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Jaktregler för älgjakt inom Arbrå Östra
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Arbrå Östra Viltvårdsområde (VVO) är en sammanslutning av ca 300 st fastighetsägare med
totalt ca 21 000 ha. Det finns ca 120 st älgjägare. Jakten bedrivs som gemensamhetsjakt,
uppdelad på 3 st jaktlag, Bogården, Änga och Norränge/Flästa.
Arbrå Östra VVO ingår i Boda Älgskötselområde på totalt ca 72 000 ha.
Se protokoll och stadgar mm på www.arbraostravvo.se.
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Allmänt
Anmälan
till jakt

Skall skriftligen göras till jaktledarna senast 1 aug för de jaktlag som avser att
jaga under september, för övriga den 15 aug. För att få lösa jakträttsbevis skall
giltigt skjutprotokoll kunna uppvisas. Tidigare års ekonomiska mellanhavanden till
VVO och jaktlagen skall också vara reglerade.

Jaktledare

Jaktledare utses vid jaktstämma men kan tillfälligt utses av styrelsen om så skulle
behövas för att jakt ska kunna bedrivas.

Jakttid

Årets älgjakt pågår från den 2/9 – 25/9 samt mellan 12/10 2019 och 28/2 2020.

Avskjutning

93 st djur, varav målsättningen är att minst 45 % (räknat separat per lag) skall
vara kalv (42 st) och 51 st vuxna (24 tjurar och 27 kor). Beslutet kan dock ändras
vid Extra jaktstämma efter att ÄBIN presenteras under försommaren.
Under septemberjakten och de tre första veckorna i oktoberjakten gäller fri
avskjutning på ko och kalv, och under första veckan i oktoberjakten även fri
avskjutning på tjur, allt inom varje jaktlags tilldelning. Efter tredje ordinarie
jaktvecka gäller avlysningsjakt med fri tilldelning av återstående älgar Jaktlagen
inrapporterar aktuell avskjutning till www.jaktrapport.se senast 21.00 varje
jaktdag.När den beslutade avskjutningen inom VVO är uppnådd kan mer
avskjutning göras om det pågår avlysningsjakt inom ÄSO:t för övrigt.

Jaktbyte

Jaktbytet vid älgjakt skall fördelas efter den markareal som resp jägare
disponerar. Normalt har varje jakträttsinnehavare 150 ha och därför fördelas
jaktbytet lika mellan alla jakträttsinnehavare som önskar kött.

Kallelse till jakt

Jaktledaren kallar jaktdeltagare till jakt senast 2 dygn före aktuell jaktdag. Gäller
vid jaktdagar som är utöver de som beslutats på stämman. När de på extra
stämman beslutade jaktdagarna är genomförda kan kallelse till jakt ske av varje
medlem genom jaktledare inom VVO via sms-grupp och sådan jakt
betecknas som gemensamhetsjakt.

Hundförarjakt

Älgjakten inom Arbrå Östra VVO skall enligt stadgarna ske som
gemensamhetsjakt. Ett undantag görs dock i och med att hundförarjakt
efter kalv får påbörjas efter de två första jaktveckorna i oktober.
Kalvjakt för enskilda hundförare får bedrivas för att skapa fler
tillfällen för träning av älghundar. Under sådan jakt får hundföraren
ej ta med passkytt ut på jakt.
För denna jakt gäller följande:
 Kalvjakten är en möjlighet som beslutats av vvo-föreningens
årsstämma och hanteras av valda jaktledare (kallas hädanefter
jaktledare) utifrån regelverket och skall förankras inom varje lag.
 Kalvjakten får bedrivas av de hundförare med egna hundar,
som finns inom respektive jaktlag oavsett om de kallas
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ordinarie eller extra hundförare. Jaktledarna hanterar detta i
respektive lag.
Hundföraren skall vara väl förvissad om gränser och ev. annan jakt i
området.
Kalvjakt ska påbörjas inom gränserna för jaktlaget.
Anmälan om kalvjakt ska ske dagen innan till jaktledaren i respektive
lag.
Jakt får ske enbart på årskalv.
Rapportering av jaktresultat skall ske till jaktledaren snarast efter
avslutad jakt.
Innan eventuellt eftersök påbörjas skall jaktledaren informeras.
Hundföraren, som är ansvarig jaktledare för denna jakt,
ansvarar dock för att särskild tränad eftersökshund skall finnas
tillgänglig.
Hundföraren ansvarar för omhändertagandet av bytet,
uttransport, flåning och hängning, i första hand i respektive
jaktlags slakteri. Fällda kalvar tillfaller respektive jaktlag.
Så länge det finns älg som hänger i slakteriet och väntar
på slakt förs även den skjutna kalven till den potten. Om
det inte finns annan älg, eller kommer att finnas annan älg
som ska slaktas, har hundföraren möjlighet att köpa halva
kalven för samma kostnad som ”markägarkött”, som
beslutats på ordinarie stämma och avser slaktvikt.
Jaktlaget beslutar hur den andra halvan hanteras.
I övrigt gäller de ordnings- och säkerhetsregler som VVO och
respektive jaktlag beslutat.

Ungdomsjägare

Ungdomar upp till 25 år boende inom VVO eller med annan anknytning till
orten och inte innehar jakträtt på annan plats kan kan delta i älgjakten som
jaktgäst men där ingen markarrendeavgift och fallavgift behöver betalas och
ingen tilldelning av jaktbyte sker, i övrigt lika andra jägare. Dock i max 2 år och
max 3 st per jaktlag.

Gästjägare

En ordinarie älgjägare (värd) kan inbjuda en jaktgäst att deltaga i ordinarie lagjakt
när någon annan i laget ej deltar. Jaktgästen betalar endast ett ”Gästdagkort för
älg” och erhåller ingen köttlott. Jaktvärden är ansvarig för att ledsaga och
informera Jaktgästen om regler och anvisningar för jakten.

Avgifter

Jakträttsbevis för älg 400 kr. Priset på gästdagkort för älg 100 kr.
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Markägarkött

En icke jagande markägare med avtal om överlåtelse till VVOF och som ej
utnyttjar sin del kan beställa och köpa styckat älgkött för 55 kr/kg. Dock får
endast max 10 % av den totala mängden försäljas. Varje köttlott bör vara
ca 10-15 kg och vid överanmälan kan t.ex. en kölista till nästkommande år
upprättas. Anmälan till resp jaktledare senast den 1 okt.

Skjutprov

Vid skjutning på banan gäller följande regler:
- 3 serier: Ett skott avlossas mot den stående figuren, som startas på
skottet med en fördröjning på två sekunder (+/- 1 sek.) och då ger tillfälle
till ett skott mot löpande älg. En serie omfattar två lopp - ett i vardera
riktningen Som godkänt resultat räknas 4 träff per serie inom träffområde
- 1 serie om 4 skott stillastående med jaktammunition med 4 träff inom
träffområde.
Uppnås 70 % av maxpoängen i höstens jaktstig, ersätter det del 1.

Instruktioner för jaktledare
Jaktledaren har ansvar för
1. Att organisera och leda jakt efter de beslut som fattats på jaktstämma i bl.a. avskjutningsmål och
inriktning.
2. Att de som jagar har fullgjort vad som beslutats om på jaktstämma.
3. Att informera jaktdeltagarna om:
 Avskjutningsföreskrifter för dagen.
 Sambandsbestämmelser.
 Tid då jakten börjar och hur den avbryts.
 Säkerhetsregler om vapenhantering, nykterhet och droger.
 Skjutriktningar, vem som får gå på älgstånd etc.
 Gränsförhållanden för det område som avjagas.
4. Att eftersökshund finns tillgänglig inom två timmar från att ett djur påskjutits.
5. Att lagbestämmelser om eftersök och underrättelseplikt vid eventuell skadeskjutning, avräkning
från licens mm följs.
6. Att inom jaktlaget klara ut vad som gäller vid köttdelning, fördelning av pass, vem som går med
hund, skjutbara djur mm.
7. Att fällda älgar rapporteras till styrelsen och till digital databas.
8. Att omedelbart från jakt avvisa den som bryter mot jaktstämmobeslut eller inte
följer meddelade anvisningar, i avvaktan på att styrelsen tar beslut om ev. avstängning. Vid
avvisning ska jägaren ges tillfälle att yttra sig för jaktkommittén och om han så önskar även
styrelsen. Därutöver kan styrelsen besluta om ytterligare avstängning.
9. Att efter samråd med styrelsen besluta när jakten för året skall avbrytas.
10. Jaktledaren kallar jaktdeltagare till jakt senast 2 dygn före aktuell jaktdag. Gäller
vid jaktdagar som är utöver de som beslutats på stämman. När de på extra
stämman beslutade jaktdagar är genomförda kan kallelse till jakt ske av varje
medlem genom jaktledare inom VVO via sådan sms-grupp och sådan jakt
betecknas som gemensamhetsjakt.
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Rekommenderade regler för avvisning /avstängning
Avvisning görs av jaktledare, avstängning görs av styrelse
Ko skjuts före kalv:

Om en ko skjuts före kalv, resulterar det i max 1 dags avvisning, i avvaktan
på ev. styrelsebeslut om avstängning. Har skytten haft uppenbar tid att
förvissa sig om att kalv inte funnits med då kon sköts, kan det räcka med
att skytten ges en mildare påföljd, (fri sikt 50-100 m bakom kon och sett
djuret relativt länge).
Om skytten får möjlighet att skjuta kalven/kalvarna efter han/hon upptäcker
sitt misstag, ska denne inte straffas hårdare om han/hon gör detta.
Styrelsen rekommenderar en avstängning på 2 dagar.

Tjur under tjurförbud:

Tjur som skjuts under tjurförbud resulterar i max 1 dags avvisning, i
avvaktan på att styrelsen tar beslut om ev. avstängning. Styrelsen
rekommenderar en avstängning på 2 dagar.

Ko vid koförbud: Ko som skjuts under koförbud resulterar i max 1 dags avvisning, i avvaktan på att
styrelsen tar beslut om ev. avstängning. Styrelsen rekommenderar en
avstängning på 2 dagar.
Dubblé skytte

Är förbjudet.
Om en skytt påskjuter en andra älg innan den första tagits ur resulterar det
i max 1 dags avvisning, i avvaktan på att styrelsen tar beslut om ev.
avstängning
Vid sammanblandning av kalvar som resulterar i dubblèskytte, ska det
betraktas som dubblèskytte. Styrelsen rekommenderar en avstängning på
2 dagar.

Övriga fall och upprepade förseelser hanteras i dialog mellan jaktledare och styrelsen.
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Säkerhets- och Ordningsregler för älgjakten inom Arbrå Öa VVO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Ingen sprit eller andra droger får förekomma vid jakt.
Bär alltid rött band eller motsvarande.
Uppehåll dig på tilldelat pass/område (gäller hundkarl).
Pass får inte flyttas utan att jaktledare rådfrågats.
Passet/Området får ej lämnas annat än på given signal, klockslag etc. om
inte jaktledare och eventuella passgrannar informerats.
Även vid sen ankomst skall även passgrannar och jaktledare informeras.
Ta reda på var dina närmsta passgrannar finns och om det eventuellt finns några förbjudna
eller olämpliga skjutriktningar. Vid osäkerhet kontakta omedelbart jaktledaren.
Skjut aldrig ett skott utan att vara säker på att du har ett gott kulfång. Alla avlossade skott skall
kunna redovisas.
Gör alltid patron ur innan du lämnar ditt pass. Vid samling skall vapnet alltid vara oladdat.
(uppfällt slutstycke el motsv.)
Skjut ej fångskott nära hund. Koppla hunden, eller invänta hundföraren.
Småvilt får ej beskjutas under jakten. (Undantaget jakt av djurskyddsskäl)
Vid påskjutning meddela jaktledaren vad som inträffat. Vid skadeskjutning, trampa ej omkring
på skottplatsen innan eftersökspatrull anlänt.
Jägare som får pass vid sockenrå skall själv förvissa sig om var rågången går.
Ingen dubblé skjutning får förekomma.
Kalvförande ko får inte skjutas före kalv.
Trofé från tjur skjuten under tjurförbud får ej behållas av skytten
Jakt får inte ske från motordrivna fordon. Motorfordon får inte heller användas för att söka
efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda
viltets uppmärksamhet från den som jagar. Placera inte motorfordon så att de påkallar älgens
uppmärksamhet eller inverkar på annans passkytts jakt.
Varje jägare ansvarar för att ta reda på de bestämmelser som gäller för dagen.
Skräpa ej ner i markerna, ta med emballage och eventuella tak. Släck alla eldar.
Den som åsidosätter dessa regler eller andra av jaktstämman fattade beslut kan av jaktledare
avvisas från jakten, ytterligare avstängningar kan beslutas av styrelsen.

