Regler for kjøtt fordeling ved hjortejakten i regi av AJFF
Formål/ forutsetninger:
Formålet med disse retningslinjene er å sikre en så rettferdig fordeling av kjøttet som mulig. Kjøttet skal
fordeles ut fra innsatsen til den enkelte jeger, fordelingen vil finne sted etter at jakten er over.
Retningslinjene tar hensyn til at innsatsen til de enkelte jegerne varier.
Dette gjøres ved at andeler beregnes ut fra følgende: antall jaktturer (se nedenfor), og bistand ved
vomming/uttransport/flåing og skjæring (1 andel pr aktivitet), samt ukejaktledervakt (2 pr uke i sept og 1
pr uke i okt/nov/des) for den enkelte summeres etter at årets jakt er avsluttet.
Antall andeler legges deretter til grunn ved utdeling av kjøtt.
Kjøttet som skal fordeles har ulik nytte/kvalitet/verdi. Ett kilo suppekjøtt og ett kilo indrefilet vil ikke ha
samme verdi ved fordelingen. Dette betyr at et gitt antall kilo kjøtt ikke nødvendigvis vil tilsvare en andels
verdi.
Fordelingen av kjøttet vil måtte gjøres etter et skjønn som også tar hensyn til kvaliteten på kjøttet.
Grunnlaget for fordelingen:
Når en skal ut for å jakte, må det gis beskjed til ukejaktleder på forhånd. Ukejaktleder vil notere ned
hvem som er ute på et skjema, som etterpå leveres leder for jaktutvalget. Skjemaet vil bli lagt til grunn
ved fordelingen.
Hver dag er delt i to ”økter”; en morgen/formiddags og en ettermiddag/kvelds økt. En økt regnes som en
tur (andel).
Dersom en er sammenhengende på Jakt i fem timer eller mer, regnes dette som to økter
(både formiddag og ettermiddag).
Den som feller dyr skal i tillegg ha det ene låret fra dyret. Kjøtt fra de dyr som blir felt (evt. minus låret
til den som skjøt dyret) vil bli oppbevart av jaktutvalget til årets jakt er slutt. Deretter fordeles alt kjøttet
utfra andeler i løpet av hele årets jakt. Låret gis ikke til skytter ved fellesjakt, og ei heller ved feilskyting.
Fordelingen av kjøttet:
Jaktutvalget med eventuelt særlig kvalifisert hjelp foretar fordeling av kjøttet. Når kjøttet er fordelt i
poser utfra andeler, skjer utdeling ved ”loddtrekning” innen de med like andeler.
Div:
Kjøtt som ikke er avhentet innen etter 2 annonserte utdelinger hvert jaktår tilfaller AJFF. Jaktutvalget
bestemmer hvordan dette kjøttet skal anvendes for det enkelte år.
Aksept
Det er en forutsetning for å delta på hjortejakten i regi av AJFF at ovenstående regler om fordeling av
hjortekjøttet aksepteres.
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