JAKTREGLER SMÅVILTJAKT - AS MERAKER BRUG
Jakt på våre eiendommer skal til enhver tid utøves ihht lover og forskrifter som gjelder for jakt i Norge. Oversikt
over regelverket finnes på Miljødirektoratets nettsider http://www.miljodirektoratet.no/
Kartet som viser terrengets grenser skal lastes ned fra salgssiden vår her på Inatur og skal medbringes sammen
med jaktkortet under utøvelse av jakt. Innehaver av jaktkort plikter å sette seg inn i de aktuelle grensene og
overholde disse under jakt.
Jaktkort skal framvises uoppfordret ved forespørsel fra en av AS Meraker Brugs oppsynspersoner eller av person
med gyldig jaktkort. Innehaver av jaktkort plikter også, på forespørsel fra AS Meraker Brugs oppsynspersoner, å
framvise felte ryper. Dette for kontroll av bestemmelser om ”Bag-limit” eller dagskvoter.
Alle som jakter ”bak hund” skal ha kort for jakt med hund.
Jaktkortet gjelder ikke jakt på rådyr.
AS Meraker Brug kan innføre forvaltningsmessige begrensninger i form av endrede kvotebegrensninger, innføre
tidligere stopp i jakta etc. underveis i jaktsesongen. Vi kan videre innskrenke/stoppe jakt med hund innenfor
nærmere beskrevne områder når dette anses nødvendig av hensyn til hjortedyr og annet vilt. Innehaver av
jaktkortet plikter å forholde seg til slike bestemmelser. Slike forvaltningsmessige bestemmelser vil også bli
offentliggjort i lokalaviser og på vår hjemmeside.
AS Meraker Brug praktiserer samjakt (dvs. samtidig utøvelse av små- og storviltjakt) på hele kortsalgsområdet.
Vi henstiller til gjensidig respekt og at jegerne viser vanlig hensyn ovenfor hverandre.
Alle som har løst jaktkort plikter å levere oversikt over felt vilt. Dette skal gjøres via fangstrapporteringssystemet
på Inatur. Rapporten skal leveres umiddelbart etter avsluttet jakt. Innlevert rapport er en forutsetning for kjøp av
jaktkort neste sesong.
Personer som tas for ulovlig jakt og brudd på de bestemmelsene som er fastsatt vil bli ekskludert for muligheten
for all jakt på våre eiendommer minimum for de påfølgende 3 jaktsesonger. Personer som ikke følger fastsatte
bestemmelser vil umiddelbart få inndratt sine jaktkort.

