Rypejakt Imingfjell 2018 - Nore og Uvdal kommuneskoger
Beskrivelse
Nore og Uvdal kommuneskoger selger dagskort for jakt etter rype på terrenget Damtjern på
Imingfjell. Dette er et rypeterreng med høyfjellspreg. Totalt areal er 6.292 dekar. I søndre del
av terrenget er det spredt hyttebebyggelse.
Adkomst
Fra fv. 40, kjør av til Imingfjell ved Bjerkeflåta. Følg veien opp til Imingfjell turistheim /
Sønstevann. Terrenget kan nås fra Imingfjell turistheim eller en kan velge å kjøre videre på
nordsiden av Sønstevann (bomvei) og gå inn i terrenget fra sør. Dette er enkleste adkomst.

Kort selges på Coop Marked Kirkebygden i Uvdal. Kortsalg åpnes 7. september.
Kort kjøpes ved personlig oppmøte – ingen reservasjon av kort.
Pris pr. dagskort er kr. 400,-.
Kjøpt men ikke benyttet jaktkort refunderes ikke.
Det selges 2 stk. jaktkort / dagskort pr. dag.
DEN ENKELTE JEGER KAN MAKSIMALT KJØPE 2 STK. DAGSKORT (2 jaktdager) OM
GANGEN. NYE DAGSKORT KAN FØRST KJØPES ETTER AT DATO FOR ALLEREDE
KJØPTE DAGSKORT ER PASSERT.
Det selges et begrenset antall dagskort i løpet av sesongen. Kommunen vil kunne stanse
kortsalget uten videre kunngjøring eller begrunnelse.

* Jaktkort er personlig og kan ikke benyttes / overdras til andre.
* Det kan maks benyttes en hund pr. dag / jaktkort.
* Hundeeier / hundefører er ansvarlig for at beitedyr og vilt ikke jages eller skades.
* Antall fugl / kull som observeres og vilt som felles skal rapporteres.
* Personer under 16 år (fødselsdato gjelder – gyldig legitimasjon må medbringes) kan gratis
delta i opplæringsjakt sammen med tilsynsperson som har fylt 20 år og jaktet i minst 3 år.
Tilsynsperson må ha gyldig jaktkort.
Eiendomsgrensene skal respekteres. Jeger er selv ansvarlig for å orientere seg og holde
seg innenfor jaktterrengets grenser. Overtredelse av eiendomsgrenser kan medføre at
jeger nektes fremtidig kjøp av jaktkort på kommuneskogens eiendommer.
Kontakt
Nore og Uvdal kommuneskoger
v/ Svein Erik Lund
3630 Rødberg
Tlf. 31 02 46 31
sel@noreuvdal.no

Reglene for kortsalg / jakta gjelder alle og det gis ikke
unntak fra disse. Er kort på ønsket jaktdag solgt, så er det
ikke mulighet til å kjøpe kort på den aktuelle dag.
Vennligst ikke ta kontakt når det gjelder slike forhold.

Kartets grenser er kun illustrativt for å vise ca. hvor terrenget ligger. Bedre kart gis ut sammen med
jaktkortet.

