JAKTKART PÅ GPS
Jaktkart innlagt på GPS bidrar til å forenkle kommunikasjonen innen jaktlaget. Hver jeger har det
samme faktagrunnlaget å forholde seg til uavhengig av erfaring og lokalkjennskap. Selv gjestejegere vil
finne fram til postene sine, og ikke minst; tilbake til veien igjen når jakta er slutt og mørket faller på.
Vi lager jaktkart hvor vi legger jaktlagets geografiske elementer oppå et ordinært Topo Adventure kart
med samme geografiske informasjon som man finner på vanlige 1:50.000 kart. Elementer som veier,
vann, bygninger og høydekurver ser altså ut som på det vanlige GPS-kartet eller papirkartet. Kartene er
tilpasset Garmin GPS.
Hvilke elementer som skal legges inn på jaktkartet tilpasser vi til den enkelte grunneier eller det enkelte
jaktlag sine behov og ønsker. Mulighetene varierer også med hva slags datagrunnlag som finnes.
Datagrunnlaget er av god kvalitet og det er svært enkelt å supplere grunnlaget med eksempelvis poster,
drevruter og elgtrack-traseer.
Grensene på jaktområdet er viktige for både storvilt- og småviltjegere. På GPSen ser man til enhver tid
eksakt hvor man er i forhold til grensen. Dersom det finnes ikke-jaktbare teiger innenfor jaktområdet,
legger vi vanligvis skravur på disse for å synliggjøre at disse ikke er jaktbare. Vi kan også legge inn
varsling slik at GPSen gir et pipesignal når man nærmer seg grensa. Vær imidlertid oppmerksom på at
dette kan spolere skuddsjansen under smygjakt.

Noen fordeler med jaktkart på GPS
 Bedre oversikt over jaktområdet og dets grenser, poster, ikke-jaktbare
arealer osv.
 Bedre kontroll og økt sikkerhet – jegerne har et bedre grunnlag for å
være der de skal være.
 Med postene innlagt på GPS vil alle kunne finne fram til dem, og
tilbake igjen.
 Skuddposisjoner og felt vilt kan stedfestes helt nøyaktig.
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