeger/lag, jfr. pkt 1, 5 og 6.
9. Bag limit er for tiden 2 fugl pr dag pr jeger.
10. Trening av jakthund/lavinehund i perioden 1.1.-31.3. krever skriftlig godkjenning av grunneier.
Etter 1.4. gjelder båndtvangbestemmelsene uavkortet. Fra 21.8. t.o.m 30.9. er det utvidet
båndtvang der bufè beiter, dvs også på Hugulia, unntatt er bruk av sauerene hunder i lovlig jakt
avtalt med grunneier og godkjente ettersøkshunder i oppdrag.
11. Jakt-, fiske- og miljøoppsyn herunder motorferdsel i utmark utøves av personell godkjent av
Vestoppland Politidistrikt, Gjøvik. Oppsynsmennene har politimyndighet innenfor Hugulias
område. Enhver utøver av jakt plikter å la seg kontrollere av godkjent oppsynsperson både mht
dokumentasjon (jaktkort med mer), våpen, ammunisjon og fangst.
12. Jegerne anmodes om uoppfordret å vise jaktkort mv både til hverandre og til oppsynsfolkene.
13. Overtredelser av reglement, lover og forskrifter kan medføre advarsel, beslag av vilt, våpen,
jaktkort, umiddelbar bortvisning fra terrenget og eventuell politianmeldelse.
14. Etter avsluttet jakt skal rapportskjema og kvittering for betalt jaktkort sendes grunneier innen
31.1. etterfølgende år. Den som unnlater å rapportere, vil ikke være med i trekningen av neste
års jakt. Rapportene må være fullstendig utfylt. Tildelingen av jaktkort skjer på fritt grunnlag
hvert år eller ved loddtrekning, alt etter grunneiers bestemmelse.
15. Jeger plikter å ta med seg tomhylsene, både egne og andres som finnes, og ta hensyn til
naturmiljøet.
Forespørsler om jakt og fiske kan rettes til styreleder for Hugulia Eiendom, Kjell Vidar Hansen,
telefon 90 91 55 77 eller epost: kjellvhansen@outlook.com.
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