Nedre Vojakkala vvo
Regler och anvisningar älgjakten 2018
SAMTLIGA ÄLGJÄGARE SKA INNAN JAKTEN LÄSA IGENOM DETTA DOKUMENT.
Målsättning
En livskraftig och rätt sammansatt älgstam som tillgodoser markägares intressen, ger jägarna ett
kvalitativt jaktbyte, fina upplevelser, avkoppling och gott kamratskap.

Jaktledarna

• leder jakten utifrån lagar, förordningar, av årsmöte & styrelse fattade beslut och föreningsstadgarna
• svarar för nödvändig samordning med närmaste jaktgrannar
• ansvarar för älgobsrapportering
• har skyldighet att från deltagande i gemensamhetsjakt med omedelbar verkan för dagen avvisa den
som bryter mot för jakten utfärdade regler, eller handskas vårdslöst med vapen.
Jaktledare östra
Jaktledare Roland Wähäjärvi +46 70-601 68 58, vice jaktledare Ronnie Kitti +46 70-663 86 53, AlfGöte Hjelm +46 70-285 55 12
Jaktledare västra
Jaktledare Sven Forsberg +46 70-328 51 32, vice jaktledare Anders Segerlund +46 70-606 26 38,
Markus Segerlund +46 70-56028 52
Ordförande Bertil Segerlund +46 76-147 95 45
Slaktchefer
Östra Alf-Göte Hjelm Västra Bertil Segerlund

Avskjutningsplan älgskötselområdet
Nedre Vojakkala vvo bildar tillsammans med Övre Vojakkala vvo och Mattila vvo ett gemensamt
älgskötselområde. Den gemensamma avskjutningen skall hålla sig mellan 29 och 35 vuxna djur och
55 % kalvar av den totala avskjutningen.

Jaktstämmans beslut för jakten

• Styrelsen får i uppdrag att styra årets älgjakt utifrån Haparanda södra ÄSO antagna skötselplan och
enligt gällande bestämmelser.
• Haparanda södra ÄSO antagna skötselplan, med bestämmelse om tilldelning och skjutbara djur, är
bindande bestämmelser för jakten.
• För att delta i älgjakten skall jägarna uppvisa godkänt skjutprov - lägst älgdekal.
• Jakttid: 3 september – 30 september och 13 oktober - 25 november.
• Jakt bedrivs måndag 3/9 – söndag 9/9 (med en vilodag), därefter under jakttidens lördagar, och
söndagar tills jakten avlyses. Styrelsen beslutar om eventuellt ytterligare jaktdagar i oktober. Dessa
ska meddelas innan septemberjakten avslutas.

• Älgar försedda med halsband och GPS-sändare är fridlysta.
• Östra gruppen styckar söndagen den 9 september, västra gruppen styckar fredagen den 14
september. Därefter sker styckning gemensamt på fredagar. Ordföranden har befogenhet att besluta
om ändring av dag för fredagsstyckning efter samråd med slaktcheferna.
• Styckning startar kl. 08.00.
• Har jägare deltagit i fler än hälften av antalet jaktdagar, som utgör underlag för styckning utgår hel
del. I annat fall halv del, förutsatt att jägaren har deltagit minst en jaktdag.
• Jaktdagar som utgör underlag för styckning är jaktdagarna mellan styckningarna.
• Deltagande i styckning räknas som en jaktdag. Vid styckning samma dag som jakt har bedrivs gäller
följande:

1. hundförare och passkyttar tillräknas deltagande både i jakt och slakt till den tidpunkt jaktledaren har
meddelat att jakten avslutas
2. hundförare och eventuell passkytt som assisterar hundföraren skall även räknas som deltagande i
både jakt och slakt, om de är kvar i skogen på grund av att hunden fortsätter att arbetar med älg och ej
går att koppla vid den tidpunkten jaktledaren har meddelat att jakten avslutas.

• Trofé och innanmäte tillfaller skytten.
• Vid felskjutning tillfaller trofé och innanmäte föreningen. Felskjutning innebär att ej tillåtet djur har
skjutits.
• Filéerna säljs mot direkt betalning vid varje styckningstillfälle och inkomsterna går till slakthusets
drift.
• Varje älgjägare skall under jaktåret delta i diverse arbeten kring jakt och viltvård.
• Älgjägarna kallas till arbetsdag i slakthuset den 3 september kl. 08.00. När arbetet är klart hålls
älgjaktsmöte
• Samling sker första dagen 05.00, östra gruppen vid slakthuset och västra gruppen vid jaktkojan
Kattilasaari.
• Styrelsen får besluta om försäljningen av kalv när endast en kalv finns att slakta och det ej går att
vänta till nästa slakt.

Älgskötselområdets beslut angående avskjutning
Avskjutningen läggs från jaktstart på medelnivå. Avskjutningen riktas på unga djur. Tjurar med 8 - - 12
taggar sparas. Medelavskjutning är 7 tjurar, 7 hondjur och 18 kalvar.
Miniavskjutning för VVO är 7 tjurar, 7 hondjur och 15 kalvar. Maxavskjutning är 8 tjurar, 8 hondjur och
20 kalvar. Djuren fördelas lika mellan västra respektive östra gruppen. Under hösten kan ÄSO besluta
om annan nivå på avskjutning. Ordföranden har befogenhet att omfördela tilldelningen mellan
grupperna efter samråd med jaktledarna.

Utrustning
Statligt jaktkort, jakträttsbevis i Nedre Vojakkala vvo och vapenlicens uppvisas för jaktledarna innan
jakten börjar. Deltagarna ansvarar för att de har gällande ansvarsförsäkring. Jägarna skall bära rött
band i mössan eller varselfärgade kläder som är synliga runt om. Jägare ska ha ett väl inskjutet
vapen.

Regler som deltagande jägare är skyldig att följa

• Följa jaktledarnas anvisningar.
• Ladda vapen först när tilldelat pass intagits, innan passet lämnas ska vapnet plundras.
• Vid uppehåll i jakten skall det klart synas att vapnet är oladdat och plundrat.
• Skottlossning skall snarast rapporteras till jaktledningen.
• Skott avlossas endast mot älg eller björn om björnjakt bedrivs.

• När passkytt framkommer till passet skall denne snarast förvissa sig om var närmaste passgrannar
finns.
• Påskjut ej älgko i "trånga" lägen (begränsad sikt) då hon kan vara åtföljd av årskalv.
• Älgko vars kalv nyss har nedlagts är fredad.
• Påskjutet djur skall vara konstaterat död (urtagen) innan nästa älg påskjuts.
• Du får ej förflytta dig från tilldelat pass utan tillstånd av jaktledningen.
• Om du måste avsluta jakten i förtid skall detta meddelas jaktledningen.

Förbjudet är att

1. påskjuta ej tillåtet djur
2. skjuta längs efter väg eller passlinje
3. skjuta mot djur som befinner sig närmare passgrannen
Tilldelning av pass och såtar för hundförarna
Jaktledaren beslutar vilka pass som skall besättas och vilka såtar som hundförarna skall tilldelas. Vid
fler än 5 passkyttar skall passen lottas.
Hundförare (1) som blir tilldelad en såt äger denna tills jakten avslutas för dagen. Skulle annan hund
komma in i såten med eller utan djur äger hundföraren (2) inte rätt att följa hunden utan hundförare 1:s
medgivande. Ansluter främmande hund på ståndplats gäller samma regler, hundförare (1) som blivit
tilldelad såten äger såten om ej annat överenskommes med hundförare 2.

Avlossande av skott
Skottlossning sker på skyttens personliga ansvar! Säkerheten går före allt annat. Låt djur passera om
inte full säkerhet går att uppnå i den tänkta skjutriktningen.
Innan skott avlossas skall du som skytt konstatera att

1. djuret är skjutbart enligt bestämmelserna
2. skjutningen är ofarlig, tänk på riskerna för passgrannar, hundförare, och jakthundar
3. kulfång finns
4. skottfältet är rent utan hinder för kulan
5. skjutvinkeln medger dödande skott
6. skjutavståndet ej är för långt (100m är lämplig maxavstånd)
Åtgärder vid skadeskjutning
Vid skadeskjutning (påskjutning) skall jaktledaren tydligt meddela att jakten avbryts tills eftersöket är
klart. Jaktledaren ansvarar för skottplatsundersökning och organiserandet av eftersök. Undvik att gå
omkring på skottplatsen. När eftersökspatrull anländer skall skytt göra patron ur. Påskjuten älg
avräknas tilldelningen.
Skytt skall för jaktledare och/eller avdelad hundförare klargöra

1. vilken sorts djur är påskjutet
2. sin egen plats i skottögonblicket
3. hur djuret tecknade i skottet
4. plats för påskjutningen samt djurets flyktväg
5. om djuret var ensam eller tillsammans med andra
6. flyktriktningar för eventuellt andra djur

Åldersbestämning av hondjur av älg skall göras
Skytt ansvarar för att åldersbestämning görs. Skytten för in i tabellen fällt djur: ko, tjur, kalv, taggantal,
kön på kalv samt ålder på hondjur.

Radiotrafik
Frekvens 155,525 MHz ( SV 4 ) pilotton 100.

Jägare som bryter mot regler i detta dokument
Jägare som bryter mot regler i detta dokument skall avvisas från dagens jakt av jaktledare. Avvisning
skall omedelbart meddelas ordföranden och snarast styrelsen skriftligen. Styrelsen har att besluta om
jägares fortsatta deltagande i jakten och eventuellt ge berörd jägare en skriftlig erinran.
Björnjakt
I kustkommunerna får tre björnar fällas under årets björnjakt. I Vojakkala VVO är det tillåtet att fälla
björn under älgjakten 2018. Jägare ska själv avgöra om björnen är ett tillåtet djur att fälla. Varje jägare
tar själv reda på om det finns björn kvar på kvoten. Vid eventuella eftersök organiserar jaktledaren
eftersöket. Jägaren följer Länsstyrelsens regler och anvisningar som medföljer när en björn blivit fälld.
Finns björnar kvar på tilldelning kolla på tel 010-225 57 71.

Jakten ska präglas av säkerhet, jaktetik, kamratskap och gott förhållande
till markägare, jaktgrannar och allmänhet.

GOD JAKT

