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Bäste Jägare! 
 
Nu får vi 32 upplagan av ”Hansjöjägaren” vilken jag förutsätter att vi alla studerar noga. 
 
Det var i Hansjöjägaren nr 30, som vi tog upp "Vargproblemet" när vi tog beslut om de s.k. "tipspengarna ". 
Sedan dess har Hansjö VVO, fått figurera i olika media. Helt klart är att Mellansverige har kommit i en mycket svår 
sits, genom att vi nästan har Sveriges hela vargstam inom vårt område. Mycket av vår tid i styrelsen har upptagits av 
vargfrågan. Dalaupproret, som vårt agerande har blivit kallat, kommer under hösten, att åter komma i fokus. Det är 
då vi jägare måste säga ifrån på skarpen om vi skall ha vår nuvarande jakt kvar. Vi har fått mycket uppskattning för 
vårt arbete och det har fått genomslag i hela Sverige. 
Våra krav är : En ändring av § 28 JF och §27 JF så att vi kan försvara våra tamdjur och utöva nödig skyddsjakt samt 
vidare att snarast inleda en utvärdering av konsekvenserna av vargstammens etablering och inverkan på 
landsbygdsbefolkningens livskvalitet. 
Besök vår hemsida på Dalaupproret  http://w1.250.telia.com/~u25016148  och läs vidare om våra ansträngningar. 
 
Fyra viktiga förändringar inför årets jakt: ----  Rådjursjakten slutar den 31 december 2004.----- Utökning av 
förbudsområdet studera bifogad karta----Krav på godkänt skjutprov för björnjakt---Nytt skjutprov för älg. 
 
Inrapporteringen har blivit mycket bättre. Av totalt 190 har 107 lämnat skottstatistik. Efter mycket tjat lyckades vi få 
in 172 st förra jakt-säsongen. Det förändrade statistiken med 18 % vilket vi tycker är för mycket. Jag bifogar i år ett 
brev till alla Er som inte lämnat avskjutningsstatistik. Läs! Begrunda! Åtgärda! Låt oss slippa lägga kraft på fel 
saker! 
  
Slogboden är nu färdigbyggd. 
  
Det är fortsatt svårt att genomföra tänkta utbildningar på grund av för få anmälda. Vi kommer att söka samarbete 
med jaktvårdskretsen i dessa utbildningar. 
 
I år har vi skapat en hemsida. Besök den och hjälp oss utveckla den http://w1.250.telia.com/~u25016147  
Hansjöjägare kommer att finnas på hemsidan tillsammans med protokoll m.m.  
 
Tyvärr har styrelsen även i år nåtts av klagomål på vår jaktetik vid rådjursjakten. 
Jag vill därför påminna om några självklarheter vad gäller etikens oskrivna regler.  

• posta eller sök inte upp vilt vid foderhäckar. låt dessa vara djurens fria zoner 
• jaga inte samma grupp rådjur för ofta. Variera ditt jaktmönster 
• avstå jakt när snödjupet är för stort även om inte myndigheterna fattat sådant beslut 
• jaga inte alldeles invid bebyggelsen 
• mår jakthunden bra av för mycket nötande, hur ser tassarna ut osv. 
• jakttids tabellen tar inte ovan hänsyn  

 
Ta hänsyn till både djur och människor. 

 
 

 Styrelsen önskar sina medlemmar ett trevligt jaktår.  
  
 
Med vänlig jägarhälsning 
  
Nils Björklund/ordförande 
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ROVVILT ÖVER VILTVÅRDSOMRÅDESGRÄNSERNA. 
 
Det är tillåtet att förfölja rovviltet räv, mård och lo över VISSA av viltvårdsområdesgränserna.  
Beslutet som fattades 2003 innebör att vi kan jaga över aktuella gränser, men att vi måste kunna påvisa att 
jakten börjat på det egna viltvårdsområdet och att vi löst ett särskilt gästjaktkort (kretskort). Kortet 
tillhandahålls till en symbolisk kostnad genom Orsa Jaktvårdskrets försorg och finns att köpa hos Tom Olsson 
(Liljebergs). Jägaren skall alltid kunna visa att jakten påbörjats på egen mark. 

OBS ALLA VVO ÄR INTE MED I ÖVERENSKOMMELSEN. 
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