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Jaktreglement SHJFF 
 

1. Medlemmer av SHJFF under 26 år gis 50% rabatt på småviltkort til ut gjeldende pris 

 
2. Rådyrløyve kan kun selges til personer med fast bostedsadresse i Hurum kommune, 

18 år eller eldre, som kan forevise gyldig medlemskort (ikke sidemedlemskap), betalt 
jegeravgift samt kjøpt småviltkort (ordinærjakt) ved avhenting av løyvet. Løyvet skal 
være betalt før avhenting. Det skal også fremvises skriftlig dokumentasjon på 
godkjent ettersøkshund eller ettersøksavtale før utlevering av løyvet. For bukkejakt 
skal det i tillegg fremvises bestått storviltprøve eller bjørneprøven inneværende år. Et 
hvert rådyrløyve er personlig og kan ikke overdras til andre. 

 

3. Prisen på løyvene fastsettes av styret hvert år. 
 

4. Enhver som tildeles rådyrløyve skal gjøre seg kjent med foreningens gjeldende 
bestemmelser for rådyrjakt, herunder gjeldende særskilte regler for hvert enkelt 
jaktterreng. Dette er tilgjengelig på foreningens nettsider. 

 

5. Søknadsfrist er 15.juni for både bukkejakt og ordinærjakt. Det skal søkes i elektronisk 
skjema som ligger på SHJFF sine nettsider. Det er kun de jaktområder det er søkt på 
som skal hensyntas i fordelingen av rådyrløyver- 

 

6. Dersom det er flere løyver enn søkere, kan et medlem få tildelt mer enn ett løyve. 

7. De som tildeles løyve skal av jaktutvalget få skriftlig beskjed med tidsfrist for 
avhenting. 

8. Fordeling av rådyrløyver skal foregå på åpent møte for medlemmene i foreningen. 
Fordelingen skal foretas i form av trekning. Det trekkes i 2 omganger med følgende 
tildelingsprioritet: 

1. Søkere med postnummer f.o.m. 3480 t.o.m. 3484. Med 2 dugnads poeng 
2. Søkere med øvrige postnummer innenfor Hurum kommune.     

Med 2 dugnads poeng  
3. Bukkeløyver og ordinærløyver blir trukket i samme runde 

 

9. Etter fordelingen skal tildeling skriftlig bekjentgjøres på foreningens nettsider. 
Bekjentgjøringen skal inneholde oversikt over hvem som er tildelt løyve, samt i 
hvilket jaktområde løyvene gjelder. 

 

10. Ved tildeling av løyver skal det tas hensyn til hvilket område søkeren hadde 
bukkejakt eller ordinærjakt i foregående sesong. Det kan ikke tildeles rådyrjakt i 
samme jaktområde som søkeren fikk tildelt året før. Dette for å sikre at gode og 
dårlige områder fordeles rettferdig fra år til år. 
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11. På løyvet skal det fremgå hvem løyvet gjelder for, hva løyvet gjelder for, og hvor det 
gjelder. 

12. Ikke innløste løyver, samt bukkeløyver som ikke blir benyttet vil bli lagt ut for salg 
etter 1.oktober. Jaktutvalget foretar tildelingen fortløpende med fortrinn for søkere 
som ikke ble tildelt løyve i hovedtrekningen. Ved overskytende løyver som ikke er 
tildelt, står styret fritt til å legge ut disse for salg, også til jegere som ikke er 
medlemmer av foreningen eller ikke oppfyller opprinnelig tildelingskrav i forhold til 
bosted. 

13. Rådyrjakt vernet skog, alle som er medlem SHJFF og har løst sesong kort på 
småvilt har rett til å felle rådyr i terrenget vernet skog. Ved felling skal det sende 
melding til leder av jaktutvalget som oppdaterer antall tilgjengelige løyver på 
hjemmesiden. Enhver som jakter rådyr, er pliktig til å kontrollere antall tilgjengelige 
løyver for felling av rådyr i vernet skog på hjemmesiden til SHJFF 

 

14. Beregning av dugnads poeng. 

1. Det gis ikke dugnadspoeng for tillitsverv. 

2. Det gis dugnadspoeng til tillitsvalget som stiller opp på utvalgenes 
aktiviteter utover møtet 

3. Det gir 1 dugnadspoeng pr dugnad varighet på dugnad < 4 timer 

4. Dugnader skal annonseres på Hjemmeside, Facebook  

5. Utvalgsleder eller ansvarlig for dugnaden plikter for å føre liste over 
oppmøtte på dugnad. Som sendes til styret ved sekretær som fører 
oversikt over dugnadspoeng 

6. Dugnader som gjøres etter trekning av rådyrløyver er tellende påfølgende 
år. 
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15. Har man ikke selv anledning eller mulighet til å utøve rådyrjakt etter tildelt/innløst 
løyve, skal dette meddeles jaktutvalget umiddelbart. 

16. Når et rådyr er felt skal fellingen umiddelbart rapporteres på fallstedet via SHJFF sine 
nettsider, som også er tilgjengelig i mobilversjon. Ved manglende mobildekning skal 
fellingen rapporteres så snart det er mulig. Anvisning på jaktkort/løyvet skal også 
følges. Ved ingen felling av rådyr etter endt jaktperiode skal dette innrapporteres på 
samme måte, og da senest 31.12. Manglende eller for sen jaktrapportering kan 
medføre eksklusjon fra trekningen av rådyrløyver neste sesong. 

17. Det er anledning til å benytte hund etter gjeldende bestemmelser i lovgivningen, med 
mindre annet er bestemt i særskilte regler for det aktuelle jaktterrenget. 

18. Innehaver av løyve skal nøye sette seg inn i grensene for jaktområdet. 

19. Det er anledning til å ta med seg medlemmer av SHJFF som gjestejegere i 
ordinærjakta, under forutsetning av at det har løst småviltkort/tilleggskort rådyr, samt 
oppfyller øvrige bestemmelser og krav for deltakelse i jakten. Det er også mulig for 
ikke-medlemmer å delta som gjestejegere. Det må da kjøpes tilleggskort rådyr. Det 
skal da påføres på jaktkortet hvem man er gjestejegere hos. 
Innløsning av småviltkort eller tilleggskort rådyr gir ikke rett til felling av ekstra dyr, 
men kun til deltakelse i jakten. Småviltkort og tilleggskort rådyr er personlige og kan 
ikke overdras til andre. Deltakelse som gjestejeger gjelder kun i samjakt med den 
som innehar rådyrløyvet. 
Suspenderte medlemmer har ikke anledning til å delta som gjestejegere. 
Det er ikke tillatt å ha med gjestejegere under bukkejakten. 
Innehaver av rådyrløyvet 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 
rådyrløyvet har jaktkort samt oppfyller dokumentkravene for utøvelse av jakten. 
Alle jegere som utøver jakt i de terreng SHJFF disponerer plikter å rapportere til 
styret om overtredelser i jakten. 

 

Foreningens vedtekter kommer til anvendelse ved brudd på dette reglement. 

 

Dette reglement er vedtatt på ordinært årsmøte 21. mars 2023 og trer i kraft med 

øyeblikkelig virkning. Reglementet erstatter reglement fastsatt 30. april 2019. 
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