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Jaktregler

JAKTREGLER
Fastställda vid ordinarie jaktstämma 2008-07-20.
Uppdaterade efter jaktmöte 2015-09-19.

JAKTMARK
Jaktkortet medger jakträtt på Hindersön med undantag för det av årsstämman beslutade
viltreservatet. Rådjur är fridlysta inom viltvårdområdet.

VILTRESERVAT
Viltvårdsområdet avråder från småviltjakt mellan Norrisundsvägen-Björkögårdsviken och hagen
väster om vägen från Västisund förbi skolan till södra delen av Ostisundet.

AVGIFTER
Enligt senaste gällande stämmobeslut.

REGLER FÖR ÄLGJAKT
Älgjakten bedrivs som som gemensamhetsjakt.
Oktoberjakten bedrivs enligt bilaga 1.
Hindersöns VVO's säkerhetsföreskrifter gäller under all älgjakt.

JAKTTIDER
Småvilt enligt gällande jakttabell.
Uppehåll under ordinarie älgjakt.
Småviltsjakt under älgjakt får bedrivas dagligen under förutsättning att älgjakten är avslutad
för dagen samt efter samspråk med jaktledaren.
Älgjakt
Ordinarie älgjakten börjar första lördag som infaller 6-12 september.
SSAB:s JAKTKLUBB
SSAB:s Jaktklubb arrenderar jakträtt för småvilt på Fjuksön och Lappön.
SSAB:s jaktklubb får jaga småvilt på samma tider före älgjakten i augusti och september som
gäller för Hindersöns VVO. För övrigt gäller deras egna jaktregler.
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Bilaga 1
Oktoberjakt älg
Hindersöns VVO har enligt årsstämmobeslut Hindersöns VVO 2008 infört en ny modell för älgjakt i
oktober. Modellen baseras på en central princip om att styrelsen i samråd utarbetar en målbild för
älgstammens utveckling och sammansättning. Målbilden får sedan stå till grund för hur
älgavskjutningen genomförs med avseende på typ av djur och omfattning.
Reglerna för älgjakt i oktober enligt den nya modellen är:
1. Efter slutförd ordinarie jakt beslutar styrelsen i samråd hur många kalvar och vuxna som
eventuellt ytterligare skall fällas. Beslutet baseras på årets älgobservationer, tidigare
avskjutning samt beslutad målbild.
2. Jakten genomförs med krav på att:
a) jaktledare utsedd av stämman, hund, hundförare och eftersöksskytt finns med och
jagar.
b) jakten genomförs som gemensamhetsjakt dvs alla intresserade jagar tillsammans.
c) antalet fällda kalvar begränsas till beslutat antal enligt punkt 1 ovan.
d) inbjudan skickas till alla, via emaillista senast onsdag före jakthelg från jaktledaren.
e) rapportering till ordförande om jaktresultat skickas senast måndag efter jakthelgen.
f) resultatet från jakten fördelas bland på jakten deltagande jägare men avräknas på
ordinarie kalvlista.

