JAKTINFO BLÅFJELLA
Generell beskrivelse
Blåfjella er et område på 500 kvadratkilometer der ca 150 kvadratkilometer består av fjellterreng.
Området eies av private grunneiere, som på denne måten ønsker å legge til rette for at en kan dra på
jakttur med god samvittighet.
Beliggenhet
Blåfjella ligger i Halsa og Surnadal kommuner på Nordmøre. Området strekker seg fra sjøen og opp til
Hjelmen som er det høyeste fjellet i området med sine 978 m.o.h.
Jaktterrenget
Jaktbart område består av flere områder, se og så kart. Det er to mindre områder, det ene er
Saksa/Blåfjellet og Tussanområdet og det andre er Bøliaområdet. Det er også to større områder, det
ene er Blåfjellet-Tindan-Hjelmen og Saufjellet og det andre er Møkkelfjellet-Blåfjellet og Lykkjefjellet.
Med andre ord, mulighetene er mange.
Rypebestanden
Vil variere fra år til år, men mulighetene for spennende jaktopplevelser er absolutt til stede.
Kart
Vi anbefaler å kjøpe turkart for Halsa eller Fjordruta. Turkart for Halsa dekker det meste av arealet,
mens Fjordruta-kartet dekker et noe større areal enn Blåfjellaområdet. Av andre kart kan en bruke
kartverkets M711 serie, området dekkes da av Halsa (blad 1421 lll) og Vinjeøra (blad 1421 ll). En
finner med hjelp av disse kartene, veier og stier til interessante vann.
Veibeskrivelse
Alt 1
Fra Trondheim og Molde/Kristiansund kjører en E39 til Halsa, videre kan en følge Rv65 eller
forskjellige fylkesveier, eventuelle skogsveier ut i terrenget.
Alt 2
Fra Rindal og Sunndal om Surnadal følger en Rv65 til området, videre kan en følge forskjellige
fylkesveier, eventuelle skogsveier ut i terrenget.
Generelle regler
Jakttid er fra og med 10. september og til og med 23. desember.
Det er bare anledning til jakt på rype (lirype og fjellrype).
Jakta kan kun foregå over tregrensa.
Det er heller ikke anledning til bruk av hund.
Baglimit kan innføres og kvote kan settes ut fra bestand. Årlige bestemmelser.
Jaktstopp innføres i år der bestanden tilsier det. Inndeling av jaktperioder kan innføres, dette for å
dempe jaktpresset tidlig i jakta og andre perioder.
En kan også legge begrensninger i antall solgte kort.
Kjøpt kort refunderes ikke.

