Regler för småviltjakt/icke delägare inom Soppero Byars Samfällighetsförenings ägor.
Mantalsskrivna i någon av byarna, som ingår i Samfällighetsföreningen, men som
inte är delägare får köpa årskort för småviltjakt för 300:-. Kortet är ett familjekort
(samma familjebegrepp som för delägare) och gäller för alla i familjen som är skrivna
på samma adress.
Stugägare, men inte mantalsskrivna, i byarna som ingår i Samfällighetsföreningen får
köpa årskort för småviltjakt för 300:-. Kortet är ett familjekort (samma familjebegrepp
som för delägare) och gäller för alla i familjen som är skrivna på samma adress som
stugägaren.
Övriga
Övriga jägare får köpa jaktkort för småviltjakt enligt följande:
1 dygn: 200:3 dygn: 300:7 dygn: 500:Allmänna villkor för småviltsjaktkort på Soppero Byars Samfällighetsförenings marker
- Småviltsjakt för icke delägare startar tredje måndagen i september.
- Det är jägaren skyldighet att informera sig om den exakta belägenheten för områden där jakterätten gäller,
samt av säkerhetsskäl beakta att älgjakt samtidigt kan pågå. Telefonnummer till jaktledarna för de olika
älgjaktsområdena finns på hemsidan (www.sopperobyar.se)
- Jakt för avsalu av vilt är inte tillåten
- Kort för småviltsjakt gäller inte för fällfångst (inklusive snarning).
- Varje jägare får fälla maximalt åtta ripor och tre skogshönsfåglar av arterna orre och tjäder per jaktdag.
- Jaktkortet, godkänd legitimation och det Statliga jaktkortet skall medföras vid jakt och på uppmaning
uppvisas för Jakttillsyningsman eller Jakträttsägare.
- Samfälligheten förbehåller sig rätten att avlysa jakt om särskilda skäl föreligger. Jakt inom avlysta
områden är ej tillåten.
- Observera att det vid raketuppskjutningar från Esrange är förbjudet att vistas inom vissa områden (Azonen).
- Camping i samband med småviltjakt får inte ske närmare än 300 meter från fritidsstuga
- Camping på samma område är tillåten i max 3 nätter. Med samma område avses samma kilometerruta.
- Att använda sig av stora tält med tillhörande ofta omfattande utrustning och proviant har i många fall visat
sig medföra nedskräpning och ett stort slitage på naturmiljön. Denna typ av camping ligger inte inom
allemansrättens villkor och är därför inte tillåten på Soppero Byars Samfällighetsförenings marker.
"ett eller flera tält med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver
Samfällighetsföreningens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp
som inte har erforderligt tillstånd."

För all jakt gäller de regler som finns i jaktlagen och jaktförordningen.
Länk till Jaktlag (1987:259), www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870259.HTM
Länk till Jaktförordningen (1987:905) www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM

Försäljning av Jaktkort
Jaktkort säljs på följande ställen:
Lannavaara: Kristallen AB, Handlarn
Övre Soppero: Blinds Bensin och Kiosk
Vittangi: OK/Q8
Kiruna: Vildmarkshörnan, Föreningsgatan 7

