Jaktregler 2022/2023
1 PM för älgjakten som tidigare år.
2 Styrelsen och jaktledare fastställer avskjutningsbestämmelserna under jaktens gång.
3 Tidigare har icke jagande markägare tilldelats ett djur per tio skjutna. Hälften vuxna, hälften kalv.
Jagande markägare har tidigare erhållit en andel markkött per outnyttjade 75-tal ha utöver de egna 75
ha. Med nuvarande avskjutning föreslår styrelsen årsstämman att detta inte är möjligt, vilket innebär
att inget markkött utdelas detta år. VVO väljer istället att skänka 1000 kr till välgörande ändamål
Barncancerfonden.
4 Jaktbyte fördelas mellan jägarna efter tidsinsats.
5 För att få delta i jakten med vapen ska man ha presterat två godkända serier där alla skott är inom
träffområde på stillastående älgfigur, som intygas av trovärdig person.
6 Anmälan till årets älgjakt till jaktledare önskas senast den 30.september 2022 – Ring/maila till
berörd jaktledare.
7 Älgjakten påbörjas söndag den 16.oktober med samling kl 08:00 vid Hedås Bygdegård för Västra
sektionen. Östra sektionen samlas vid Hedås Fotbollsplan samma tid kl 08:00
Jaktkort och övriga avgifter (jakträttsbevis, ej utförd arbetsdag, inträdesavgift för nya jägare i
slaktbod) ska vara inbetalda till VVO på förhand – PS! Senast söndag 9/10.
8 Om inte det antal djur som styrelsen och jaktledarna bestämmer fälls första jaktvecka kan
älgjakt komma att bedrivas 11 nov. – 13. nov. –vidare älgjakt därutöver kan även bli aktuellt.
9 Jaktdeltagarna indelas i två grupper öst/väst.
Deltagarna i östra respektive västra gruppen stannar i respektive grupp tills annan order ges.
10 För varje grupp ska en jaktledare vara huvudansvarig. Dessutom ska en biträdande jaktledare
finnas. Passutlottning för hela jaktlaget skall ske enligt den modell som användes av
båda grupperna förra året.
11 Jägare indelas i slaktarlag om fyra personer per dag, men kan justeras efter behov. De ansvarar för
Älgtransport, uppslaktning vid slaktboden och rengöring av slaktboden. Indelning görs av biträdande
jaktledare, som också utser ansvarig ledare för dagen. Denna förrättar upprop efter avslutad slakt.
De som då ej är närvarande mister sin köttlott för den dagen, såvida ej giltigt förfall föreligger.
Ansvarig ledare ansvarar för att slaktboden är städad och att vattenkranar är stängda. Rensning av
sönderskjutna djur måste ske snabbt och grundligt. Ansvariga för slaktdagen ansvarar också för
rensningen. Bogarna ska skäras loss så mycket att de blir hängande i musklernas överdel. PS! I
träffområdet ska tillräckligt mycket kött skäras bort så att det inte föreligger risk för att ev.
blyfragment finns kvar i kropparna.
12 Den som bryter mot för älgjaktens bestämda regler och avskjutningsbestämmelser kan straffas
enligt § 5 i stadgarna för VVO.
13 Jaktledarna meddelar avskjutningsbestämmelser inför varje uppställning och omgruppering.
14 VVO har möjlighet att inbjuda två av traktens unga jägare utan jakträtt att delta i älgjakten som
gäster.
15 Om två eller fler skyttar skjuter på ett djur och tvist om trofén uppstår, avgör ordförande

och jaktledaren vem trofén tillfaller. Begäran om skiljedom ska inlämnas avskjutningsdagen.
16 Jaktledarna organiserar jakten och nominerar tre ordinarie hundförare på öst respektive väst till
styrelsen. Styrelsen utser därefter ordinarie hundförare.
17 Två bilkärror tas i anspråk per dag under jakten. Ersättning 200 kr/dag. Bilersättning vid
älgtransport 30 kr/mil. Traktorersättning 300 kr/h, ATV 300 kr/dag.
18 Bensinersättning om 1000 kr utgår till vardera ordinarie och biträdande jaktledare.
19 Arbetsdagar anordnas lördag 13.augusti och lördag 10.september 2022.
Samling vid slaktboden kl 08:00. De som ej genomför en arbetsdag erlägger avgift om 1000 kr till
VVO/kassören innan jaktstart, senast söndag 9/10. Endast arbete som är anvisat och godkänt samt
personligen utfört av berörd jägare kan av arbetsledare anses som giltigt. Arbetsledarna skriver lista
över de som genomfört arbetsdag och överlämnar denna sedan till kassören.
20 Verksamheten med hundträning efter ordinarie jakt fortsätter. Styrelsen och jaktledarna
avgör om kalvtillgången är stor nog för ytterligare beskattning via påföljande hundförarkalvjakt. Max.
en kalv per ordinarie hundförare får skjutas för ställande hund. Hundföraren är själv ansvarig
jaktledare under kalvjakten. Hundförarna erhåller motsvarande intäkter från två kalvar. Övriga skjutna
kalvar ska försäljas av VVO genom skyttens försorg. Turordning ska upprättas av hundförarna och
meddelas styrelseordföranden. Ordinarie jaktledare ska kontaktas före varje jakt. Vid begränsad
kalvtillgång har unghund(-ar) företräde. Unghund är hund som under år 2022 blir (högst) 3 år.
21 Om skolungdom medföljer på älgpass ska detta meddelas jaktledaren i förväg.
Målsman samt jägaren på passet har ansvar för ungdomens uppträdande m. m.
22 Jakträttsbevis kostar 150 kr för småvilt och 300 kr för älg/småvilt. Beviset gäller endast om VVO:s
övriga bestämmelser för jakt är uppfyllda. Vid utfärdande av nytt jakträttsbevis tas uppgifter om
skjutna djur (småvilt) tacksamt emot.
23 Gästdagskort för småvilt får lösas med max fyra gästkort per jakträttsbevis och jaktår för
markägare, och med max två gästkort per jakträttsbevis och jaktkort för arrendator. Kostnad 100 kr
styck. Under jakten ska gästen medföra jakträttsbeviset. Gästkort för älgjakt får ej lösas - se dock
undantag under punkt 14.
24 För att förhindra skador av varg och lodjur får dessa jagas av envar jaktberättigad över hela
viltvårdsområdet, efter beslut av ansvarig myndighet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än en jägare
deltar, ska enligt Naturvårdsverkets beslut, en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte
vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakten där annat vilt än älg är lovligt att skjuta, är dock av
stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för
älgjägarna. Gästdagskort för jakt på varg och lodjur får lösas för en kostnad av 1 (en) krona.
Kontaktman vid jakt över gränserna efter varg och lodjur är Freddy Kjellström.
25 För viltvårdande ändamål får styrelsen disponera erforderliga medel. Fridlysningszon mellan
landsvägen Granåbron - Tallmon och Granån. Inom zonen är all enskild jakt förbjuden - utom på egen
mark. Förutom vid gemensamhetsjakt avråder styrelsen från jakt med kulvapen vid och intill åkermark
samt i närheten av bebyggelse inom VVO. Markus Larsson, Conny Johansson och Mattias Larsson
ansvarar för att sjuka och skadade djur inom zonen avlivas. Gemensamhetsjakt i styrelsens regi är
tillåten inom zonen. Viltvårdskommittén ansvarar för mink - och grävlingsfällor. Saltstenar finns hos
Mattias Larsson och Torbjörn Halvarsson.

