Rådyrreglement
1) Løyve kan kun selges til personer som kan forevise gyldig medlemskort, betalt
vilttrygd, samt forevise/kjøpe jaktkort ved avhenting av løyve. Det skal fremvises
skriftlig dokumentasjon på godkjent ettersøkshund, eller avtale før utlevering av
løyve.
2) Prisen på løyvene fastsettes av styret hvert år.
3) En hver som tildeles løyve skal bli gjort kjent med foreningens gjeldene
bestemmelser for rådyrjakt.
4) Søknadsfrist er 15.juni for både Bukkejakt og Ordinærjakt. Det skal søkes i
elektronisk skjema som ligger på SHJFF sine nettsider.
5) Dersom det er flere løyver enn søkere, kan et medlem få tildelt mer enn ett løyve.
6) De som tildeles løyve skal av jaktutvalget få skriftlig beskjed med tidsfrist for
avhenting.
7) Første runde av fordelingen skal foregå på et åpent jaktutvalgsmøte. Fordelingen
av løyver foretaes i form for trekning.
8) Etter fordelingen skal styret v/formann, samt Oppsynet ha skriftlig oppgave over
hvem som er tildelt løyve, samt i hvilket område løyvene gjelder.
9) Ved tildeling av løyver skal det taes hensyn til hvilket område søkeren hadde
bukkejakt eller ordinærjakt i foregående sesong. Dette for å sikre at gode og dårlige
områder fordeles rettferdig fra år til år.
10) På løyve skal det fremgå hvem løyve gjelder for og hvor den gjelder.
11) Ikke innløste løyver, samt bukkeløyver som ikke blir benyttet vil bli lagt ut for salg
etter 1.oktober. Leder av jaktutvalget foretar tildelingen fortløpende med et fortrinn
for personer som ikke er tildelt løyve tidligere.
12) Når et dyr er felt skal fellingstillatselsen returneres til jaktutvalget innen 2 dager.
Fellingen skal umiddelbart rapporteres via SHJFF sine nettsider.
Innehaver av løyve som ikke returneres denne innen angitt tidsfrist ilegges et gebyr
som fastsettes av jaktutvalget hvert år.
13) Det er anledning til å benytte hund etter gjeldende bestemmelser i lovgivningen.
14) Innehaver av løyve skal nøye sette seg inn i grensene for området.

15) Det er anledning til å ta med seg medlemmer av SHJFF som gjestejegere i
ordinærjakta, under forutsetning av at det har løst småviltkort. Det er også mulig for
ikke-medlemmer å delta som gjestejegere. Det må da kjøpes gjestekort. Det skal
påføres på jaktkortet hvem man er gjestejegere hos. Suspenderte medlemmer har
ikke anledning til å delta som gjestejegere. Det er ikke tillatt å ha med gjestejegere
under bukkejakten.
Innehaver av løyve er jaktleder når det deltar gjestejegere. Jaktleder er da ansvarlig for at
jakten foregår etter gjeldende lover og regler, og at alle som jakter på løyvet har jaktkort.
Konsekvensen av brudd, kan være at løyvet inndras.
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