ARBRÅ ÖSTRA VVOF
190728

Jaktregler för småviltjakt inom Arbrå Östra
Viltvårdsområde 2019.

Arbrå Östra Viltvårdsområde (VVO) är en sammanslutning av ca 300 st fastighetsägare med
totalt ca 21 000 ha. Det finns ca 135 st småviltjägare. Småviltjakten bedrivs som
områdesjakt.
Arbrå Östra VVO ingår i Boda Kronskötselområde på totalt ca 72.000 ha.
Se protokoll och stadgar mm på www.arbraostravvo.se.
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Avgifter

Jakträttsbevis för småvilt 350 kr. Priset på gästdagkort för småvilt 100 kr.

Lösa småviltkort

Jakträttsbevis för småvilt löses via vår hemsida www.arbraostravvo.se.
Vid frågor kontakta någon av våra småviltkortförsäljare:

Erik Lönnberg

Iste 3154

821 68

VALLSTA

Lars Rodin

Backa 2543

821 68

VALLSTA

0278 45084

0708 658561

070 5465938 l.rodin@ovanaker.mail.telia.com

erlg@telia.com

Kjell o Sonja Bastin

Skeppstavägen 8

821 63

ARBRÅ

0278 40832

070 3134118

kjell.bole@hotmail.com;

Jakttider

Se allmänna jakttider (www.jagarforbundet.se)

Björnjakt

Jägare som skall delta i björnjakt, skall ha erlagt jaktprovet ”Björnpasset”.

Kronhjortsjakt

Vi ingår numera i Boda Kronskötselområde. För att jaga kronhjort krävs att du
löst småviltkortet enligt anvisningarna nedan. Tilldelningen inom hela Boda
Kronskötselområde är en hjort, två hindar och tre kalvar. Obs! Skjuten hjort skall
snarast rapporteras till jaktledare för berört område, som ansvarar för att
rapportering görs på jaktrapport.se.

Stora rovdjur

Vid jakt på stora rovdjur skall samarbete bedrivas vid områdes- eller
gemensamhetsjakt med angränsande VVO.

Gästjägare

En småviltjägare kan få ha två samtidiga jaktgäster med obegränsat antal
jaktdagar. Jaktgästens skjutna djur, skall rapporteras på ”jaktvärdens” skottlista. .
Vid speciella tillfällen, typ ”jägarcirklar med gästjägare” kan styrelsen bevilja att
flera gäster tillåts.

Fällda djur

Fällda djur redovisas på hemsidan eller till småviltkortförsäljare senast 31 mars
2020. Ej inlämnad skottlista medför böter på 100 kr.

Fångstpremier

Fällda djur där fångstpremie utgår, uppvisas för kortförsäljare, som kontrollerar
och registrerar.
Fångstpremie för mink 150 kr (varav 50 kr kommer från Fiskevårdsföreningen)
Fångstpremie för räv 200 kr
Fångstpremie för bäver 300 kr
Fångstpremie för grävling 200 kr
Fångstpremie för mård 200 kr
Fångstpremie för kråka och kaja, 5 kr
Fångstpremie för kanada- och grågås 20 kr

Skjutna predatorer uppvisas och märks hos kortförsäljare eller till någon i viltvårdskommittén.
Märkinstruktioner:
Räv och bäver: Ett klippt hål i höger öra med håltång eller en framtass, klippt vid
leden. Mård, Grävling och Mink: Ett klippt hål i höger öra med håltång.
Grävlingsfällor, skall märkas med namn och finns att tillgå hos viltvårdskommittén.

Övriga bestämmelser:
För Grossjöberget Naturreservat gäller bl.a. följande förbud:
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-

bedriva jakt efter skogsfågel, björn, varg, järv eller lo.
framföra motordrivet fordon.
ta ved, röja för skjutgator, ta bort döda träd eller vindfällen, plantera in för
trakten främmande växt- eller djurarter, dock är eldning under jaktutövning
tillåtet

Övriga rekommendationer:
- undvika jakt på bäver på markerade områden tillhörande Erik Andersson
fastighet längs Dalåns dalgång.
- jägarna rekommenderas att inte skjuta vuxet råhondjur.
Jägaren uppmanas ovillkorligen att följa bestämmelser enligt Jaktlagen § 31
beträffande förflyttning med bil, samt spårkontroll med bil längs vägar, under jaktdagen. I
övrigt skall god etik och jaktmoral respekteras samt stor hänsyn till andra jägare och
boende inom VVO.
Överträdelser av viltvårdsområdets beslutade bestämmelser kommer att enligt
styrelsens bedömning medföra åtgärder.

Har Du ordnat din jägarförsäkring?

