
Storviltjakt 2020

Songkjølen og 
Engerfjellet



Agenda

◆ Informasjonsflyt til og fra jaktlag
◆ Kart og sikkerhetssoner
◆ Retningslinjer 
◆ Varsling
◆ Kontaktpersoner
◆ Veier og framkommelighet
◆ HMS-gjennomgang v/Implenia



Informasjon til jaktlag

◆ Jaktlag får daglig melding fra formann om aktiviteter i 
anlegget påfølgende dag

◆ Jaktlag får direkte melding på sms om hvor og når det 
foregår sprengninger

◆ Brosjyre med kart, kontaktpersoner og retningslinjer 
– deles ut til jaktlag som fordeler videre til alle jegere. 
I både trykt og digital versjon.

◆ Kart over området sendes ut digitalt

◆ HMS-opplæring på møte 21.9 samt – presentasjonen 
sendes til jaktledere etter møtet

Informasjon fra jaktlag til formann

◆ Ved ettersøk 

◆ Hvis anleggsvei ønskes benyttet for å 
hente ut felt dyr

◆ Ved behov i forbindelse med jakt etter 
11. oktober



◆ Rødt felt markerer sikkerhetssone
• 100 meter utenfor hogstområde

◆ Innenfor sikkerhetssonen må det:
• Ikke posteres

• Ikke jaktes

• Ikke bæres ladd våpen
◆ Ved passering av sikkerhetssone

• Jeger må ha på gul refleksvest

• Må avklares med maskinfører i området –
sørg for å få øyekontakt først slik at 
maskinen stanser, og ta direkte kontakt når 
maskinen har stanset.

• Gi beskjed til formann hvis det ikke er 
maskiner i området

• Ettersøk må varsles til formann
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Veier og framkommelighet

◆ Veier som tidligere har vært i bruk kan brukes.

◆ Anleggsveier kan ikke brukes av jaktlagene.

◆ Viktig å ikke parkere slik at det hindrer framkommelighet for 
anleggsarbeidet. 

◆ Anleggsveier kan etter avtale med formann brukes hvis 
jaktlaget skal hente ut felte dyr. 



Omfang av anleggsarbeider

◆ I utgangspunktet kan det foregår arbeider innenfor hele 
sikkerhetssonen i jaktsesongen 2020. Hvis det er områder 
man ser det ikke er påbegynt arbeider kan man kontakte 
formann når det nærmer seg jakt for å avklare.

◆ Det vil ikke foregår arbeid i linjetraseene til Elvia mellom 2. og 
11. oktober. Det vil dermed være mulig å postere i 
linjetraseene hvis de er utenfor sikkerhetssonen.



Takk for oss, 
og skitt jakt!
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