Regler för Jakten 2020 – 2021.
1. Småviltsjakten
Varje medlem har rätt att medtaga jaktgäst, se nya rutiner på klubbens hemsida. Småviltsjakt bedrivs
enligt jaktkalender och i övrigt enligt gällande lagar och regler, samt enligt villkor i arrendeavtal.
Undantag enligt följande;
a) Samordning småvilts/älgjakt genom kontakt med älgjaktsledare under älgjakten. Under älgjakten skall
kontakt tas med utsedd älgjaktsledare om småviltsjakt ska bedrivas. Avvikelse från anmälan kan
komma att föranleda avstängning från jakten under hela hösten
b) Ingen utövning av småviltsjakt på block 11,17, 20,21, under första älgjakts vecka.
c) BEAB-marken runt Holsvattenströmmen, Karsträsket och Kvarnträsket är endast upplåten för jakt på
predatorer utan drivande hund.
2. Älgjakten
Klubbmedlemmar som klarat av godkänt skjutprov, betalt preliminär älgavgift kan eventuellt beredas plats
i älgjaktslagen. Antal jägare i varje jaktlag under 2018 års jakt är rekommenderat till 12 personer. Jaktlagen
har möjlighet att ta in fler än 12, dock max 18 per lag. En kölista är upprättad för dem som är intresserade
att jaga älg. Förberedelser samt eventuella samlingar inför jakten gäller för samtliga deltagare. Styrelsen
utser jaktledare och ersättare som vid behov kan bytas ut.
PM för älgjägare skall följas av samtliga älgjägare. Bestämmelser avseende eftersök och tillgång av
eftersökshund skall beaktas. Jaktlagen beslutar själva när jakten börjar och vilka dagar jakt ska bedrivas.
Jaktlagen avgör själva angående predatorjakt under älgjakten. Undantag är mårdhund som skall avlivas
om tillfälle ges.
Styrelsen har utsett följande jaktledare
Anders Andersson 070-2992535 ersättare Ingemar Holmström 070- 6304703
Jan Öqvist 070-3233199 ersättare Thord Johansson 070-5256360
Mattias Torplind 070-3215190 ersättare Kjell Westerlund 070-6814063
Niklas Elfstrand 072-5002557 ersättare NG Karlsson 070-3213305
Älgjakt får endast bedrivas under ledning av någon av ovanstående personer
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Kontaktpersoner där vi arrenderar enbart småvilt
Bl 11 Skravelbäcken; Andreas Tuvebäck, 070-2315702,
Bl 17 Björkberget; Örjan Backman 070-3213809
Bl 20 Storflarkmyran; Johan Järpe 076-1130332, A Järpe 070-3031176
Bl 21 Brännspiken; Mårten Lindvall, 073-0592887,
3. Björnjakten.
Björnjakt enligt särskilda bestämmelser. Jakt enbart av älgjaktslagen. Markägarens och Länsstyrelsens
anvisningar, bestämmelser och regler för jakt skall följas. Uppgifter om godkända eftersökshundar
tillhandahålls av Mikael Karlsson. Tel 070-5331481, 0921-60064. Se även på Bodenkretsens hemsida
krets.jagareforbundet.se/boden
4. Reservat.
Åberget i Boden
5. Skottpengar
Mink, Mård, Mårdhund, Grävling, 200 kr, Räv 400 kr. Tid och fångstplats skall anges. Inga skottpengar
utgår för bl. 11, 17, 20, 21, Utbetalas endast genom kontakt med jaktchef.
6. Omhändertagande av trafikskadat vilt
Sker av berört jaktlag. Obs! nya rutiner med ärendenummer och nya regler. Ingen ersättning utbetalas av
klubben.
7. Bevakning
Kontinuerlig bevakning av våra jaktmarker och fiskevatten bedrivs av våra förordnade bevakare.
Medlemmar uppmanas att vid anfordran uppvisa gällande medlemskort, licenser samt Statligt jaktkort.
Information och upplysningar kan meddelas till Tord Johansson 070-525 63 60.

