Fiske og Jakt

JAKT I VALDRES
Det meste av jakta i Valdres formidles eller leies ut privat, bortsett fra i statsallmenningene (søknadsfrist 1. april). Enkelte områder selger frie jaktkort (10. september
eller senere), statsalmenningnen selger frie jaktkort etter 15.oktober. For mer informasjon
se www.jaktfiske-oppland.no/jakt_oppland.html. Jakt utlyses også på www.inatur.no

Storfugljakt
med guide og kokk
høsten 2006.
Hamre Gard tilbyr
eksklusiv skogsfugljakt
med guide, overnatting
på egen støl/jaktbu og
kokk om ønskelig.Kun
få uker. Kontakt :
Hamre gard,
92 40 39 85

Har du fått tildelt jaktterreng er det kanskje spennende å bli litt kjent nå i sommer? Lurer du på om
du vil jakte til neste år - ta deg en tur og se etter rypekull og storfugl. Eller kanskje det er harejakta
som er mest interessant?
Enten det gjelder jakt eller fiske, så er det viktig å få god informasjon og komplettert utstyret.
Forretningene nedenfor har spesialisert seg på jakt og fiske, ikke alle har like stort utvalg, men her
finner du i alle fall folk som kan gi deg noen gode tips om det er det du er ute etter!

Jakt- og fiskeutstyr og gode tips får du her:
G-Sport Bagn, Valdrestunet, Bagn.
Fiskeutstyr og kunnskap om Begna.
Tlf. 61 34 60 01
Valdres Sport, Leira. Fiskeutstyr og tips om
fisking. Tlf. 61 35 69 50
Intersport Fagernes Sportsforretning.
Våpen, jakt- og fiskeutstyr og instruksjon i
fluefiske. Tlf. 61 36 00 03
Askeladden Villmark og Fritid, Fagernes.
Tilbyr fluekastekurs og tips om fiskeplasser.
Tlf. 61 36 17 21

G-sport Inger Helene, Fagernes. Fiskeutstyr og
lokalkunnskap om fiske. Tlf. 61 36 11 41
Intersport Beitostølen. Stor fiskeavdeling,
ammunisjon og tips. Tlf. 61 34 01 05
Sporten Beitostølen as. Fiskeutstyr og god
lokalkunnskap om fjellfiske. Tlf. 61 34 10 81
Vasetsenteret, Vaset. Litt fiskeutstyr og tips om
fjellfiske. Tlf. 61 36 30 55
Øye Dagligvare, Vang. Litt fiskeutstyr og tips
om fiske i Vang. Tlf. 61 36 87 81

