Upplaga 2.
JAKTREGLER FÖR ORSA BESPARINGSSKOG.
Sak.nr. 1 – 10.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
1.

Sammanfattning av allmänningsstyrelsens viktigare beslut sedan
2005 om jakten på Orsa Besparingsskog.

2.

Organisation, jakten, Orsa Besparingsskog.
Allmänningsstyrelse, förvaltare,
Jaktansvarig,
Jaktkommitté,
2.1. Uppdrag.
3.

Jakträtt, jaktens bedrivande, grundregler.

Allmänningsstyrelsens beslut om jaktens bedrivande:
- begränsad jaktutövningsrätt, areal,
- högviltsjakt (älg o. björn) småviltsjakt ( övrigt vilt),
3.1. - kategoriindelning, rätt att lösa jakträttsbevis.
3.2. - beslut om kommersiell jakt.
3.3. - så disponeras jakten på Orsa besparingsskog, tabell.
4.

Jaktens bedrivande, detaljregler.

Gemensamhetsjakt på högvilt; älg och björn, o. jaktområden.
4.1. - småviltsjakt,
4.2. - föreskrifter och allmänna råd för högviltsjakten ( PM),
4.3. - ansvarsbestämmelser.

5.

Jakträttsbevis - avgifter.

Gällande jaktkortsavgifter:
5.1. - högvilt, avgifter och sak.nr. hänvisningar.
5.2. - småvilt, sak.nr. hänvisningar.
5.3. - ungdomsjakt – uppsiktsjakt.

6.

Representationsjakt.

7.

Älg; skötsel och förvaltning,

8.

Vilt – viltvård.

9.

Jakträttsupplåtelse

10. Information.
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Sak nr 1.

SAMMANSTÄLLNING av beslut om jakten på
Orsa Besparingsskog.
1. Allmänningsstyrelsens uppdrag och redovisat förslag.
Allmänningsstyrelsen beslutade den 24 januari 2005 att tillsätta en grupp som
skulle se över reglerna för jakten. Uppdraget, se,sak.nr.2.1.
Gruppen bestod av Rune Dehlén, Åke Falk, Lars Karlsson, Mats Smids och
Conny Björklund. Dehlén slutade senare som förvaltare och lämnade kommittén.
I maj 2005 lade gruppen fram sitt förslag kallat; ” Jaktutredningen 2005, ”
(finns i arkiv), som har sin grund i följande källor:
Lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.
Reglemente för Orsa Besparingsskog.
Jaktlagstiftningen och prop. 1986/1987:58.
Promemoria från Levanders advokatbyrå (finns hos skogsförvaltare)
Promemoria från APR:s advokatbyrå.
”
2. Beslut.
2005-06-20 beslutade allmänningsstyrelsen, i protokollform, att med några smärre justeringar
anta jaktutredningens förslag, för jaktåret, 2005/2006, att gälla tills vidare.
Ast beslutade 2010 att införa kommersiell jakt på besparingsskogen.
2011-06-13 beslutade Ast att inskränka jaktutövningsrätten för ny ägare av fastighet med en
areal understigande 10 ha. Se kategoriindelning sak.nr 3.1. Beslutet vållade omfattande
sammanträden, juristinformation och överklagningar.
Frånsett 2011 har mindre ändringar i beslut förekommit 2012, 2013.
Den 28 december 2015 beslutade Ast att utvidga jaktkommitténs uppdrag. Se sak.nr.2.1.
Den 22 februari 2017 beslutade Ast att upphöra med all kommersiell jakt, utom på OBSrutan(område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan(Sörboda 32:1)
Den 20 april 2017 beslutade Ast att godkänna upplaga 2 av SAK registret.
3. Förslag till sammanställning av beslut. (Sak-pärm och data)
För att allmänningsstyrelsen, (Ast),förvaltare, jaktansvarig, jaktkommittén och delägare i Orsa
Besparingsskog, snabbt skall hålla sig informerad om aktuella beslut som fattas om jakten på
besparingsskogen, upprättades i april 2007 pärmar; ett system av sak-nummer, med uppgift
om giltighetstid, exempelvis: viss tid, tillsvidare eller jaktåret. Pärm överlämnades till
förvaltare, ordf. i Ast och jaktkommittén. Efter föredragning/visning antogs systemet av Ast.
ordförande och förvaltare. 2011 lades systemet in på data av jaktansvarig.
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Sak.nr.2.

ORSA BESPARINGSSKOG
Organisation, jakten.
Allmänningsstyrelsen.
Enligt gällande reglemente för Orsa Besparingsskog så åligger det allmänningsstyrelsen att
besluta om: ” utarrendering av lägenheter, upplåtelse av jakt och fiske samt övriga
nyttigheter som kan bli föremål för upplåtelse, enligt § 9.”
Av § 35 framgår: att för jakt och fiske gäller vad som föreskrivs i lag och författning samt
därutöver de bestämmelser allmänningsstyrelsen utfärdar.
Förvaltare.
Allmänningsstyrelsen kan delegera till förvaltare att ansvara för att gällande beslut och
regler verkställs och efterlevs.
Jaktansvarig.
Anställd jaktansvarig ansvarar för den operativa verksamheten. Denna person ingår även i
jaktkommittén.
Jaktkommitté.
Av allmänningsstyrelsen utsedd kommitté på fyra personer, som lämnar förslag på hur
jakten bör utövas och av vem/vilka, samt föreslå allmänna regler för jakten på
besparingsskogen.
I uppgiften ingår också att verka för en aktiv ungdomsverksamhet.
Kommittén består för närvarande av jaktansvarig, Tomas Liljeberg, Tomas Hanser, Erik
Partelow och Göran Myrberg. Kommittén bildades under 2017 och består tills vidare.
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Sak.nr. 2.1.

ALLMÄNNINGSSTYRELSENS UPPDRAG till jaktkommittén 2005-01-25. 2015-12-28
Kommittén skall följa grundläggande regler för Orsa Besparingsskog vid lämnade förslag eller
yttranden enligt följande:









att begränsa ägosplittringen,
att inte försämra jaktmöjligheterna för majoriteten av delägarna,
att komma med förslag hur jaktintäkterna skall höjas så att jakten blir självbärande,
att regelbundet ha översikt av regler för all jakt och särskilt för jakten på älg och
björn,
att öka jaktintresset bland ungdom,
att lämna yttranden och förslag till allmänningsstyrelsen för beslut,
att utifrån ett delägarperspektiv komma med förslag på jaktens bedrivande,
att analysera och följa upp vid varje tillfälle gällande jaktorganisation samt föreslå
förslag till förbättringar,

Reglerna gäller tills vidare.
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Sak.nr. 3.

Grundregler.
Jakten upplåtes som högviltsjakt ( älg och björn ) och småviltsjakt (övrigt vilt).
Upplåtes i fem olika kategorier, se sak.nr 3.1.
Ägare till jordtalsfastighet/er som förvärvats efter 2011-06-13, understigande 10 ha, har inte rätt
att lösa jakträttsbevis under kategori 1 inom Orsa Besparingsskog.
Allmänningsstyrelsen beslutade 2012-05-22 om tillägg/undantag till ovanstående beslut, vilket
framgår av detaljerad kategoriindelning sak.nr 3.1.
För att lösa årskort för högvilt krävs att man är deltagare i något älgjaktlag på Orsa
Besparingsskog (turordning se sak.nr.3.1) Se sak.nr.5, (tabell över jaktkortsavgifter
Se även Sak.nr 4.,4.1.
Ingen kommersiell jakt bedrivs på Orsa Besparingsskogs marker, utom på OBS-rutan(område 16
på jaktkartan) och ORE-rutan(Sörboda 32:1).
Se Sak.nr 1., 3.2 och 3.2.1.
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Sak.nr. 3:1.

Kategoriindelning (turordning) för jakt på besparingsskogen
Kategori 1.
Rätt att lösa jakträttsbevis för hög- och småvilt tillkommer:
Ägare till jordtalsfastighet/er överstigande 10 ha eller delägare som företräder samägd
fastighet /er överstigande 10 eller fysisk person som företräder juridisk person som ägare till
fastighet/er, överstigande 10 ha, vilken/vilka fastighet/er antecknas i för besparingsskogen
gällande röstlängd.
Fastighet/er under 10 ha som förvärvats efter 2011-06-13 äger inte rätt att under kategori 1,
lösa jakträttsbevis inom Orsa Besparingsskog. Beslutet gäller inte om det totala
fastighetsinnehavet kommer att överstiger 10 ha.
Fastighet/er understigande 10 ha som förvärvats av make/maka, bröstarvinge, förälder eller
syskon eller fastighet/er som förvärvats genom gåva, arv, testamente eller bodelning omfattas
inte av den nya begränsningen om 10 hektar.( Tillhör fortfarande kat.1.)
Allmänningsstyrelsen kan efter särskild prövning medge ytterligare undantag från regeln om
10 hektar.
Jakträttsbevis är personligt och får inte överlåtas. Företrädare för samägd fastighet/er eller för
juridisk person skall presentera skriftlig fullmakt. Blanketten kan hämtas eller rekvireras från
Orsa Besparingsskogs kontor.
Kategori 2.
Ägare till fastighet enligt kategori 1, äger rätt till extra jakträttsbevis enligt följande:
a. Innehav av påbörjat 10 – 25 hektar äger rätt till ett (1) extra jakträttsbevis.
b. -¨- -¨- -¨26 – 50 -¨- -¨- -¨- ytterligare (1)
-¨c. -¨- -¨- -¨51 –100 -¨- -¨- -¨- ytterligare (1)
-¨d. -¨- -¨- -¨- 101 – 150 -¨- -¨- -¨- ytterligare (1)
-¨e. -¨- -¨- -¨> 150 -¨- -¨- -¨- ytterligare (1)
-¨Tillsammans högst 5 stycken extra jakträttsbevis.
Jakträttsbevisen får disponeras av kategori 1 enligt följande:
Överlåtelse av extra jakträttsbevis för hög- och/eller småvilt får ske till övriga delägare i
fastighet/er samt till fastighetsägares make/maka, bröstarvinge, förälder eller syskon. För
juridiska personer gäller analogt att det extra jakträttsbeviset ej får överlåtas till personer
utanför ägar- eller anställningskretsen. Jakträttsbevis skall utställas på namngiven person.
Jakträttsbevis gäller under ett jaktår och skall överlåtas, utan vederlag, utöver kostnad för
jakträttsbevis. Det extra jakträttsbeviset är personligt och får i sin tur inte överlåtas.
f. Ägare av lantbruksfastighet/er inom Orsa socken på minst 25 hektar, som saknar jordtal,
äger rätt till lösen av ett (1) jakträttsbevis. Sådant jakträttsbevis är personligt och får inte
överlåtas. Företrädare för samägd fastighet/er skall presentera skriftlig fullmakt. Blankett kan
hämtas eller rekvireras från Orsa Besparingsskogs kontor.

Kategori 3.
Under jaktåret tillsvidareanställd personal vid Orsa Besparingsskog, samt pensionerad
person från Orsa Besparingsskog, medges rätt att lösa jakträttsbevis för hög- och småvilt.
Sådant jakträttsbevis är personligt och får inte överlåtas.
Kategori 4.
Inom Orsa socken eller Orsa besparingsskogs gränser, under jaktåret, mantalsskriven och
stadigvarande bosatt person, kan medges rätt att lösa jakträttsbevis för småvilt och
högvilt i enlighet med de generella regler som löpande beslutas av allmänningsstyrelsen.
Sådant jakträttsbevis är personligt och får inte överlåtas.
Kategori 5.
Ägare till fastigheter belägna inom Besparingsskogen S:1 yttergränser, erhåller möjlighet
att lösa 1 stycket årsjaktkort på småvilt inom OBS-rutan(område 16 på jaktkartan).
Jaktkortet är personligt och kan ej överlåtas.
Årshyresgäst av Besparingsskogens byggnader inom Besparingsskogen S:1 yttergränser,
erhåller möjlighet att lösa 1 stycket årsjaktkort på småvilt inom OBS-rutan(område 16 på
jaktkartan). Jaktkortet är personligt och kan ej överlåtas.
Se Sak.nr. 3.2 och 3.2.1.
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Sak.nr 3.2.

KOMMERSIELL JAKT.
Enligt Ast beslut den 20 februari 2017 skall kommersiell jakt endast bedrivas på
OBS-rutan(område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan(Sörboda 32:1) .

Sak. nr . 1, 3 och 3.2.1.

Sak.nr .3.2.1
Jakten på OBS-rutan(område 16 på jaktkartan) och ORE-rutan(Sörboda 32:1)
prissätts och utnyttjas efter förvaltarens direktiv.

JAKTEN på Orsa Besparingsskog.
Så här disponeras jakten: Tabell.
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Älgjakt och
björnjakt
kategori:
1 -4.

Jakt, småvilt,
kategori:
1 – 4.

Kommersiell jakt,
björn, älg, småvilt,
Personal och
representationsjakt.
Kategori:5.

16 jaktlag,
utom OBSrutan(område
16 på
jaktkartan) och
ORErutan(Sörboda
32:1) 60500
ha.
Enligt av
länsstyrelsen
och av Ast
fastställd
Jakttid.

Ej OBSrutan(område 16
på jaktkartan)
och ORErutan(Sörboda
32:1) 60500 ha.
Enligt
jaktförordningen
och av Ast
fastställd jakttid.

OBS-rutan(område
16 på jaktkartan).
13500 ha.
ORE-rutan(Sörboda
32:1).700 ha.
Enligt
jaktförordningen och
av länsstyrelsen och
Ast fastställd
Jakttid.

Saknr. 3., 4.,
4.2.,4.3, 5.,
5.1.

Saknr.
3.,4.1,4.3, 5., 5.2.

Saknr. 1., 3., 3.1.,
3.2., 3.2.1.,4.3, 6.

Ast-beslut

Ast-beslut

Ast-beslut

Sak.nr. 3.3.
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Sak.nr 4.

HÖGVILTSJAKT ( ÄLG- OCH BJÖRNJAKT )
Jakten bedrivs inom av allmänningsstyrelsen fastställda jaktområden
som gemensamhetsjakt. Jakten skall organiseras och ledas av jaktledare.
För jaktledare och jaktlag skall finnas en av allmänningsstyrelsen fastställd instruktion, (4.2.)
som envar är skyldig att följa. Av instruktionen skall även framgå, att jaktdeltagare är skyldig att följa jaktledares anvisningar.
Allmänningsstyrelsen beslutar om ramarna för jakten. Av dessa framgår villkoren
för deltagande i jakten. Avskjutningens omfattning, avgifter, tid och sätt för jaktutövningen
enligt gällande lag, förordning och föreskrift. Inför varje jaktår tas beslut. Anmälan om
deltagande skall därför göras till Orsa Besparingsskog senast den 30 juni.
Fallvilt tillfaller Orsa Besparingsskog om inte annat överenskommits. Upplåtelse för
kommersiell jakt beslutas av allmänningsstyrelsen.

Se sak.-nr. 3.2., 4.2, 5.1.
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Sak.nr 4.1.

SMÅVILTSJAKT. ( Övrig jakt)
Jakten bedrivs av envar jaktberättigad på område som avsatts av allmänningsstyrelsen
med skyldighet att följa regler om avskjutning, viltvård och jakttider som beslutats.
Den som jagar småvilt inom besparingsskogen skall på jakträttsbeviset lämna uppgift
om antal villebråd av varje slag som fällts under jaktåret. Uppgiften skall efter jakttidens slut,
eller senast under juli månad kommande jaktår, inlämnas till besparingsskogen.
Vid jakt på bäver under april-maj skall anmälan till jaktansvarig göras för tilldelning
av jaktområde i anledning av viltvård och skadeförebyggande åtgärder.

Begränsad avskjutning.
Jägare får fälla högst 5 skogshöns/dag, varav 2 tjädrar, samt 5 ripor. Ingen begränsning på
övrigt småvilt.
Viltvårdspremie utbetalas för följande vilt: Räv, mård, mink och grävling som skjutits på
besparingsskogens marker. Utbetalas med 500 kr/st efter uppvisat vilt.
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Sak. 4.2.

ORSA BESPARINGSSKOG
Allmänningsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för högviltsjakt,
jaktåret: 2017– 2018, grundade på Naturvårdsverk- och länsstyrelsebeslut.

1.

Föreskrifter.

1.1. Alla jaktlag ska på ett årsmöte utse jaktledare, vice jaktledare samt vem som
ska vara ansvarig för viltdata. Om eller nyval ska ske varje år. Justerat
protokoll skickas till jaktansvarig senast 30 juni samma år.
1.2 Samtliga jaktledare meddelar jaktdeltagare i respektive jaktlag till
jaktansvarig, senast den 30 juni samma år. Kategoritillhörighet skall framgå.
1.3.

Gemensamhetsjakt får inte bedrivas utan att ansvarig jaktledare
utsetts och lösen av högviltskort.

1.4.

Jaktledare skall före jaktens början informera om för jakten
gällande föreskrifter och anvisningar (PM ska finnas i samtliga jaktlag).
Jaktdeltagare är skyldig att närvara vid sådan genomgång.

1.5.

En särskilt tränad eftersökshund ska finnas på plats inom två
timmar efter påskjutning för eftersök.

1.6.

Samtliga jaktdeltagare ska inneha en ansvarsförsäkring.

1.7.

Samtliga jaktdeltagare ska före jaktens början ha avlagt godkänt
skjutprov enligt följande:
-Skjutprov, björnpasset.
-Godkänt skjutprov för älg är brons.( eller 10 serier à 4 skott) samt
kontrollskjutning med det egna jaktvapnet med fyra (4) skott (jaktammunition)
inom älgens träffområde), valfritt stöd får användas.
-Jaktledaren ansvarar för att skjutningen genomförs på lämpligt sätt.

1.8.

Jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande
och så, att människor och egendom inte utsätts för fara. Du är skyldig
att ta reda på var du har dina passgrannar. Du skall förvissa dig om
vilka skjutvinklar du får använda. ( 27 § JL)

1.9.

Går älg/björn undan efter påskjutning, så försök att erinra dig om den
”tecknade i skott”! Ta det lugnt! Märk ut var du stod när du avlossade
skott/en. Försök att komma ihåg den eller de platser älg/björn då
befann sig på. Var försiktig, björn kan trycka o. angripa.

1.10. Jaktledare ska se till att sambandsbestämmelse finns.

1.11.

Jaktdeltagare ska följa jaktledares anvisningar, inom
ramen för gällande jaktföreskrifter. Jaktledare kan avstänga jaktdeltagare tills vidare från högviltsjakt. Jaktledare ska snarast
anmäla avstängning till jaktansvarig eller skogsförvaltare.(Saknr.4.5)

1.12.

Förtäring av alkohol/droger så att jakten ej går att genomföra eller
planering av den försvåras är förbjuden.( se p.1.11.)

1.13.

Jaktledare ska informera om skyldigheten att inneha licens/lånehandling,
för klass 1-vapen/ammunition.

1.14

Jaktdeltagare skall bära rött band eller motsvarande kännetecken under jakt.

1.15.

Jaktledarna är ansvariga för att slutrapportering sker senast 14 dagar efter att
jakten är avlyst.
ÄR något oklart ? Tag kontakt med jaktledare/jaktansvarig för
klarläggande.

2.

Allmänna råd.

2.1 .

Jaktledare bör informera om skyldighet att inneha statligt jaktkort.

2.2 .

Tänk på tidpunkt för start av älg- och björnjakt. Solens upp- och
nedgång, styr tidpunkterna för start och avslutning av älg/björnjakt.

2.3 .

Tänk på de förvaringskrav som gäller för vapen under jakt.
( RPS föreskrifter o. råd 16 kap. 13 §.)

2.4 .

Tänk på säkerheten för alla vid vapenhantering.

2.5 .

Tänk på säkerheten för hund som följer eller ställer älg/björn

2.6 .

Obs.de nya regler som trätt i kraft för lån av klass 1-vapen.
Den som avlagt jägarexamen men inte innehar licens på
eget klass 1-vapen får inte låna vapen och jaga självständigt.

2.8 .

Älgtrofé tillfaller den skytt som skjutit det första dödande
skottet inom träffområdet.

2.9.

Björn fördelas på följande sätt: Skinnet tillfaller skytten,
kraniet tillfaller hund som aktivt deltagit i jakten, köttet tillfaller
det ordinarie laget. ( Fallavgift utgår inte för björn)

2.10. Samordning mellan jaktlagen är av största vikt. Samordnad jakt kan bedrivas över
jaktgränserna. Gemensam jaktledare måste utses.
2.11 När älgjakt och småviltsjakt bedrivs parallellt, ska samråd ske så att jakt kan utövas
av bägge parter med god säkerhet. Inskränkning i småviltsjakten ska i största
möjliga utsträckning undvikas.
3.

Ståndskall på annans jaktruta.

3.1.
3.2.
3.3.

För hundens säkerhet och för att jakten ska kunna fortsätta när hundar skäller ståndskall på annans jaktruta, rekommenderar vi följande.
Kontakta jaktledaren eller vice jaktledaren på det område som hunden befinner sig.
I samråd avgör ni vilket som är det bästa för att avsluta jakten.
Vi rekommenderar att i de fall ingen jagar på den ruta som hunden befinner sig,
avlutas jakten av hundföraren om djuret är skjutbart.
Älgen bör i första hand tillfalla det jaktlag som fäller älgen

3.4.
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Sak.nr.4.3.
ANSVARSBESTÄMMELSER.

Brott mot jaktlagen, jaktförordningen och förvaltningsföreskrifter ligger under
allmänt åtal.
Allmänningsstyrelsen eller förvaltare ( delegerad) kan återkalla jakträttsbevis
och/eller avstänga person när jakt bedrivits i strid mot gällande jaktregler, under
minst ett (1) jaktår.
Jaktansvarig (av förvaltare delegerad) kan tillfälligt återkalla jakträttsbevis och/eller avstänga
peson när jakt bedrivits i strid mot gällande jaktregler. Skyndsam anmälan till förvaltare för
beslut.
Jaktledare kan tillfälligt, i akutsituation, avstänga person som bryter mot gällande regler i
samband med gemensamhetsjakt på högvilt. Sådan avstängning skall omedelbart anmälas till
jaktansvarig eller förvaltare för beslut. ( se sak.nr. 4.2.)
Ovanstående beslut gäller oavsett kategoritillhörighet.
Förvaltare eller jaktansvarig kan besluta att vilt som fällts i strid mot gällande
jaktregler tillfaller Orsa Besparingsskog och/eller besluta om förhöjd fallavgift.
Se, Sak.nr 5.1. ( fallavgifter o. överskjutningsavgifter.)
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Sak.nr. 5.

SAMMANSTÄLLDA JAKTKORTSAVGIFTER.

HÖGVILT (ÄLG & BJÖRN).

SMÅVILT.

Kategori 1.

Årskort

500 kr

Årskort 400 kr

Kategori 2 – 3

Årskort

800 kr

Årskort 600 kr

Kategori 4.

Årskort

1400 kr

Årskort 800 kr

Kategori 5.

-----------------------

Årskort Sak.nr.3.2,3.2.1

Gästkort.

Dagkort 100 kr

Dagkort 50 kr

Gäster bjuds in i samförstånd i jaktlaget.

Kategori 1 -3. får bjuda

Gäster får ej överstiga antal ordinarie jägare

med två gäster per dag.

för dagens jakt.

Kategori 4.en gäst per
dag.

Att jaktlagen eller jägare för personlig vinning tar ut högre ersättning än ovan
nämnda gästpriser, är inte tillåtet. Det betraktas som ett brott mot föreskrifter
och regler, och medför avstängning.

Begränsning av avskjutning.
Jägare får fälla högst 5 skogshöns/dag varav 2 tjädrar, samt 5 ripor. Ingen
begränsning på övrigt småvilt.
Viltvårdspremie utbetalas för följande vilt: Räv, mård, mink och grävling som
skjutits på besparingsskogens marker, utbetalas med 500 kr/st. efter uppvisat
vilt.
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Sak.nr. 5.1.

HÖGVILT, sak.nr. hänvisningar.
Grundregler, se sak.nr. 3.
Kategoriindelning, se sak.nr. 3.1.
Regler om dagkort, se sak.nr. 5.
Detaljregler om högvilt, se sak.nr.4.
Jakt-PM, föreskrifter o. allmänna råd. 4.2.
Ansvarsbestämmelser, se sak.nr. 4.3.
Sammanställda avgifter för jaktkort, se sak.nr. 5.
Ungdomsjakt – uppsiktsjakt, se sak.nr. 5.3.
AVGIFTER.
Fallavgifter älg, lagtilldelning.
Vuxna: Statlig fallavgift enligt länsstyrelsens beslut.
Kalv: Statlig fallavgift enligt länsstyrelsens beslut.

Avgifter vid överskjutning av älg.
7000 kr för vuxen älg, 3000 kr för kalv, om förvaltare eller jaktansvarig så beslutar med stöd
av sak.nr. 4.4.
Fallavgift björn.
För fälld björn utgår ingen fallavgift. Av besparingsskogens jaktföreskrifter ( 4.2.) framgår
hur fördelningen av fälld björn skall ske.
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Sak.nr. 5.2.

SMÅVILTJAKT, sak.nr. hänvisningar.
Grundregler, se sak.nr. 3.
Kategoriindelning, se sak.nr. 3.1.
Regler om dagkort, se sak.nr. 5.
Detaljregler småvilt, se sak.nr. 4.1.
Ansvarsbestämmelser, se sak.nr 4.3.
Sammanställning av jaktkortsavgifter, se sak.nr. 5.
Ungdomsjakt – uppsiktsjakt, se sak.nr. 5.3.
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Sak.nr. 5.3.

UNGDOMSJAKT: uppsiktsjakt – jakträttsbevis.
En ungdomsansvarig är utsedd inom jaktkommittén i syfte att öka jaktintresset
bland ungdomar efter beslut från allmänningsstyrelsen (se sak.nr.2.1.) Kommittén skall
vidare:
Införa och utveckla fadderjakt vid älg- och småviltsjakt.
Utreda möjligheten att ge stipendium till ungdom boende i Orsa,
som avlägger jägarexamen i Orsa.
Erbjuda attraktiv jakt till ungdomar under 25 år.
Utreda möjligheten till lägerverksamhet under sommarhalvåret.

Ungdomar t.o.m. 24-år, som härleds till någon av kategorierna 1 - 4 ( se sak.nr 3.1.), kan
erbjudas avgiftsfritt jakträttsbevis gällande småvilt.
Allmänningsstyrelsen beslutade också, efter förslag från jaktkommittén, att lämna
bidrag med 500:-kr till ungdom i Orsa som avlägger jägarexamen inom kraven
enligt kategori 1 – 4. Bidraget utbetalas vid uppvisning av ”grönt kort” om godkänt teoriprov.
Uppsiktsjakt tillåts enligt gällande föreskrifter. Inget krav på besparingskort.
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Sak.nr. 6.

REPRESENTATIONSJAKT.
Allmänt.
Som ett led att stärka och utveckla affärskontakter kan förvaltare
vid behov, inbjuda företag och organisationer till jakt på högvilt och småvilt.
Sak. 3.2, 3.2.1
Förvaltare kan upplåta mark till olika hund- och jaktorganisationer
för att, genomföra jaktprov eller liknande på tider när övrig jakt inte störs.
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Sak.nr. 7.

Älg, skötsel och förvaltning.
Omfattning .
Orsa Besparingsskogs älgskötselområde omfattar ca 72 000 ha och ingår
i älgförvaltningsområde Noppikoski ( 282 000 ha).
Utöver besparingsskogens marker ingår delar av Sandsjö, Kvarnberg och
Myggsjö skifteslag. Besparingsskogen har haft ett eget älgskötselområde
sedan 2001. Nuvarande älgskötselplan gäller perioden: 2015 - 2017.
Ny plan upprättas efter 3-år, och lämnas till Ast för beslut.

Syfte.
Det övergripande målet med älgstammen inom älgskötselområdet är att
hålla en i förhållande till skadebilden och rovdjurspredationen balanserad
stam med hög produktion och god kvalitet.
Målet i dagsläget är en vinterstam om 5 - 7 älgar/1000 ha, sammansatt av
produktiva djur.
För att följa älgstammens utveckling och reaktion på åtgärder rörande
avskjutning samlas data in fortlöpande. Detaljerad statistik finns att tillgå ända tillbaka till 40-talet.
Jakten inom älgskötselområdet skall vara väl organiserad och bereda alla
deltagare en intressant jakt.
Älgtilldelningen beslutas av Länsstyrelse och redovisas på jaktmöte i
god tid före jaktstart. Avskjutningen följs upp och samordnas löpande under säsongen.

Upplaga 2.

Sak.nr.8.

VILT.

Med vilt avses vilda däggdjur och fåglar enligt § 2 - § 3 i jaktlagen.
VILTVÅRD.

Jakträtten innebär skyldighet att vidta de särskilda åtgärder som behövs för att
vårda viltet och anpassa jakten efter tillgång på vilt enligt bl.a. § 4 och § 5 i
jaktlagen.
Jakträtten innebär inte äganderätt till vilt utan endast rätt till besittningstagande,
d.v.s. ockupationsrätt.
Jaktutövare på besparingsskogen är skyldig att följa av allmänningsstyrelsen,
fattat beslut om viltvård.
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Sak.nr 9.

ALLMÄNT.
Jakträttsupplåtelser.
Besparingsskogens marker inom viltvårdsområde skall i första han upplåtas till
vvo för att ingå i dess markbank.
Ungdomar under 25-år skall ges förtur att disponera dessa arealer i vvo-s
markbank.
För att underlätta för ungdomars möjlighet till jakt inom vvo skall ingen upplåtelsekostnad utgå för den markbanksareal som disponeras av jägare under 25-år.

Vid jaktkommittén sammanträde 2015-05-26 infördes en redaktionell ändring ovan.
Ordet ”arrende” utbyttes mot ”upplåtelse”, vilket är det korrekta.
Kort om upplåtelse av jakträtt: Upplåtelse av andel i fastighet eller samfällighet får
inte ske. (Jb kap.7, §9).
En delägare kan få övriga delägares tillstånd att jaga genom sammäganderättsöverenskommelse.
Nyttjanderätt: Av fastighetsägare upplåten rätt att jaga (7 kap. § 3, Jb). Upplåtelse
kan ske till fysisk- eller juridisk person.
En upplåtelse till en delägare av övriga delägare i en fastighet är därför ingen
”upplåtelse av jakträtt”, utan är att betrakta som ett ”avtal om samäganderätt.”
Jakt är inte att betrakta som ”arrende i lagens mening.” Hänvisning till § 14 i JL. I
jordabalken är det således endast de allmänna reglerna i 7 kap. som gäller för
jakträttsupplåtelse.

Upplaga 2.

Sak.nr.10.

FASTIGHETER enligt fastighetsförteckning på Orsa Besparingsskog, i mars 2011, med jordtal
mellan 0,0 ha t.o.m. 9.9 ha. Framtagna i samband med att ett förslag till arealgräns skulle
lämnas till Ast.

0,0016 ha – 1,991 ha.

= 290 st.

2,0005 ha – 2,997 ha.

= 127 st.

3,0027 ha – 4,996 ha.

= 378 st. Upp till 5 ha c:a 795 st.

5,0068 ha - 5,9821 ha. = 135 st.
6,0025 ha - 6,9972 ha. = 158 st.
7,04 ha

- 7,9992 ha. = 104 st.

8,0063 ha - 8,9964 ha. = 145 st.
9,0291 ha - 9,996 ha.
Totalt 1434 fastigheter.

= 97 st. Mellan 5 ha t.o.m. 10 ha c:a 639 st.

