
                                                       

 

JUBILEUM 

HANSJÖJÄGAREN 

50 ÅR 

                           
 

2022 
 

Hansjö viltvårdsområde 
Lutgårdsvägen 1 

794 90 Orsa 

Stort Tack Nils Björklund för dina 25 år som ordförande i Hansjö VVO!  

 



Innehållsförteckning 

 
 Framsida, innehållsförteckning 

Sid 1 Ordförande har ordet 

Sid 2 Styrelse, revisorer, valberedning, adresser, bankgiro, utdraag 

ur JAKTLAGEN 

Sid 3 Älgjakt, björnjakt, övrig jakt 

Sid 4 Kronhjortsjakt 

Sid 5 Viltvård, premier och rovviltkort 

Sid 6 Älgjaktledare 

Sid 7 Instruktion för jaktledare, notiser från jaktlagen 

Sid 8 Skjutbanor, tider och markörer 

Sid 9 Viltvårdsansvariga 

Sid 10 Jaktkort / arrenden, statistik, årsstämma 

Sid 11 Utbildning, utdrag ur VAPENLAGEN 

Sid 12 Eftersök, björnklockan 

Sid 13 Karta med gränser för kulvapenförbud 

Sid 14 Skottlista, jakträttsbevis 

 

 

Vi Hansjöjägare respekterar viltet, naturen och samhället. 
 

Vi jägare skördar av det överskott som naturen ger, men vi kan inte bara skörda om vi vill 

fortsätta jaga. 

Tillgången på vilt och samhällets inställning till jakt är faktorer som möjliggör vår livsstil. 

Viltet är beroende av sin miljö och vi är beroende av att samhället förstår nyttan med jakten.  

Jaktens framtid och förtroendet för jägare bygger på att alla jägare uppträder med 

ansvar och omdöme. 

Naturen är till för alla och genom att respektera andra blir vi själva respekterade.  

 

Det är viktigt för oss Hansjöjägare att: 

 vårda det vilda och dess miljöer, samt jaktens ställning i samhället.  

 värna vår löshundjakt inte minst med nordiska jakthundraser 

 hantera det vilda med kunskap och respekt, samt att visa hänsyn till både jaktkamrater 

och dem som inte jagar. 

 

 

Etiska regler ska tillämpas i varje jaktlig situation. 
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Bäste HansjöJägare!  

 

Jag vill framföra medlemmarnas stora tack till Nils Björklund som lämnar ordförandeskapet efter 25 år och till Lars 

Kihlman som lämnar styrelsen efter 25 år.  

Styrelsen i Hansjö VVO, med sina 23 000 ha jaktmark, hälsar alla medlemmar välkomna till ny jaktåret. 

Hansjö VVO ingår i Noppikoski älgförvaltningsområde (ÄFO) 208.000 ha och Hansjö VVO tillhör Orsa-Noppi 

Älgskötselområde (ÄSO) på totalt 108.304 ha med 55 jaktlag. Samtliga Orsa jaktlag med licens inom vårt område 

ingår i Orsa-Noppi Älgskötselområde (ÄSO) och Orsa-Noppi kronhjortsskötselområde(KSO). 

Avskjutning älg 2021-2022 ÄSO blev totalt 190 vuxna och 61 kalvar varav Hansjö VVO 19 tjurar, 14 kor och 16 

kalvar.  

Flyginventering 2022 visar vinterstam på 5,7älg/1000ha (målet är 6,5). Läs mer på vår hemsida. 

Positivt är att det är oförändrat antal vuxna djur, 40% av vuxna är tjur, tyvärr är det bara 10,6% kalvar. 

Tilldelningen av älg 2022/2023 halveras till 1,2 älgar/1000ha. 

Vi har under flera år pekat på den ökande björn predationen på främst älgkalvar utan att länsstyrelsen i Dalarna 

reagerar. Samma totala tondövhet som i vargfrågan. Nu planeras en inventering där björnspillning samlas in 21/8 – 

31/10. Insamlad spillning skall DNA-analyseras. Resultatet lär dröja ytterligare några år innan beslut om större 

avskjutning. Allt arbete läggs på jägarna för någon annan lösning finns inte. Det är ren utpressning för ställer vi inte 

upp och samlar in all björnspillning vi hittar blir det ännu svårare att behålla en jaktbar älgstam. 

 

Gruppen vildsvin lyckades vi i huvudsak skjuta. Totalt sköts 19 vildsvin.  

Gruppen dov sköt 5 och 1rapporterad trafikdödad.  

 

Viktigt att tänka på 

 Hansjö vvo tillåter inga vildsvin eller dovhjortar att etablera sig på föreningens marker. 

 Skjutbanorna skall inte användas efter kl. 20.00 utan särskilt tillstånd av skjutbanechefen.     

 ”Småviltjägare” Älgjakten startar den 1 sept. Lusbo och Myggsjö, övriga Hansjö 9 oktober kolla 

läget med älgjaktledarna (sid 6) så undviker vi kollisioner. Gemensamhetsjakt har företräde 

framför enskild jakt under jaktlagens ordinarie jaktvecka. 

  • «Småviltjegere» Elgjakten starter 1. sept. Lusbo og Myggsjö, resten av Hansjö 9.oktober 

sjekker situasjonen med elgjaktlederne (side 6) så unngår vi kollisjoner. Fellesjakt går foran 

individuell jakt under jaktlovens ordinære jaktuke. 

 Jaktgäst kan aldrig jaga utan jaktvärdens personliga närvaro. Sid 5 o 10. 

 ROVVILTKORTET är inget jakträttsbevis. Sid 5. 

 Läs och begrunda jaktetiken sid 2. 

 ”VAPENLAGEN” Uppsiktsjakt och skjutning på älgbanan kan vara grovt vapenbrott. sid 11. 

 Räkna med Orsamästerskapet i älgbaneskytte på Tallhed lördagen den 1/10-22. Mer info och 

anmälan Mats Smids Tel:070-587 25 87; mats.smids@telia.com 

 Vår hemsida www.hansjojagaren.com ger oss stora möjligheter att sprida information, men det 

kräver Din medverkan. Meddela oss din E-post och ändrade adressuppgifter. 

 

Jaktens framtid och förtroendet för jägare bygger på att alla jägare uppträder med ansvar och omdöme. 
 

 Med vänlig jägarhälsning /Erik Bergkvist/ordförande  

mailto:mats.smids@telia.com
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REVISORER 

 

Ingalill Kallaes ordinarie 070/245 65 35 

 

Allan Andersson suppleant 070/633 23 59 

 

STYRELSE 

 

 Erik Bergkvist  ordförande    070/528 07 23                                                

                                

Göran Lovén**        vice ordf.  070/661 77 18

       

Hans Ruste*        sekr/kassör  070/240 01 03 

       

Stig Spännar          ledamot    073/033 92 90 

 

Johnny Wernersson      ledamot    073/819 91 86 

 

Magnus Strandberg  ledamot   070/589 18 07 

       

Göran Soling     ledamot   070/672 22 87 

 

Curt Björ           suppleant  070/692 71 77  

 

Jonas Björklund    suppleant  070/226 93 83                 

                                      

Marcus Wallin          suppleant     070/605 93 91 

 

Patrik Wernersson   suppleant  070/332 81 49 

                                                            

Hansjöjägaren nr 50 

*   Ansvarig för innehåll och utgivning 

** Ansvarig för layout  

VALBEREDNING 

Leif Johansson 070/652 89 85 

(sammankallande) 

Arthur Hammarbäck   070/269 57 83

  

Jonas Lassis 070/581 66 00

  

                                                                                       

  

  ADRESSER 

 

Hansjö VVO,  Lutgårdsvägen 1, 794 90 Orsa 

E-post: hansjo.vvo@telia.com 

Hemsida: http://www.hansjojagaren.com 

Ordförande, Hedvägen 43, 794 93 Orsa 

E-post: erikbergkvist@hotmail.com 

Sekreterare/kassör, Lutgårdsvägen 1, 794 90 Orsa 

E-post: ruste@telia.com 

 

Hansjö VVO:  Bankgiro  5505-5412 

IBAN: SE57 8000 0816 6198 4526 8870 

BIC: SWEDSESS Du betalar samtliga bankkostnader! 

I takt med att vargstammen växer, börjar allt fler jägare att använda hundpejl. Det är då lätt 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! 
 

  

OBS! LÄS OCH BEGRUNDA 

mailto:hansjo.vvo@telia.com
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JAKT  
 

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. 

SVJF jaktskytte och märkesreglemente. 

För godkänt prov får endast klass 1 vapen användas. 

ANMÄLAN 

Sista anmälningsdag till årets älgjakt är  

1 augusti 2022. 

Som anmälan räknas endast fullt betald avgift. 

 styrelsen har uppdraget att granska 

        eventuella förseningar och fatta beslut om 

        deltagande. I princip gäller nolltolerans för 

         inkommen anmälan efter den 1 aug 2022. 

 NYA medlemmar i jaktlagen skall kontakta sin 

jaktledaren före den 31 aug 2022.  

 

 

BJÖRNJAKT 

 

Godkänt skjutprov enl. björnpasset 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. 

Fälld eller påskjuten björn inom licens rapporteras 

till länsstyrelsen inom 2tim. 010/225  04 70. 

LST ger anvisningar hur och vem som kommer och 

gör provtagning.                    

Samma tfn nummer för återstående tilldelning.. 

 

Skjuts björn utanför licens: Låt björnen ligga och 

kontakta utan dröjsmål polisen. Polisen ger sedan 

anvisningar.   

ÄLGJAKT 

 

Älgförvaltningsområde: Noppikoski ÄFO 

Älgskötselområde: Orsa-Noppi ÄSO 

Styrelsen för Hansjö VVO utser representant till 

styrelsen för Orsa-Noppi ÄSO. 

Styrelsen i Hansjö VVO skall tillsammans med 

älgjaktledarna årligen ta fram underlag för avskjutning 

och rekommendationer samt planera och utvärdera 

älgjakten.  

Jakt får ske enligt jakttidtabell.  1/9-25/9,  8/10-31/1 

Fallavgift: 450 för vuxen och 100 för kalv.  

Flyginventeringsavgift 100/ per älg 

All jakt efter älg sker i form av gemensamhetsjakt. 

Gemensamhetsjakten skall organiseras och ledas  

av jaktledare, som utses av Hansjö VVO styrelse. 

Respektive jaktlag lämnar förslag på jaktledare och 

vice jaktledare till styrelsen. 

Jaktledare och preliminär tilldelning m.m. Se sid 6. 

För jaktledare finns fastställd instruktion.  Se sid 7. 

 

 

 

ÖVRIG JAKT  

 

Övrig jakt enligt jakttabellen.  OBS nya jakttider för 

vissa vilt gäller från 1 juli 2021 

 

Förbud att jaga rådjur, älg och kronhjort samt 

generellt förbud att jaga med kulvapen inom 

Hansjö By.  Undantag för vildsvin.  Se karta sid 13 

 

Vildsvin 

För att underlätta jakten på vildsvin medges 

undantag från kulvapenförbudet. 

Jakttiden för vuxna vildsvin är den 16 april – 15 

febr. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men 

suggor med kultingar är fredade. 

Vildsvin får jagas med kulgevär klass 1-ammunition. 
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 ”KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDET” 

 

 

 

 

Hansjö VVO kommer jaktåret 2022/2023 fortsätta med en egen tilldelning inom Orsa-Noppi.  

Licensen för Hansjö VVO omfattar preliminärt 14 djur. (3 hjortar, 4 hondjur, 7 kalvar) 

Av kronhjort får fällas 1 kapitala (utan tagg begränsning) och 2 hjortar med maximalt  

6 taggar (3 på skjutsidan).  

Kronhjortsskötselområde Orsa-Noppi är bildat inom samma ram som Orsa-Noppi 

älgskötselområde.  

Tilldelning på licensen 13 hjortar, 13 hindar och 16 kalvar är gemensam för Orsa-Noppi 

Kronhjortsskötselområde. 

Jakt efter kronvilt får ske som enskild jakt. Jakten får bedrivas enl. jakttidtabell. 

Kronhjort, hjort den 8 okt – 31 jan.     Kronhjort, hind och årskalv den 16 aug – 28 feb. 

Under tiden 16 aug – 30 sept och 1–28 feb. enbart som smyg- eller vaktjakt. 

 

Att jakt efter kronvilt får ske som enskild jakt ställer ökade krav på den enskilde 

 den utövande jägaren är jaktledare och har att rätta sig efter Naturvårdsverkets 

föreskrifter och stämmobeslut 

 om två eller fler jagar tillsammans utser dessa en som jaktledare 

 jakten sker som avlysningsjakt och medför skyldigheten för den utövande jägaren att 

kontrollera via telefon eller på hemsidan att "kron licens" ej är "förbrukad" innan 

kronhjortsjakt påbörjas. 

 om kronhjort fällts skall detta snarast rapporteras till någon av dem som är 

bemyndigad att ge information om avskjutningsläget samt har rätt att avlysa 

kornhjortjakten.  

 det finns en SMS grupp ”Hansjö VVO SMS Avlysningsjakt” för rapportering. 

 

Daniel Jemth 073-053 03 95, Björn Lindberg 070/574 50 63, Hans Ruste 070/240 01 03 och 

Stig Spännar 0250/403 21, 073/033 92 90 är bemyndigade att avlysa kronhjortjakten samt att 

ge information om avskjutningsläget.  

 

Hansjö VVO sekreterare rapporterar fortlöpande om kronhjortsjakten på hemsidan. 
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VILTVÅRD   

VILTVÅRDSPREMIER            

 
Mård………………………………….. 200:- 

Mink………………………………….. 200:- 

Räv…………………………………… 200:-  

Grävling……………………………… 200:- 

Kråka, Skata, Mås, Nötskrika…………. 10:- 

 

För erhållande av premie skall avlivat villebråd 

förevisas inom en vecka för Lars Kihlman eller 

Hans Ruste. Märkning genom håltagning i båda 

öronen eller annan tydlig märkning skall göras på 

mård, mink, räv och grävling samt registrering av 

fångst- eller skottplats.  

Allt villebråd skall ha fångats eller fällts inom 

Hansjö VVO.  

VILTVÅRDSTÄVLING 
 

Marcus Mårts är vinnare för nionde gången, på 

36 poäng för 16 rävar och 2 mårdar. Markus tar 

där med tredje inteckningen och erövrar därmed 

tavlan av Hansjö konstnären Ingemar Hansson. 

Tvåa kom Jonny Alexandersson på 12 poäng 

med 5 rävar och 1 grävling. Trea Veronica 

Olpers 6 poäng 1 räv och2 mårdar. Totalt i 

tävlingen sköts 24 rävar, 5 mårdar 1 grävling och 

1 mink. 

Under de 21 år som tävlingen pågått har det 

totalt i tävlingen skjutits 724 rävar, 251 mårdar, 

106 grävlingar och 12 minkar.  

Viltvårdstävlingen i denna form avslutas. 

Bo Svedin 9 segrar 

Markus Mårts 9 segrar 

Håkan Karlsson 2 segrar 

Jimmy Lindberg 1 seger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILTVÅRDSPLAN 
Hansjö VVO viltvårdsplan är fastställd av 

årsstämman och skall följas. Planen finns på 

hemsidan. 

ROVVILT ÖVER VILTVÅRDSOMRÅDESGRÄNSERNA. 

 

Huvuddelen av Viltvårdsområdena har en överenskommelse om att det är under vissa förutsättningar är tillåtet att förfölja 

rovviltet räv, mård, lo och björn över annans viltvårdsområdesgräns. 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”. Kortet försäljs 

formellt av Hansjö VVO men administreras av Orsa Jaktvårdskrets och finns att köpa hos Orsa Outdoor till en kostnad av 

100 kronor. Jägaren skall alltid kunna visa att jakten påbörjats på egen mark vilket kräver tydlig GPS dokumentation eller 

goda snöförhållanden.  

 

Viltvårdsområdet upplåter bara möjligheten att utnyttja ”rovviltkortet” över gräns med viltvårdsområde som har 

motsvarande upplåtelse. 

Uppgifter om vilka områden som ingår i överenskommelsen samt kontaktpersoner finns hos kortförsäljaren Orsa Outdoor 
Det krävs kontakt innan någon förföljer björn in på annans område. 

  

Förutsättningar för att björnen skall kunna jagas över viltvårdsgräns och ingå i 

”Rovviltkortet”:    
 

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 skäl.  

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: Hans Ruste 070/240 01 03 eller Stig Spännar 073/033 92 90. 

 

OBS! ”Rovviltkortet” är inget jakträttsbevis!  
 Rovviltkortet är ett bevis på en överenskommelse mellan viltvårdsområden att 

den som löst ”jakträttsbevis” på eget område ges möjligheten att fullfölja jakten över viltvårdsområdesgränsen under 

vissa förutsättningar. Bestämmelser utdelas när du köper rovviltkortet på Orsa Outdoor. 

”Rovviltkortet” skall medföras av samtliga som deltar i jakten. Rovviltkortet kan inte anskaffas i efterhand. 

Jaktvärd ansvarar för jaktgäst och är den som löser eventuella rovviltkort. Jaktgäst kan aldrig jaga utan sin 

jaktvärds personliga deltagande. 
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ÄLGJAKTLEDARE JAKTÅRET 2022-2023 

 

(Styrelsens ordförande Erik Bergkvist 070/528 07 23) 

 

 

Jaktlag 

 

Areal Antal 

jägare 
2022(2021) 

Ordinarie jaktledare Vice jaktledare Prelimnär 

Tilldelning 2022 

vuxna *   
Fri kalv (avlys jakt) 

* Mål avskjutning  
52% tjur  48% ko 

Jaktstart      

Bjus 5288 ha 

 

22 (20) 

 

Hans Ruste 

070/240 01 03 

Mats Johansson 

070/714 85 56 

Magnus Holvall 

070/225 55 89 

Thomas Hütter 

073/827 54 44 

3 vuxna * 
Fri kalv (avlys jakt) 

9 okt 

Bäckeråsen 3428 ha 

 

22 (22) 

 

Leif Johansson 

070/652 89 85 

 

Jonas Lassis 

070/581 66 00 

Stig Spännar 

0250/403 21 

073/033 92 90 

3 vuxna * 
Fri kalv (avlys jakt) 

9 okt 

Fryksås 1774 ha 

 

14 (12) 

 

Lasse Hallvars 

070/546 95 94 

Anders Westeng 

070/372 06 31 

Bengt-Arne Höjer 

070/373 81 12 

2 vuxna * 
Fri kalv (avlys jakt) 

9 okt 

Gangsberg 417 ha 

 

5 (5) 

 

Göran Björck 

070/644 90 10 

Hans Bengtsson 

0250/433 70 

070-222 96 32 

1 vuxna * 
Fri kalv (avlys jakt) 

10 okt 

Geflu 1193 ha 

 

8 (8) 

 

Martin Stjernborg 

073/025 74 50 

Göran Kihlman 

070/267 78 06 

 

1 vuxna * 
Fri kalv (avlys jakt) 

1 sept 

Hornberga 2966 ha 

 

18 (18) 

 

Magnus Strandberg 

070/589 18 07 

 

Jimmy Lindberg 

076/770 44 09 

Jonas Björklund 

070/226 93 83 

3 vuxna * 
Fri kalv (avlys jakt) 

9 okt 

Jäsen 2043 ha 

 

13 (13) 

 

Marcus Wallin 

070/605 93 91 

Martin Eldblad 

070/365 13 12 

 

2 vuxna * 
Fri kalv (avlys jakt) 

9 okt 

Lusbo 3231 ha 9 (9) Jonas Björklund 

070/628 86 08 

Christer Sjööns 

073/077 00 17 

Enl. Korsnäs 2-11sept  

 

Tandberg 2565 ha 

 

20 (20) 

 

Anders Nyberg 

0250/444 67 

070/632 78 44 

Calle Hammarbäck 

070/264 08 96 

3 vuxna* 
Fri kalv (avlys jakt) 

9 okt 

 ANMÄLAN TILL ÄLGJAKT = JAKTKORT LÖST SENAST 1 AUGUSTI 2022 

 

 EFTERSÖKSHUNDEN ÄR LAGETS VIKTIGASTE MEDLEM 

 

 NYA medlemmar i jaktlagen skall kontakta jaktledaren före den 31 aug  

 

 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. 
 

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 

kan också kallas till Orsa-Noppi ÄSO jaktledar- träffar för att diskutera älgskötselplanen, rekommendationer och 

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 Hans Ruste snarast efter det att laget har avslutat älgjakten  

 läser och följer beslut som stämman, stadgarna, lagen och länsstyrelsen beslutat 

 deltar i jaktledarträffar som styrelsen och Orsa-Noppi ÄSO 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. 

 

Slutlig ÄLGTILLDELNING meddelas vid jaktledarträffen i slutet av augusti.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryyksås 

J 

  NOTISER FRÅN ÄLGJAKTLAGEN 

Bjus 

Genomgång i Hansjö Bygdegård lördagen den 8 

oktober kl. 1400. Glöm inte vapenlicensen. 

Efter mötet tar vi oss till älgbanan för kontroll att ditt 

vapen är väl inskjutet med jaktammunition. 

Trevlig sommar Jaktledarna. 

 

 

Fryksås 

Upptaktsträff den 13 aug kl 0900. Mer information 

skickas ut senare. 

Trevlig sommar Lasse,Anders, Bengt-Arne 

 

 

 

Hornberga 

Upptaktsmöte inför älgjakten vid Jonas lada. 

Lördagen den 6 aug kl. 0800.  

Trevlig sommar. Jaktledarna. 

 

Jäsen 

Efter jaktledarträffen i slutet av augusti när vi vet 

mer, hör vi av oss med detaljer. Marcus Wallin & 

Martin Eldblad. 
 

Bäckeråsen 

Upptaktsmöte inför älgjakten lördagen 8 okt. kl.1200 

Hansjö skjutbana. Utöver genomgång inför jakten 

blir det grillning och samkväm. 

Med vänlig jägarhälsning och trevlig sommar Leif 

Johansson. 



                          HANSJÖ VVO 2022 

 

                                                                                                                                                                                                   

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi behöver medhjälpare på skjutbanan!  Anmäl dig till Stig Spännar 

 

   Skjutledare Tavlor 

Lördag 

 

16/7  Stig Spännar  073/033 92 90 Jonas Lassis 0250/366 00,  

070/581 66 00 

Söndag 

 

17/7  Rolf Enocksson  070/277 90 14 Per Hellberg 0250/404 62 

 

Lördag  

  

23/7  Bo Spännar 070/416 58 68 Bengt-Gunnar Sörensen 070/217 46 37 

 

Söndag  

  

24/7  David Sjöström 070/439 27 55 Martin Stjernborg 073/025 74 50 

Lördag  

 

30/7  Rolf Ström 0250/422 29 Göran Soling 070/672 22 87 

Söndag  

 

31/7  Björn Lindberg 070/574 50 63 Fredrik Lindberg 072/537 44 61 

Lördag  6/8  Sören Lindberg 070/216 21 22 Stefan Eriksson 070/222 66 37 

 

Söndag 7/8  Calle Hammarbäck 070/264 08 96 

 

Artur Hammarbäck 070/269 57 83 

Lördag  13/8  Åke Persson 070/398 21 33 Mikael Sundin 070/692 22 26 

 

Söndag 14/8  Göran Kihlman 070/267 78 06 Magnus Holvall 070/225 55 89 

 

Reserv 

 

  Erik Mårts 070/330 78 85 

Jimmy Lindberg 076/770 44 09 

                     

Städning 

älgbanan 

  Sven Bertil Björklund 070/585 36 06  

Övrigt   Lars Ersson 070/397 35 97  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄLGBANAN                                                                           
 

 

Banchef: Stig Spännar                               Tavelansvarig: Jonas Björklund  

                0250/403 21, 073/033 92 90                  070/226 93 83 

                                             

Banan är öppen mellan kl 09.00 – 13.00 enligt nedan. 

Björnprov skjuts alla lör- och söndagar mellan kl 12.00-13.00. Björnprovet kan även skjutas vid andra tider efter 

direkt överenskommelse med respektive skjutledare. 

TRAPBANAN          
 

Banchef: Daniel Jemth 073/053 03 95  

Skjutledare: Jonny Alexandersson 070/398 29 47 

 

Fredagar kl 1800,    ----  29 juli. 

SKJUTBANOR 
 

I jakträttsbeviset för Hansjö VVO ingår en skjutbaneavgift. För övriga är avgiften 100 kr per säsong. 

Det är tillåtet för medlemmar att utnyttja skjutbanan för inskjutning fram till kl. 20.00  ”Städa efter dig” 

 



HANSJÖ VVO 2022 

 

9 

 

                           VILTVÅRDSANSVARIGA 
 

   HUVUDANSVARIG: Johnny Wernersson 073/819 91 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Viltvårdsplatserna skall rengöras på våren efter genomförd utfodring.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATS 

 

VATTMYRA 

 

 

MELANDERS 

 

 

N:A HORNBERGA 

 

 

KÅBÄCK 

 

 

 

HOLMBERGS 

 

 

 

FRYKSÅS 

 

 

GUBBAS 

 

 

PATES     

 

 

RISTNINGARNA 

 

 

BRUHNS 

 

 

Fågelholkar 

 

ANSVARIG 

 

Bo Bäckman         070/516 86 92 

                                  

 

Bertil Melander         0250/416 06 

 070/325 91 32 

  

Göran Björck 070/644 90 10 

  

 

Stefan Hamperud    070/232 83 81 

                                  

 

 

Johnny Wernersson   073/819 91 86 

                       

  

 

Björn Olmats                 073/044 22 40 

 

  

Henrik Andersson          070/342 56 14 

  

 

Kenneth Andersson   070/337 79 67 

 

 

Dan Lindblad 070-653 05 31 

 

            

Björn Asp              073-088 27 74 
 

 

Cecilia Målare 070/301 92 53 

  

MEDHJÄLPARE 

 

Mikael Holm              070/305 37 51 

  

 

Birger Öfverstedt 0250/427 84 

 073/340 91 61 

 

Magnus Vinding         070/601 21 75 

  

   

Tina Dahl         0250/431 70 

                                 070/684 18 13 

Bengt Arne Höjer       070/373 81 12 

 

Daniel Jemth    073/053 03 95 

Patrik Wernersson       070/332 81 49 

   

                                

Anders Westeng          070/372 06 31 

                                                                                                         

   

Anders Olsson 070/603 88 51 

 

 

  

I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder, sörja för att viltet får skydd och stöd 

samt att anpassa jakten efter tillgången på vilt. 

För att åtgärderna utförs och att anpassning sker svarar markägaren och 

jakträttsavaren. 
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JAKTKORT / ARRENDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKTRÄTTSBEVIS 2022-2023 

”Betalas av alla som jagar” 

  

Kombikort älg/övrig jakt (ingår björn)   750:- 

Övrig jakt (ingår björn).........................  700:-                                                             Enbart älg ..…(björn ingår ej).................................................. 500:- 

Enbart älg (björn ingår ej).....................  700:- 

Gästkort. Max. 2 gäster/värd o dygn....   100:-  100:-  

Gästkort. Ungdomar under 25 år………   50:- 

 ”Flyginventeringsavgift” per/ fälld älg.. 100: 

Det utgår en rabatt på 300:- till alla medlemmar som  

hjälper till med aktiviteter, enl. Hansjö jägarens 

verksamhet 2022-2023, samt till alla pensionärer och 

ungdomar under 25 år. 

JAKTGÄST/GÄSTKORT 

Jaktvärdens ansvar för jaktgästen innebär bla. att 

 jaktvärden personligen närvarar 

 jakten sker inom samma område (såte) 

 jaktvärden löser eventuella rovviltkort 

 gästen kan reglerna för Hansjö VVO 

 skottstatistik lämnas oavsett resultatet 

 

Anmäl och betala för jaktgäst via nätet. 

– Kassören informeras via E-post eller SMS 

innan jakten sker, uppgift om jaktvärd, gästens  

namn och tidpunkt. Betalning sker till vårt Bg 

5505-5412 med samma uppgifter som i anmälan. 

 

 

BETALNING 

Hansjö Viltvårdsområde Bankgiro 5505-5412 

 

UTLANDSBETALNING 

IBAN: SE57 8000 0816 6198 4526 8870 

BIC: SWEDSESS 

Avsändaren betalar sina bankkostnader!  
 

 

 

ARRENDEKONTRAKT 

Markägare som arrenderar ut mark skall kontrollera 

gällande kontrakt. Nya kontrakt skall vara styrelsen 

tillhanda senast 14 dagar innan ev. jakttillträde. 

Arrendator måste kunna så god svenska att han kan 

tillgodogöra sig innehållet i Hansjöjägaren samt ev. 

jaktledning. I annat fall åligger det arrendegivande 

markägare att säkerställa att arrendatorn får 

informationen översatt så att inte jaktledning 

försvåras. 

 

KORSNÄSARRENDE Tillkommer avgift för Jakträttsbevis 

Älgjakt 1 500 :- 

Småviltjakt 1 000:- 

Älg/Småviltjakt 2 000:- 
 
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.  

 

STATISTIK  
 

Skottlistor (underlag för avskjutningsstatistik) skall 

inlämnas direkt efter avslutad säsong dock senast vid 

årsstämman 2023.   OAVSETT RESULTAT 
OBS. Könsfördelning på kronvilt och rådjur! 

Se sid 14.  
Gör det enkelt för dig! 

Ge oss din e-post adress så påminner vi dig. 

 
Skicka underlaget i ett mail; hansjo.vvo@telia.com 

om du saknar mail skicka SMS till sekreteraren. 

 

Observera att du som löser jakträttsbevis inom 

Hansjö VVO också åtagit dig att lämna in skottlista. 

Av 211 sålda kort lämnades 200 underlag. 

Har du glömt att lämna i år, skicka in ett 

kompletterande underlag innan du löser 

jakträttsbevis. 

 

 

AVSKJUTNINGSSTATISTIK 2021-2022 
   

Älg 33+16 Björn   1 Kronhjort   6+6 

Rådjur  15+8 Mård   6 Kråka   28 

Hare    15  Tjäder  68 Skata   18 

Bäver     1 Orre 169 Kaja   23 

Rödräv    42 Järpe   4 Mås/Trut     3 

Grävling     2 Ripa   18 Kanadagås    23 

Mink     1 Duva   111 Gräsand     8 

Dovhjort     6 Vildsvin   19 Morkulla     1 

 

 Slutlig avskjutningsstatistik 2020-2021 

 
Älg 36+14 Björn    2 Kronhjort  2+3 

Rådjur 22+11 Mård    9 Kråka   16 

Hare    22 Tjäder   46 Skata   21 

Bäver      Orre   56 Kaja   24 

Rödräv    42 Järpe    1 Mås/Trut    6 

Grävling    11 Ripa    2 Kanadagås   12 

Mink      Duva   15 Gräsand   10 

 

 JAKTSTÄMMA 

Söndagen den 7 maj 2023 kl 13.00 i Hansjö bygdegård. 
                             Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2023. 

Kallelse görs även på hemsidan och annons i Orsa Kompassen. 
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JAKTLEDARE 

 

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.  

 

                            UTBILDNING 

EFTERSÖK ÄLG 

 

Vidareutbildning av jaktlagens älghundar på 

eftersök. 

 

Se till att ert jaktlag har minst 2 utbildade 

hundförare och hundar i ordning för eftersök innan 

jakten börjar. 

 

Anmäl behov till Hans Ruste  

hansjo.vvo@telia.com    070/240 01 03 

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 fullföljt kursen.   

Du svarar för utbildningen själv. 

 

Kontakta sekreteraren Hans Ruste, 070/240 01 03 

för mer information och ersättning. 

           §§§  Läs och begrunda §§§ 

VAPENLAGEN   

   

3 kap. Utlåning av skjutvapen 

Utdrag ur 8 §………Har någon fått ett skjutvapen omhändertaget, får vapen av den typ som 

omhändertagits inte lånas ut till honom eller henne. 

Trots första stycket får ett vapen, efter särskilt tillstånd av Polismyndigheten, lånas ut för 

övning eller tävling som äger rum under uppsikt av en sådan sammanslutning som får 

meddelas tillstånd att inneha skjutvapen.  
 

9 kap. Straff och förverkande 

1 §   Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller 

lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till 

fängelse i högst tre år. 

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

                       https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-                  

forfattningssamling/vapenlag-199667_sfs-1996-67 
 

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, 070/240 01 03 

hansjo.vvo@telia.com 

”Permobilbjörnen” 
”Orsajägarna”  håller i testerna 

 

”Anlagstest” för din hund som skall jaga björn. 300 kr   

                                           

”Reaktionstest” för övriga hundar. 100 kr 

  

Testtillfällen se info på facebook  

”Permobjörn tester” (offentlig grupp) 
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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.  

 
Lista över eftersöksjägare inom Hansjö Viltvårdsområde. 

 
Ordf. Erik Bergkvist, Hedvägen 43, 794 93 Orsa, tfn 070/528 07 23.. Kan kontaktas i alla ärenden. 

Polisens kontakt vid trafikeftersök är Björn Lindberg 070/574 50 63. 

 

 
 
ÄLG 
Björn Lindberg, Ned. Hornbergavägen 38, Orsa 

070/574 50 63  Polisens kontakt trafikeftersök. 

 

Jonas Lassis, Hedgårdsvägen 3, Färnäs  

070/581 66 00 

 

Calle Hammarbäck, Hallingvägen 9, Orsa,  

070/264 08 96 

 

Bo Bäckman, Våmhusvägen 51, Orsa 

070/516 86 92 

 

Göran Soling, Lövsångarvägen 14, Orsa 

070/672 22 87 

 

Sven-Olof Olsson, Fryksås 143, Orsa 

070-525 06 15 

 

 

SMÅVILT / RÅDJUR 
 

Jonas Lassis, Hedgårdsvägen 3, Färnäs  

070/581 66 00   

 

Dan Lindblad, Ristningsvägen 8, Orsa 

 070/653 05 31 

 
Calle Hammarbäck, Hallingvägen 9, Orsa,  

070/264 08 96 

 

Fredrik Lindberg, Stackmoravägen 98, Orsa 

072/226 60 61 

 

Veronica Olpers, Nissavägen 12, Orsa 

073-0279102 
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HANSJÖ VVO  

Gräns för kulvapenförbud och jakt på rådjur, älg och kronhjort. 

Förbudet gäller söder om denna gräns: 

Nya gränserna: Bäcka rå - Våmhusvägen – Fryksåsvägen – 100 m S Björnbäcken - stigen 

österut till Orsa IF stuga i Backänget - Övre Hansjövägen - Bjusvägen - Mikolavägen  - 

Snabbvägen - Hansjövägen fram till Unåbron. 

UNDANTAG FRÅN KULVAPENFÖRBUDET MEDGES FÖR JAKT PÅ VILDSVIN 

 

Bjusvägen 

  Mickolavägen 

Övre Hansjövägen 

   Snabbvägen 

Backängsvägen 

Våmhusvägen 

Hansjövägen 
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Uppgifter om fält vilt lämnas efter avslutad säsong dock senast vid årsstämman den 7 maj 2023.  

Observera att du är skyldig att lämna ”skottlista” även om du inte fällt något. Det tillhör jaktetiken att 

lämna riktiga uppgifter.  ”OBS könsfördelning på kronvilt och rådjur.” 
UPPGIFT OM FÄLLT VILLEBRÅD (arbetsblankett) 

Jaktåret 2022-2023 

 

E-post; hansjo.vvo@telia.com  eller (för dig som saknar e-post) SMS till sekreteraren 070/240 01 03. 

Arbetsblanketten kan användas när du skickar vanligt brev eller lämnar den i brevlådan!                                

 

               Art     

Antal 

fällda 

djur 

 

               Art 

Antal 

fällda  

djur 

 

                Art 

Antal 

fällda 

djur 

Björn  Räv  Kråka  

Lo  Grävling  Skata  

Råbock  Mink  Kaja  

Råget/smaldjur  Mård  Nötskrika  

Getkid           Obs  Hermelin  Mås och trut  

Bockkid        Obs  Tjäder  Kanadagås  

Kronhjort  Orre  Gräsand  

Kronhind  Järpe  Bläsand  

Hjortkalv      Obs  Ripa  Kricka  

Hindkalv      Obs  Morkulla  Knipa  

Skogshare  Duva  Övrigt jaktbart vilt  

Bäver  Fasan    

Har någon i tabellen inte upptagen viltart fällts, anges denna. 

Jaktvärd ansvarar för sina jaktgäster och fogar resultatet till sin egen uppgift.     

Arbetsblanketten behöver inte skicka in! Vi behöver bara uppgiften för avskjutningsstatistik!  

 

………………………………………den ……../…….20…. 

 

………………………………………………………………. 

(Uppgiftslämnare tydligt) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                            

OBSERVERA 
  

 

Under tiden 1/7 2022 – 30/6 2023 
  
                              FÖR                                                               

 

……………………………………………………..   

Namn (textas) 

 

Kombikort älg/övrig jakt……………..750:- 

 

Enbart älg……………………………..700:- 

 

Övrig jakt……………………………..700:- 

(kryssa aktuell ruta) 

 

 

GÄLLER ENDAST TILLSAMMANS MED GILTIGT 

KVITTO (kontoutdrag) eller underskrift.                            

                    

                          
                           

  

a) Beviset gäller med de undantag och 

inskränkningar beträffande ev. fridlysta områden, 

förkortade jakttider, maximerad avskjutning 

(avlysningsjakt) och fredade viltarter, varom senaste 

jakt stämma 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 

uppvisar jakträttsbevis, eller på annat sätt styrker sig 

vara jakträttshavare inom jaktområdet eller behörigt 

ombud för jakträttshavare. 
 
 

HANSJÖ VVO HAR INTE NÅGRA SÄRSKILT AVDELADE 

FÖR KONTROLL AV JAKTRÄTTSBEVIS OCH GÄSTKORT! 
 

DENNA INTERNA KONTROLL GÖRS AV OSS SOM LÖSER 

JAKTRÄTTSBEVIS SJÄLVA! 
 

ALLA HANSJÖJÄGARE HAR MED STÖD AV b) OVAN 

RÄTTEN OCH SKYLDIGHET ATT KONTROLLERA 
INNEHAV AV JAKTRÄTTSBEVIS OCH GÄSTKORT. 

DOKUMENTERA OCH RAPPORTERA TVEKSAMHETER 

OMEDELBART  TILL STYRELSEN 
 

VID UPPENBART JAKTBROTT TILLKALLA POLIS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


