
 

 

 

Informasjon til jegere som skal jakte hos Åkrafjorden Jakt høsten 2013 

 

 

 

1. Før avreise 

Husk at for å jakte hos oss må du: 

 ha betalt jegeravgift for jaktåret 2013/2014.  

 ha tatt skyteprøven for storviltjakt med våpen og ammunisjon som du skal bruke under 

jakten. 

 

Et par dager før dere skal jakte, tar vi i Åkrafjorden Jakt kontakt med kontaktpersonen for gruppen 

deres. Da kan vi avklare møteplass, ankomsttidspunkt og annet som dere lurer på. 

 

For utlendinger: 

 Også utenlandske jegere må ha betalt jegeravgift for å kunne jakte i Norge! Se 

www.brreg.no, velg ”Produkter og tjenester”, ”Jegeravgiftskort”, deretter ”Utenlandske 

jegere” for mer informasjon om hvordan du gjør dette. 

 Jegere som kommer fra utlandet må enten ha med seg ”Europeisk Våpenpass” eller fylle ut 

skjema ”Erklæring om midlertidig innførsel av jakt- eller konkurransevåpen” ved ankomst 

til Norge. Kontakt tollen ved ankomst. Husk å ha med våpenkort! For mer informasjon, 

sjekk www.politi.no, velg ”Tjenester”, deretter ”Våpen”. 

 

 

2. Utstyr 

Ut over vanlig jaktustyr må alle jegere ha med følgende: 

 Våpenkort, jegeravgiftskort og godkjent skyteprøve for storvilt 

 Sovepose 

I tillegg er det viktig å ha med: 

 Regnklær, varme klær 

 Gode jaktstøvler 

 En god jaktkikkert 

 God ryggsekk (vi anbefaler stor ryggsekk med meis) 

 Jaktradio 

 GPS dersom du har og kan bruke dette 

 Egne drikkevarer 

Jegere som ikke har maten inkludert i prisen må ha med dette selv, og selv transportere denne opp 

til hyttene i fjellet dersom disse skal benyttes. 

http://www.brreg.no/
http://www.politi.no/


 

3. Reise 

Vi anbefaler at jegerne ankommer ettermiddagen/kvelden før jakten skal starte. Dette for at dere 

skal få mest mulig tid i fjellet. Vi anbefaler at dere sjekker fergeruter på http://www.tide.no/. 

 

Veibeskrivelse fra NORD (Bergen):  

Bergen, Os, Hatvik, ferge til Venjaneset, Eikelandsosen, Mundheim, Gjermundshamn, ferge til 

Årsnes, Rosendal, Dimmelsvik, Matre, Åkra. Ca. 130 km totalt + 2 ferger.  

Veibeskrivelse fra ØST (Oslo): 

Alternativ 1: Kjør over Haukeli og fortsett på E134 mot Haugesund. Ta av før Etne mot Skånevik. 

Ta ferge over til Matre. Fortsett mot Åkra. Ca. 400 km totalt + 1 ferge. 

Alternativ 2: Kjør over Hardangervidda til Odda.Ta gjennom Folgefonntunellen til Rosendal, 

Dimmelsvik, Matre, Åkra. Ca. 490 km totalt (fergefritt). 

Veibeskrivelse fra SØR (Haugesund): 

Ta E134 mot Oslo, ta av mot Skånevik. Ta ferge over til Matre. Fortsett mot Åkra. Ca. 110 km + 1 

ferge.  

 

Hurtigbåt 

Det går hurtigbåt mellom Bergen og Rosendal 1 – 2 ganger om dagen. Dette kan være et alternativ 

dersom du har noen til å hente deg i Rosendal. Hurtigbåten går også innom Flesland kai i nærheten 

av flyplassen i Bergen. Sjekk rutetider på www.rodne.no. 

 

 

4. Ankomst 

Dersom ikke annet er avtalt så er møteplass på Fatland. Etter fergeleiet Matre, fortsett mot Åkra. 

Avkjørsel mot Fatland er på venstre side av veien, ca. 10km fra fergeleiet. Avkjørselen er skiltet 

med ”Åkrafjorden Jakt”. Følg grusvei en drøy kilometer til gårdshus. 

 

 

5. Kontaktinfo 

Under jakten vil vi ikke være tilgjengelig pr. e-post. Vi er mye i fjellet der det er relativt dårlig 

mobildekning. Vi ber dere derfor om å kontakte oss på telefon til småbruket på Fatland,  

(+47) 53479533, helst på kvelden. Eventuelt kan dere sende en tekstmelding til Jens på (+47) 

92037442, så ringer han tilbake så snart som mulig.  

 

 

 

 

Velkommen til jakt hos oss! 

 

Hilsen Tor og Jens i Åkrafjorden Jakt 

http://www.tide.no/
http://www.rodne.no/

