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OBS! LÄS OCH BEGRUNDA

§

I takt med att vargstammen växer, börjar allt fler jägare att använda hundpejl. Det är då lätt till att man tar sin bil
och åker efter sin hund när den dragit iväg allt för långt bort eller något annat oroande inträffat. Det finns en viss
fara för jägaren att göra på detta vis. Man kommer kanske fram och upptäcker tex. att hunden fortfarande skäller
björn eller älg. Vad gör man då ? Man kanske fortsätter sin jakt ??
Styrelsen vill då uppmärksamma alla jägare på vad som står i jaktlagen.
Där går bla att utläsa :
2 § Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte
söka efter, spåra eller förfölja vilt.
31 § Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna
anordningar 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.
I 43 och 44 § finns ansvarsbestämmelserna, där går att utläsa:
För jaktbrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet
bryter mot 31 §. Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid bedömandet av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet
fortskaffningsmedel eller någon annan motordriven anordning.
Med andra ord, har man satt sig i bilen och åkt iväg efter sin hund så är jakten avbruten!!!!!!!!!
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Bäste Jägare!
Nu får vi 35:e upplagan av ”Hansjöjägaren”. Skriften har kommit att bli en uppskattad läsning och vi hoppas att du
som jägare i vårt viltvårdsområde hittar all den information som du behöver för att få en trevlig jaktupplevelse.
På vår hemsida www.hansjojagaren.com kan du hitta verksamhetsberättelsen för året som gått.
Riksdagsvalet 2006 blev en framgång för oss jägare, vi behöver få upp våra frågor på den politiska dagordningen.
Ändringen av § 28 JF gjorde vi Dalajägare även till en folkomröstningsfråga. Det var bara ca 15 % som ansåg att vi
inte skulle få försvara våra tamdjur och hundar så den segern var förkrossande. Att vi dessutom har fått igenom vårt
viktiga krav på en ny rovdjursutredning hälsar vi också med tillfredställelse.
Vi måste dock vara mycket medvetna om att vi absolut inte löst några rovdjursproblem genom detta. Älgstammen
förbättras inte av några fagra politiska löften det krävs minskat antal rovdjur, och då främst vargar. Våra möjligheter
att påverka utredaren Åke Pettersson är säkert begränsade men skall vi överhuvudtaget ha någon älg att jaga eller
kunna jaga med löshund i framtiden måste vi jägare på alla sätt framföra våra synpunkter och krav till
beslutsfattarna.

Det är omöjligt att förena tamdjur med vargar.

Vi tvingas välja!

Ingen släpper sin hund “i vargmarker” oavsett om det är jakt eller för att stöta bort närgångna björnar eller göra
eftersök på trafikskadat vilt.

Det hjälper inte att hoppas och tro.
Vi vill inte förvalta en vargstam! Vi vill förvalta det kulturella och jaktliga arv som
generationer före oss skapade.
Inrapporteringen avskjutningsstatistik har blivit något bättre men fortfarande slarvas det. Jag bifogar även i år ett
brev till alla Er som inte lämnat avskjutningsstatistik. Låt oss slippa lägga kraft på fel saker!
Hemsidan www.hansjojagaren.com ger oss stora möjligheter att sprida information, men det kräver Din
medverkan. Bilder och kommentarer från olika jakter vore trevliga inslag.
Fyra viktiga förändringar inför årets jakt:




•
•
•

Vi har övergått till Bankgiro 5505-5412
Vi har bildat ett kronhjortskötselområde.
Rovdjurskortet omfattar nu även Björn.
Viktiga förändringar i älgjakten. Orsa jaktvårdskrets är indelat i tre områden. Hansjö VVO ingår
tillsammans med jaktlag väster Ämån i ”ORSA VÄSTRA” älgområde.
Stämman 2007 har beslutat att vi skall följa de förslag som lämnats från Orsa västra.
Minskad tilldelning med ett vuxet djur per jaktlag.
Förändrad könsfördelning 70 % tjur, 30 % hondjur.
Sista jaktdag på vuxet djur den 30 november.

Björnjakt är inte ofarligt! Förbered Er noga! Glöm inte kravet på att skjuta ”björnklockan”.
Styrelsen önskar sina medlemmar ett trevligt jaktår. Tag hänsyn till både djur och människor.

Med vänlig jägarhälsning /Nils Björklund/ordförande
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JAKT
ÄLGJAKT

BJÖRNJAKT

Jakt får ske:
3 – 23 september och 6 oktober – 30 november
(vuxet djur) kalv t.om. 31 januari.
All jakt efter älg sker i form av gemensamhetsjakt.
Gemensamhetsjakten skall organiseras och ledas
av jaktledare som utses av styrelsen.
Respektive jaktlag lämnar till styrelsen förslag på
jaktledare och vice jaktledare.
För jaktledare finns fastställd instruktion.

Godkänt skjutprov enl. björnklockan krävs!
Det är ingen ofarlig jakt så förbered dig noga!
Jakt enligt licens. Påbörjas enl. särskilt beslut från
länsstyrelsen vilket kommer i början av juli.
Tillåtet för innehavare av jakträttsbevis:
kombikort älg/övrig jakt eller övrig jakt samt
OBS att du måste förvissa dig om vad som gäller
innan du börjar jaga.
Förra året gällde:
Skjuts björn inom licens: Tag rätt på viltet och anmäl
utan dröjsmål dock senast kl 2100 till polisen.
Polisen ger anvisningar hur och vem som kommer
och gör provtagning.
Skjuts björn utanför licens: Låt björnen ligga och
kontakta utan dröjsmål polisen. Polisen ger sedan
anvisningar.
Länsstyrelsen brukar ha särskild telefonsvarar
service angående avskjutningsläget.

VILTVÅRDSOMRÅDE
Styrelsen skall i samråd med älgjaktledarna årligen
revidera skötselplanen och utfärda rekommendationer beträffande avskjutning och jaktens
bedrivande.
Plan för 2007 -2009 inlämnad till Länsstyrelsen

SKJUTPROV OBS! OBS !
Älgskytteprovet skall skjutas i enlighet med Svenska
Jägareförbundets bronskrav, för godkänt är 3 serier
med minst 4 träff/serie.
Provet går till på följande sätt:
Varje lopp börjar med att älgfiguren står strax
utanför markörskyddet. Hela figuren skall vara
synlig men nosen får befinna sig högst fem (5) meter
framför murens kant. Ett (1) skott avlossas mot den
stående figuren, som startas på skottet med en
fördröjning på två sekunder (+/- 1 sek.) och då ger
tillfälle till ett (1) skott mot löpande älg. En serie
omfattar två (2) lopp - ett (1) i vardera riktningen.

ÖVRIG JAKT OBS! OBS!
Övrig jakt enligt jakttabellen med undantag för
rådjur där jakten slutar den 31 december.
Förbud att jaga rådjur och förbud mot att jaga med
kulvapen i Hansjö by inom gränserna:
Bäckarå-Våmhusvägen-Backängsvägen-Övre
Hansjövägen-Bjusvägen-Mickolavägen-SnabbvägenHansjö-vägen fram till Unåbron.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag till årets älgjakt är
1 augusti 2007.
Som anmälan räknas endast fullt erlagd avgift.
•
tidigare beslut att låta Jaktlagen avgöra om
deltagande trots försening upphävs.
•
styrelsen har uppdraget att granska
eventuella förseningar och fatta beslut om
deltagande. I princip gäller nolltolerans för
inkommen anmälan efter den 1 aug 2007.

Kulvapenförbudet gäller ej: BjusvägenMickolavägen-Snabbvägen vid jakt efter älg och
björn.
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”KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDET”

Jakten skall bedrivas som gemensamhetsjakt.
Jakten får bedrivas enl. jakttidtabell den 16 aug till den 31 januari.
Under tiden 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse kalv och ske
som smyg- eller vaktjakt.
Tilldelningen är för jaktåret 2 hjortar (Spetsar) och 3 kalvar.
Vid jakttillfälle/jaktdag får endast en spets nedläggas, kalv ingen begränsning.
Stig Spännar och Björn Lindberg är utsedda att vara jaktledare och därmed också ansvara för genomförandet av
all kronhjortsjakt. Krav föreligger dock inte att Stig Spännar eller Björn Lindberg personligen befinner sig på plats i
skogen för att utöva jaktledarskapet för just det aktuella jaktteamet. I sådant fall leds jakten vid det aktuella
jakttillfället av en, i samråd med Stig Spännar eller Björn Lindberg, särskilt avdelad vice jaktledare. Dock skall den
av Stig Spännar eller Björn Lindberg som tagit på sig uppdraget som jaktledare (jaktsamordnare), vara
omedelbart tillgänglig för att ta emot rapport om nedlagt vilt och för att kunna genomföra kontroll och avlysa jakten
för andra jaktlag som jagar kronhjort.
Kan Stig Spännar eller Björn Lindberg inte ta på sig uppgiften kan ej heller kronhjortsjakt bedrivas vid det aktuella
tillfället.
Gentemot Korsnäs och Storas arrendatorer gäller samma regler dock har Stig Spännar eller Björn Lindberg i
detta sammanhang rollen som jaktsamordnare. Korsnäs och Storas arrendatorer utser själva jaktledare.
Hansjö VVO sekreterare rapporterar fortlöpande om kronhjortsjakten på hemsidan.
Tilldelning för kronhjortslicensen är gemensam för Hansjö VVO, Korsnäs och Stora.
Sammanfattning
De som har för avsikt att jaga kronhjort skall:

• i god tid kontakta Stig Spännar 0250/403 21, 073/033 92 90 eller Björn Lindberg 0250/408 68, 070/397
49 55 för att förvissa sig om att någon av dessa kan ställa upp som ansvariga
jaktledare/jaktsamordnare.

Om Stig Spännar eller Björn Lindberg personligen inte kan åta sig uppgiften att vid begärt tillfälle vara
jaktledare/jaktsamordnare är det förbjudet att jaga kronhjort.
Stig Spännar och Björn Lindberg åligger att förvissa sig om att de som avser att jaga kronhjort uppfattat:

•
•
•
•
•
•
•

vem som formellt är jaktledare (jaktsamordnare)
hur Ni håller kontakt
vilka djur som finns att skjuta
eventuella övriga begränsningar som t ex område och samordning med andra hjortjägare
skyldigheten att omedelbart rapportera nedlagt vilt för kontroll
skyldigheten att till dig som jaktledare (jaktsamordnare) rapportera jaktresultatet även om hjort inte skjuts
övriga självklara jaktliga regler som till exempel eftersökshund.

Stig Spännar och Björn Lindberg åligger även att hålla:

•
•

varandra underättade om det aktuella läget
styrelsens sekreterare underättad så att läget kan följas på hemsidan, om var, när och vilka som
bedriver kronhjortsjakt samt kontaktperson för eventuell förfrågan om att få deltaga.
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VILTVÅRD

VILTVÅRDSPREMIER

VILTVÅRDSTÄVLING

Mård…………………………………..100:Mink…………………………………..100:Räv……………………………………200:Grävling………………………………100:Kråka, Skata, Mås, Nötskrika………….10:-

Bo Svedin erövrade med 10 rävar och 11 mårdar
även tredje inteckningen i tavlan av Hansjökonstnären Ingemar Hansson. På andra plats med 20
poäng blev ”Räv” Per Andersson och trea blev Bertil
Melander med 12 poäng.
Totalt i årets tävling sköts 33 rävar, 12 mårdar och
1 grävling och 2 minkar.
Under de sex tävlingsåren har det i tävlingen skjutits
230 rävar, 114 mårdar, 29 grävlingar och 10 minkar.

För erhållande av premie skall avlivat villebråd
förevisas inom en vecka för Lars Kihlman eller
Jonatan Olsson. Märkning genom håltagning i båda
öronen skall göras på mård, mink, räv och grävling
samt registrering av fångst- eller skottplats.
Allt villebråd skall ha fångats eller fällts inom
Hansjö VVO.

Poängbedömning: räv, mård, grävling ger 2 poäng
och mink 1 poäng. Vid lika poäng räknas antalet vilt
enligt ovan ordning. Vid tre inteckningar erövras
priset för gott.
För att erhålla poäng skall avlivat villebråd förevisas
Lars Kihlman eller Jonatan Olsson. Tävlingen
avslutas årligen den 30 april kl 15.00. Resultatet
meddelas vid prisutdelning på årsstämman.
Allt villebråd skall ha fångats eller fällts inom
Hansjö VVO.

VILTVÅRDSPLAN
Hansjö VVO viltvårdsplan är fastställd av
årsstämman och skall följas.

ROVVILT ÖVER VILTVÅRDSOMRÅDESGRÄNSERNA.
Det är tillåtet att förfölja rovviltet räv, mård och lo över VISSA av viltvårdsområdesgränserna.
Det innebär att vi kan jaga över vissa gränser, men att vi måste kunna påvisa att jakten börjat på det egna
viltvårdsområdet och att vi löst ett särskilt ”Rovviltkort” gästjaktkort (kretskort). Kortet tillhandahålls genom Orsa
Jaktvårdskrets försorg och finns att köpa hos Tom Olsson (Liljebergs). Jägaren skall alltid kunna visa att jakten
påbörjats på egen mark vilket i praktiken innebär goda snöförhållande.
OBS! ALLA VVO ÄR INTE MED I ÖVERENSKOMMELSEN.
Nytt för 2007 är att Björn ingår i Rovviltkortet.
Förutsättningar för att björnen skall kunna jagas över viltvårdsgräns och ingå i ”Rovviltkortet”:
Viltvårdsområdet upplåter bara möjligheten att utnyttja ”rovviltkortet” över gräns med viltvårdsområde som
har motsvarande upplåtelse.
Uppgifter om vilka områden som omfattas av överenskommelsen finns hos kortförsäljaren Tom Olsson
(Liljebergs).
Den som startar björnjakt inom eget viltvårdsområde och björnen går in på annat viltvårdsområde kan efter kontakt
med en särskilt utsedd person få tillstånd att fullfölja jakten. Det föreligger dock ingen skyldighet att ge tillstånd om
det finns uppenbara hinder.
Tillstånd ges för varje tillfälle.
”Rovviltkortet” skall medföras av samtliga som deltar i jakten. Rovviltkortet kan inte anskaffas i efterhand.
Den som begär att få fullfölja jakt med hänvisning till rovviltkortet skall efter avslutad jakt oavsett resultat alltid
återrapportera till den som gav tillståndet. Det skall vara ställt utan allt tvivel var och hur jakten började samt att det
gått rätt till.
Kontaktpersoner för Hansjö VVO: Lars Kihlman 0250/40449, 070/3193774 eller Hans Ruste 0250/40103,
070/2400103
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ÄLGJAKTLEDARE JAKTÅRET 2007-2008
(Styrelsens ordförande Nils Björklund 070/633 70 54)
Jaktlag

Areal

Antal
jägare
(2006)
(27)

Ordinarie jaktledare

Vice jaktledare

Bjus

3469 ha
128ha/jägare

Sven-Olof Forslind
0250/470 27
073/181 96 56

Mats Johansson
0225/77 10 54
073/061 02 46
Hans Ruste
0250/401 03
070/240 01 03
Leif Johansson
0250/424 80
070/652 89 85
Stig Spännar
0250/403 21
073/033 92 90
John Måhlén
0290/370 25

Bäckeråsen

3379 ha
130ha/jägare

(26)

Gunnar Andersson
0250/401 06
010/255 31 74
073/0542654

Fryksås

637 ha
80ha/jägare

(8)

Gangsberg

365 ha
91ha/jägare

(4)

Gefle

1100 ha
110ha/jägare

(10)

Hornberga

2961 ha
129ha/jägare

(23)

Jäsen

2067 ha
109ha/jägare

(19)

Ingemar Olmats
0250/340 68
070/672 59 77
Ulf Levenius
0250/413 70
070/250 01 05
Lars Kihlman
0250/404 49
070/319 37 74
Stig Strandberg
0250/418 07
070/569 86 02
Jens Hansson
0250/42707
070/6616933

Maxbo

2230 ha
203ha/jägare

(10)

Gunnar Westblom
0250/41383

Tandberg

2513 ha
114ha/jägare

(22)

Jan Eliasson
0250/310 20
070/211 54 68

Preliminär
Tilldelning
2007 (2006)
4+4 (5+4)

Preliminär
Jaktstart

4+4 (5+4)

7 okt

1+1 (2+1)

7 okt

Göran Björck
0250/470 67

Egen licens
1+1 (1+fri)

Martin Stjernborg
08/624 25 84
073/025 74 50
Hans-Göran Bäckman
0250/425 16
070/204 00 43
Urban Lindberg
0250/40483
Bo Wallin
070/5224132
Vakant

Egen licens
1+1 (2+fri)

7 okt

4+3 (5+3)

7 okt

3+3 (4+3)

7-9 sept
7 okt

1+2 (2+2)

7 okt
7 okt

•

Göran Hårdén
3+3 (4+3)
0250/404 07
073/727 29 90
Roger Nääs
0250/405 35
070/176 03 93
Roland Hammarbäck
0250/412 10
073-183 11 62
Anders Nyberg
0250/44467
070/6327844
ANMÄLAN TILL ÄLGJAKT = JAKTKORT LÖST SENAST 1 AUGUSTI 2007

•

EFTERSÖKSHUNDEN ÄR LAGETS VIKTIGASTE MEDLEM

•

EFTERSÖKSHUND KRÄVS OCKSÅ FÖR BJÖRNJAKT

•

KONTROLLERA ATT DU HAR GÄLLANDE FÖRSÄKRING DÄR JAKT INGÅR.

6 § Under tiden den 1 mars -- den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i
marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att
driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
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INSTRUKTION FÖR JAKTLEDARE I HANSJÖ VVO.

J

AKTLEDARE är styrelsens och VVO:s ansikte utåt, det är ni som träffar och jagar med medlemmarna, och det
beror på er om de trivs och anser att de har en bra JAKT. Det är också ni jaktledare som skall diskutera med
medlemmarna och komma med förslag om avskjutningsramar så att vi får en bra älgstam i Hansjö VVO.
Jaktledarna kommer att kallas till träffar med styrelsen för att diskutera älgstammens kvalité och avskjutning m.m. Ni
skall också delta på Orsa Jaktvårdskrets jaktledar- träffar för att diskutera samarbete över gränserna.
JAKTLEDARE kan avsättas med omedelbar verkan om han bryter mot stadgar, stämmobeslut, Jaktlagen (JL) och
Jaktförordning (JF) eller på annat sätt uppträder olämpligt.
JAKTLEDARNA ANSVARAR FÖR:
• älgjakten organiseras på ett korrekt sätt
• skriftliga instruktioner utdelas till deltagarna i jaktlaget
• kontrollera att deltagarna har giltiga handlingar såsom statligt jaktkort och jakträttsbevis, vapenlicens,
jägarförsäkring och godkänt skjutprov
• lämna in ”älgobs” inom föreskriven tid till sekreteraren Hans Ruste.
• redovisa jaktresultatet och betala avgiften till kassören Jonatan Olsson snarast efter det att laget har avslutat
älgjakten
• läser och följer beslut som stämman, stagarna, lagen och länsstyrelsen beslutat
• deltar i jaktledarträffar som styrelsen och jaktvårdskretsen kallar till
• svarar för att säkerheten på passen uppfylls
• organiserar utsättande av saltstenar
JAKTLEDAREN HAR RÄTT att med omedelbar verkan från fortsatt deltagande i gemensamhetsjakt avvisa
den som:
1. bryter mot av jaktstämma fastställda regler för jaktutövningen,
2. inte följer jaktledares anvisningar för jakten,
3. handskas vårdslöst med skjutvapen,
4. är onykter.
Jaktledare skall snarast anmäla en avvisning till styrelsens ordförande.
Styrelsen kan besluta att från jakt avstänga en medlem eller en jakträttshavare som bryter mot jaktstämmans beslut om
avskjutningens omfattning och inriktning, jagar på mark som fridlysts eller jagar utan jakträttsbevis. Avstängning får
ske för en tid av längst ett år. Före sådant beslut skall den berörde beredas tillfälle att yttra sig.
ÄLGTILLDELNING och AVSKJUTNING meddelas vid jaktledarträffen i slutet av augusti.

NOTISER FRÅN ÄLGJAKTLAGEN
Hornberga
Upptaktsmöte inför älgjakten vid Hornberga
jaktlada. Lördagen den 25 augusti kl 0800
Trevlig sommar. Jaktledaren.

Bjus
Underlag för arbetsuppgifter är utskickat.
Utnyttja skjutbanan flitigare i år och glöm inte kravet
på att skjuta björnklockan.
Samling lördagen den 6 oktober Hansjö Bygdegård
kl 1500.
Ordinarie jakt är: söndagen den 7 oktober – veckan
ut. Kompletterande jakt 26/10 – 28/10.

Jäsen
Jaktlaget jagar den 7-9 sep. Samling sker som
vanligt vid Untorpsvägskälet. Efter jaktledarträffen i
slutet av augusti när jag vet mer hör jag av mig med
detaljer. Jens Hansson

Trevlig sommar.
Sven-Olof

Bäckeråsen
I likhet med förra året kommer Leif och jag att ringa
runt och kalla jaktlaget till möte någon gång i början
av september. Detta när vi fått de slutliga
bestämmelserna från styrelsen. På mötet skall vi
besluta om årets älgjakt. Inriktningen är att börja
söndagen den 7 oktober. Med vänlig jägarhälsning
Gunnar Andersson.

Maxbo
I slutet av augusti får jag veta vilka som skall delta i
årets älgjakt. Jag kommer då att kalla till möte.
Inriktningen är att jakten börjar söndagen den 7
oktober.
Jaktledaren
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SKJUTBANOR
I jakträttsbeviset för Hansjö VVO ingår en skjutbaneavgift. För övriga är avgiften 50 kr per säsong.

ÄLGBANAN
Banchef: Lars Kihlman
0250/404 49, 070/319 37 74

Tavelansvarig: Sten Björklund
0250/411 61
Hjälpare Jonas Björklund 0250/41161, 070/226 93 83
Banan är öppen mellan kl 09.00 – 14.00 enligt nedan.
Björnprov skjuts alla lör- och söndagar mellan kl 13.00-14.00. Björnprovet kan även skjutas vid andra
tider efter direkt överenskommelse med respektive skjutledare.
Skjutledare

Tavlor
Jonas Lassis, 0250/366 00,
070/581 66 00
Per Hellberg, 0250/404 62

Lördag

21/7

Stig Spännar, 0250/403 21, 073/033 92 90

Söndag

22/7

Lördag

28/7

Jörgen Karlsson 0250/434 20,
070/576 88 68
Rolf Enocksson, 0250/432 17

Söndag

29/7

Keit Olsson, 0250/414 12

Lördag

4/8

Lars Hansson, 0250/405 85, 070/588 33 19

Söndag

5/8

Martin Stjernborg, 08/624 25 84

Lördag

11/8

Sören Lindberg, 0250/470 85

Söndag

12/8

Rolf Ström, 0250/422 29

Lördag

18/8

Söndag

19/8

Mikael Andersson, 0250/417 72,
070/433 61 82
Åke Persson, 0250/435 04, 070/398 21 33

Göran Soling 0250/425 82
070/672 22 87
Björn Lindberg, 0250/408 68,
070/397 49 55
Matts Holmberg, 0250/428 90

Lördag

25/8

Göran Kihlman, 0250/458 50

Mikael Hedberg, 0250/433 22

Söndag

26/8

Mats Johansson, 070/714 85 56

Kjell Björk, 08/58 35 10 16

Christer Wasser, 0250/405 59

Bo Spännar 0250/416 77
070/7349655

Reserver

Mikael Sundin 0250/431 89,
070/692 22 26
Erling Riis, 0250/421 43,
010/252 34 65
Per Faleij, 0250/400 15,
070/541 36 35
Claes Stjernborg, 0250/435 79,
070/557 10 41, 08/82 71 89
Mats Lind, 0250/412 79

OBS! ÄVEN I ÅR KVÄLLSÖPPET KL 18.00 – 20.00
Torsdag

2/8

Åke Spännar, 0250/426 24

Jan-Owe Holmberg, 0250/418 95

Torsdag

9/8

Åke Spännar

Jan-Owe Holmberg

Städning
älgbanan
Man till förfogande

Sven Bertil Björklund 070/585 36 06
Lars Ersson, 0250/424 44, 070/397 35 97

TRAPBANAN
Banchef: Bertil Melander 0250/416 06, 070/325 91 32
Skjutledare:Bo Svedin, 0250/428 05, 070/660 11 31
Banan är öppen mellan 13.00-16.00 lördagar
28/7, 4/8 och 11/8.
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VILTVÅRDSANSVARIGA
HUVUDANSVARIGA: Bertil Melander och Lars Kihlman.
PLATS

ANSVARIG

VATTMYRA

Bo Bäckman

MEDHJÄLPARE
0250/422 28
070/516 86 92

Mikael Larsson
Mikael Holm

0250/432 07
070/246 63 11
0250/422 04
070/305 37 51

MELANDERS

Bertil Melander

0250/416 06
070/325 91 32

N:A HORNBERGA

Royny Andersson

0250/434 12
010/650 25 47

Göran Björck

0250/470 67
070/644 90 10

BJÖRNEBOS

Lennart Granström

0250/406 42

Britta Montelius

0250/413 55

BJUS TJÄRN

Stig Strandberg

0250/418 07
070/569 86 02

Magnus Strandberg

0250/422 13

KÅBÄCK

Christer Sundqvist

0250/422 57
070/586 75 36

Tina Dahl

0250/431 70
070/684 18 13
0250/424 61

Bengt Arne Höjer
HOLMBERGS

Kjell Palm

0250/421 66
070/682 83 55

Johnny Wernersson
Patrik Wernersson

0250/403 15
073/819 91 86
0250/419 63
070/332 81 49

BRUHNS

Hans Göran Bäckman

0250/425 16
070/204 00 43

Kenneth Andersson
Jörgen Bäckman

0250/415 84
0250/434 78
070/551 32 66

FRYKSÅS

Magnus Olmats

0250/156 12
070/574 15 46

Anders Larsson
Per Länsmans

0250/341 17
0250/342 14

GUBBAS

Henrik Andersson

Spillsäd

Mikael Larsson

0250/422 86
070/342 56 14
0250/432 07
070/246 63 11
0250/427 07
070/661 69 33

Jens Hansson
Fågelholkar

Jan Pettersson
Anders Westeng
Cecilia Målare

018/30 08 76
0250/341 79
0250/366 00

Viltvårdsplatserna skall rengöras på våren efter genomförd utfodring.

I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd
och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna
utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren.
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JAKTKORT / ARRENDEN
ARRENDEKONTRAKT

JAKTRÄTTSBEVIS 2007-2008
” Betalas av alla som jagar”

Markägare som arrenderar ut mark skall
kontrollera gällande kontrakt. För att arrendator
skall kunna jaga kommande säsong skall
kontrakten vara styrelsen tillhanda senast 1
augusti 2007. Arrendator måste kunna så god
svenska att han kan tillgodogöra sig innehållet i
Hansjöjägaren. I annat fall måste markägaren
tillse att en översättning sker.

Kombikort älg/övrig jakt (björn ingår)...……...475:Övrig jakt (björn ingår).…………………….....425:Enbart älg (björn ingår ej)……………………..425:Gästkort , övrig jakt, max 2 gäster/värd o dygn...50:Det utgår en rabatt på 300:- till alla medlemmar som
hjälper till med aktiviteter i Hansjö VVO:s
verksamhet år 2007-2008 samt till alla pensionärer.

KORSNÄSARRENDE Tillkommer avgift för Jakträttsbevis
Älgjakt
1 500 :Småviltjakt
1 000:Älg/Småviltjakt 2 000:-

JAKTGÄST/GÄSTKORT
Jaktvärdens ansvar för jaktgästen innebär bla att
• jaktvärden personligen närvarar
• jakten sker inom samma område (såte)
• gästen kan reglerna för Hansjö VVO
• skottstatistik lämnas oavsett resultatet

Styrelsen har i uppdrag av årsmötet att fördela jakträtter efter de
principer som finns.
Kategori 1. Anknytning till markägare. Här avses
make/maka/sambo, dotter/son, måg/sonhustru, mor/far, syskon.
Kategori 2. Boende inom viltvårdsområdet
Kategori 3. Boende inom Orsa eller som har tillhört kat.1 eller
kat.2 samt de som har varit markägare och jagat länge inom
området.
Dessutom de som 2005 arrenderade småvilt av Korsnäs.

Försäljning av gästkort görs hos:
Jonatan Olsson 0250/423 47, 070/512 22 10
Lars Kihlman 0250/404 49, 070/319 37 74
Hans Ruste 0250/401 03, 070/240 01 03

BETALNING
Hansjö Viltvårdsområde Bankgiro 5505-5412
Postgiro 48 78 67-4
IBAN: SE94 9500 0099 6042 0487 8674
BIC: NDEASESS utlandsinbetalning sker via Pg.
Använd inbetalningskortet eller Internet men skriv
avsändare och vad du betalar.

Möjligheten finns att i förskott köpa gästkort för
”eventuella jaktgäster”. Gästkorten utfärdas på
jaktvärden och numreras. När ett gästkort utnyttjas
fyller jaktvärden i gästens namn och datum. Kortet
återlämnas sedan snarast till den som utfärdat kortet.

STATISTIK
STATISTIK

AVSKJUTNINGSSTATISTIK 2006-2007
OBS! Saknas underlag från 77 jägare!

Skottlistor (underlag för avskjutningsstatistik) skall
inlämnas direkt efter avslutad säsong dock senast
vid årsstämman 2008. OAVSETT RESULTAT
Se sista sidan.

Älg
Rådjur
Hare
Bäver
Rödräv
Mink
Grävling

Vi måste få in underlag för att det skall bli en riktig
avskjutningsstatistik. Tänk på EU och alla jaktmotståndare. Vi måste visa att det finns jaktbart vilt.

20+10
21
30
5
34
2
1

Björn
Mård
Tjäder
Orre
Järpe
Ripa
Duva

1
12
87
98
5
12
5

Kråka
Skata
Kaja
Nötskrika
Kanadagås
Knipa

Observera att du som löser jakträttsbevis inom
Hansjö VVO också åtagit dig att lämna in
skottlista.
Glömde du att lämna i år, skicka in ett kompletterande underlag innan du löser jakträttsbevis.
Av 209 sålda kort lämnades 132 st underlag.
En klar förbättring men fortfarande är det 77 st som
slarvar. Styrelsen vädjar till dessa om SKÄRPNING.
Alla som inte lämnat skottlista kommer att få en
personlig påminnelse.

JAKTSTÄMMA
Söndagen den 11 maj 2008 kl 13.00 i Hansjö bygdegård.
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari 2008.
Stadgar finns tillgängliga hos sekreteraren.
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36
10
1
2
1
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UTBILDNING

EFTERSÖK ÄLG

JAKTLEDARE

Vidareutbildning av jaktlagens älghundar på
eftersök.
Finns intresse kommer vi att ställa upp med
utbildningen någon gång under augusti september
samt en kurs under våren 2008. Totalt 6-8 timmar
fördelat på 2 tillfällen. Kursen omfattar en teoretisk
och en praktisk del.(fingerad skottplatsundersökning). Kostnaderna betalas i huvudsak av Hansjö
VVO.
Se till att ert jaktlag har minst 2 nyutbildade
hundförare och hundar i ordning för eftersök innan
jakten börjar.

Vi fullföljer även utbildningen av jaktledare.
Målsättningen är att utbilda de nya jaktledarna samt
att uppdatera de gamla jaktledarna samtidig som vi
utbildar för kommande behov.

EFTERSÖK BJÖRN

INTRESSEANMÄLAN
Jaktledarna sammanhåller anmälan till utbildningarna
men den enskilde är naturligtvis välkommen att
anmäla intresse direkt.
Anmälan på enklaste sätt och så fort som möjligt till
sekreteraren Hans Ruste 0250/401 03, 070/240 01 03

”Orsajägarna” håller på att ta fram ett
utbildningspaket och förhandlar om möjligheten att
få testa hundar i Björnparken.
JÄGAREXAMEN
Hansjö VVO har för avsikt att även kommande år
hjälpa de ungdomar (under 25 år) som bor i Hansjö
med kostnaden för jägarexamen förutsatt att du
fullföljer kursen.
Anmäl intresse på enklaste sätt och så fort som
möjligt till sekreteraren Hans Ruste 0250/401 03,
070/240 01 03

Hansjö Jägaren är viktig för att kunna informera men det kräver att de
uppgifter som står är fullständiga och riktiga. Var därför kritisk när du läser
och hjälp oss bli ännu bättre.
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Lista över eftersöksjägare inom Hansjö Viltvårdsområde.
Ordf. Nils Björklund , Kvarnbäcksvägen 1, 792 96 Våmhus, tfn 0250/456 85, 070/633 70 45.
Kan kontaktas i alla ärenden.

ÄLG

SMÅVILT / RÅDJUR

Hans-Göran Bäckman, Nils Johans väg 6, Orsa,
tfn 0250/425 16, 070/204 00 43, 070/230 76 61.

Per Andersson, Torsmo 1645, 794 91 Orsa
0250/402 52, 073/069 34 78

Roland Hammarbäck, Hansjövägen 60, Orsa,
tfn 0250/412 10, 073/183 11 62, arb. 0250/424 39.

Bo Svedin, Gammelbergsv 8, Stackmora, Orsa,
tfn 0250/428 05, 070/660 11 31

Bo Svedin, Gammelbergsv 8, Stackmora, Orsa,
tfn 0250/428 05, 070/660 11 31

Lars Kihlman, Bjusvägen 7, Hansjö
794 90 Orsa
0250/404 49, 070/319 37 74

Dessa siluetter är avritade efter fotografier av olika brunbjörnar i Kolmårdens djurpark.
Björn som reser sig på bakbenen visar inget aggressivt beteende, snarare är det ett tecken
på att björnen vill få ett ökat synfält för att hämta information om vad som sker runt omkring.
Det är en myt att björnen anfaller på bakbenen, en anfallande björn kommer i stället rusande.
Att i ”självförsvar” skjuta en björn som rest sig på bakbenen är således inte försvarbart.
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HANSJÖ VVO
Gräns för kulvapenförbud och jakt på rådjur, förbudet gäller söder om denna gräns:
Från Bäcka rå – Våmhusvägen – Backängsvägen – Övre Hansjövägen – Bjusvägen –
Mickolavägen – Snabbvägen – Hansjövägen fram till Unåbron.

Mickolavägen

Bjusvägen

Snabbvägen

Övre Hansjövägen
Hansjövägen

Backängsvägen
Våmhusvägen
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SKOTTLISTA inlämnas efter avslutad säsong dock senast vid årsstämman den 11 maj 2008.
Observera att du är skyldig att lämna skottlista även om du inte fällt något. Det tillhör jaktetiken att lämna riktiga uppgifter.
………………………………………………………
UPPGIFT OM FÄLLT VILLEBRÅD

……………………………………………………………

perioden 1/4 2007– 31/3 2008
Inlämnas till styrelsens representant.
(även om intet fällts)

Skriv tydligt

Antal
fällda
djur

Art

Antal
fällda
djur

Art

Art

Antal
fällda
djur

Rådjur Bock
Tjäder
Mås och trut
” Get
Orre
Kanadagås
” Killing
Järpe
Gräsand
Skogshare
Ripa
Bläsand
Bäver
Morkulla
Kricka
Björn
Duva
Knipa
Räv
Fasan
Andra änder
Grävling
Kråka
Storskrak
Mink
Skata
Småskrak
Mård
Kaja
Hermelin
Nötskrika
Har någon i tabellen inte upptagen viltart fällts, ange art i någon av de tomma fälten och antal i antalskolumnen.
Jaktgäst överlämnar blanketten till jaktvärden, som fogar den till sin uppgift.
………………………………………den ……../…….200…..
……………………………………………………………….
(Uppgiftslämnare tydligt)
…………………………………………………

…………………………………………………………………
OBSERVERA
a)

Beviset gäller med de undantag och inskränkningar beträffande ev. fridlysta områden, förkortade jakttider, maximerad avskjutning och fredade viltarter, varom senaste jaktstämma beslutat. Den som innehar jakträttsbevis är skyldig
att informera sig om sådana beslut.

b)

Såväl detta bevis som statligt jaktkort skall alltid medföras
vid jaktutövning på berörda marker och skall vid anfordran
uppvisas för polisman och en var, som företer jakträttsbevis eller på annat sätt styrker sig vara jakträttshavare inom
jaktområdet eller behörigt ombud för jakträttshavare.

c)

Jakträttsbevis kan i vissa fall utställas att gälla flera personer, t. ex. vid samäganderätt i fastighet, inom samma hushåll osv. enligt vad som medgives i stadgarna. Beviset gäller då endast för en person i sänder. En var som sålunda
utnyttjar beviset är självfallet skyldig efterkomma de föreskrifter, som angivits ovan liksom att uppfylla de kvalifikationskrav, som jaktstämma kan ha uppställt (t. ex. angående jägarförsäkring, skjutprov, etc.).

d)

Särskilda bestämmelser……………………………………...
.………………………………………………………………
……………………………………………………………….

e)

Eventuellt överlåtelse till…...………………………………...
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Under tiden 1/7 2007 – 30/6 2008
FÖR
……………………………………………………..
Namn (textas)
Kombikort älg/övrig jakt……………..475:Enbart älg…………………………….425:Övrig jakt…………………………….425:(kryssa aktuell ruta)
GÄLLER ENDAST TILLSAMMANS MED GILTIGT
KVITTO eller underskrift.
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