
Et nytt alternativ
for norske jegerefor norske jegere

Bli medlem i 
Jegernes Interesseorganisasjon
Vi håper at du som jeger ser muligheten for at 

dette kan bli et fint alternativ som talerør for deg 
som jeger og at du støtter oss ved å melde deg inn 

som medlem. Uten en slik støtte vil vårt 
videre arbeid bli vanskelig. 

Kontingent for 2013 er kr 200,-

Innmeldingsskjema finner du på www.jegernes.no 

Har du noe på hjertet, eller har du lyst til å 
engasjere deg for jegerne i ditt fylke eller 

lokalmiljø så ta kontakt med Jegernes 
Interesseorganisasjon på e-post:

postmottak@jegernes.no

                Besøk oss på Facebook
Jegernes Interesseorganisasjon 

www.jegernes.no
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• For å ivareta tradisjonene med jakt med løs  
og drivende hund i Norge.

• For oppheving av blyhaglforbudet.

• For god våpenkultur, og at det ikke innføres  
unødvendige restriksjoner på privat  
våpeneierskap.

• For at ammunisjon med bly skal beholdes  
som rifleammunisjon.

• For at Viltfondets midler benyttes til å  
finansiere en styrkning av ettersøksordningen.

• For at flest mulig skal ha mulighet til å  
utøve jakt.

• For at de med bevegelseshemning skal kunne 
få dispensasjon for løsninger som gjør det 
mulig for dem å utøve jakt.

• For at jegere og allmenheten skal ha tilgang 
på forskning og informasjon om jakt og vilt 
også utenom offentlige kanaler.

• For at det blir gjennomført bestandstellinger 
og dokumentasjon av rovvilt også utenom  
offentlige kanaler.

• For at godkjente ettersøksekvipasjer skal  
kunne bruke kunstig lys under ettersøk.

• For at nattjakt skal beholdes som jaktform  
på hjort.

• For at jakt presenteres jevnlig i media.

• For at jegerstanden står samlet uavhengig  
av jaktform.

• For at løs på drevet halsende hund skal kunne 
benyttes på alt rovilt.

• For at buejakt tillates som jaktform i Norge.

10. juni 2012 ble Jegernes Interesseorganisasjon stiftet. Vi som står bak dette initiativet  
er folk med bred erfaring på forskjellig hold innen jakt og organisasjonsarbeid. 
I tillegg har flere av oss utstrakt erfaring vedrørende kurs og opplæring på forskjellig plan.
Vi mente at tiden var inne for å skape en ny organisasjon, som et alternativ til den eksisterende, for  
norske jegere. 

Vårt hovedfokus blir å tale jegernes sak ovenfor myndigheter og for samfunnet for øvrig. 

Vi ønsker å bidra til en økt forståelse i vårt stadig økende urbaniserte samfunn om viktigheten av  
å ta vare på jakten som en meget stor og viktig del av vår kulturarv.

Et nytt alternativ 
       for norske jegere

Jegernes Interesseorganisasjon er stiftet
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