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Petalax Jaktförening r.f.

reg.nr 124.247

FO-nr 0868679-9

PROTOKOLL
Sommarmöte, onsdag 3.8.2022 kl. 19.oo vid slakthuset i Bjurnäs.
§1

Mötet öppnandes av ordförande Daniel Bäck, som hälsade alla välkomna.
Mötet inleddes med en tyst minut med anledning av Lars Forsmans bortgång
11.7.2022. Lars Forsman var styrelsemedlem från år 1975 till år 2006, viceordförande
1981-1988 och ordförande 1988-1996.

§2

Konstaterades att sommarmötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört, annons
hade ingått i Vasabladet 26.7.2022. 24 st jägare deltog, bilaga 1.

§3

Till ordförande för mötet valdes Daniel Bäck och till sekreterare Ingmar Smeds, till
protokolljusterare valdes Leif Ståhl och Jens Storsved

§4

Energiequelle Ab önskar arrendera ett ca 3.58 ha stort område (Skytte RNr18:1) i
Tallmossen av Petalax jaktförening för Hömossen vindkraftsprojekt, arrendetid 35 år,
upphör senast den 30.6.2067 och kan förlängas med 10 år. Ifall vindkraftsparken blir
av och det av Petalax Jaktförening ägda området kommer inom
vindupptagningsområdet så skulle det betyda en årlig arrendeinkomst på mellan 400500 euro per hektar med den garanterade minimiersättning på 8.000 euro/installerad
MW när vindkraftsparken är igång. Den årliga arrendeavgiften som arrendetagaren
betalar är 6,5 % av intäkten av den sålda elenergin vilket kan betyda en mycket högre
arrendeinkomst per år än räknat med minimiersättningen. Styrelsen förordar
Efter kort diskussion godkändes det föreliggande arrendeavtalet med Energiequelle Ab
enhälligt.

§5

Alla föreliggande ansökningar om säsongkort beviljades, likaså de tre ansökningarna
om säsongkort med rätt att jaga hjortdjur. Bilaga 2.

§6

Beslöts att bibehålla tidigare bytesbegränsningar och fredningar liksom tidigare år.
Duvjakt tillåten fr.o.m. den 10.8 liksom gåsjakt på åker.
Rävjakt med drivande hund tillåts fr.om. 20.8. Max 2 st orrar per jaktsällskap och dag,
1 st tjäder per jägare per jaktsäsong förutom jägare med fågelhund som får skjuta två.
Sjöfågeljakt inte tillåten fredag, lördag och söndag under villaavslutningshelgen
nedanför Strandvägen. Fasanhönan fredad. Haren fredad på följande holmar
Rankelören, Trutbådan, Stackgrund, Norrbådan, Kråkgrund under tiden inte isen bär.
Eventuella avvikelser i jakten (orre, tjäder, gås) enligt viltcentralens direktiv senare i
augusti bör naturligtvis beaktas. Enligt skifteslagets avtal hösten 2014 om frivillig
fredning med NTM-centralen så är sjöfågeljakt inte tillåten på området mellan
Strömbäcken och Bockören samt vid vid Öjfjärden och Kalvgrundsviken, denna
överenskommelse är i kraft tillsvidare och bör ovillkorligen respekteras.

§7

Beslöts att gästers rätt att bedriva jakt är som tidigare. Eventuella utländska
älgjägargäster betalar 200 e per person och veckoslut. Ålänningar och övriga
finländska gäster betalar 20 e (dagkortsavgiften 10 e om den inbjudande medlemmen
är med) eller gratis om man byter gäster (avgörs av jaktlaget). Gäst med älghund
deltar gratis.
Dagkort beviljas som tidigare med undantag för sjöfågeljägare som utan inbjudan får
lösa dagkort endast under augusti månad och då är 20-21 augusti undantagen liksom
villaavslutningshelgen. Fr.o.m. 1.9 kan dagkort lösas enbart på inbjudan av medlem,
årsmötet beslöt att dagkortsavgiften är 10 e om medlemmen är med på jakten.
Dagkortsinnehavarens namn och adress bör tydligt anges vid betalningen.
Enskilda rävjägare får naturligtvis inbjudas utan dagkort liksom förr men den
inbjudande medlemmen bör då också alltid vara med vid jakten.

2
§8

Älgjaktsanmälningar hade inkommit sammanlagt 118 st (ifjol 130) vilka godkändes.
Enligt styrelsens förslag så godkändes fördelningen av licenserna mellan lagen.
Tjurar kan skjutas max 70 % av vuxna, tjurar med 6-8 taggar är fredade.
Jaktledare för älgjaktlagen valdes enligt styrelsens förslag. Bilaga 3

§9

Till jaktledare för vitsvanshjortjakten och rådjursjakten valdes Jonny Nordström och
Bernt Björkholm.
Anmälningar till vitsvanshjortjakten görs i år så att anmälan sker vid slakthuset i
Bjurnäs den 11.8 och 14.8 mellan kl. 17.00 och 18.00. Uppgifter om detta sätts in på
föreningens hemsida, på Petalaxjägarns Facebooksida och meddelas via WhatsApp
till alla hjortjägare som deltog ifjol. De som inte själva har möjlighet att komma till
platsen kan befullmäktiga någon annan att sköta anmälan, jaktkort och
skjutprovsintyg bör medtagas , nya matnings- och vaktplatser skall anmälas.
Licenser finns beviljade 35 st., jakt liksom förr, start i år 1.9..
Beslöts att hjortjakten sker i stort som förr, Jonny uppdaterar information om detta
och den sätts in på hemsidan före anmälningstillfällen. Passjakt från upphöjda
platser, max 2 matplatser per jägare. Vid jakt med hund skall alltid en jaktledare vara
med och endast hjort jagas då, inget släpp av hund i närheten av matplats. Jakt med
hund kan ske på hela området för hjortjakt. Om hundförare har endast tre andra
hjortjägare med vid jakten så räcker det med att meddela Jonny kvällen före, vid
samjakt med flera deltagare anmäls detta en vecka på förhand till Jonny och via
WhatsApp-gruppen.
Licensavgift, utjämnat till 10 euro och 20 euro + 20 e slakthusavgift betalas av
skytten. Likaså betalar alla hjortjägare (enligt årsmötets beslut) en avgift på 20 e för
vinterutfodring efter nyår. Hundjakt tillåten (fr.o.m. 24.9) på hela området för
vitsvanshjortjakt men inget släpp intill matplats tillåten.
Till vicejaktledare valdes: Kjell Enberg, Mikaela Storsved, Jens Storsved, Kjell Vest,
Janne Björklund (V), Ulf Stenbacka, Tony Lillthors, Peter Enlund, Björn Höstman, Kaj
Ribacka., någon av jaktledarna bör vara med vid hundjakt. Hundjakt endast med
föreningsmedlemmars hundar.
Vaktjakt på hjort (och även rådjur) får ske endast från torn eller ordentligt upphöjda
platser med naturliga kulfång, vilka har anmälts vid anmälan till hjortdjursjakten, så att
man vid ev. skottavlossning alltid skjuter snett nedåt för undvikande av olyckor då
många hjortjägare kan vara i rörelse samtidigt. Orange kläder bör också alltid
användas.

§ 10

Beslöts att årets rådjursjakt startar normalt från den 1.9., ingen begränsning görs av
antalet bytesdjur per jägare. Endast föreningsmedlemmars hundar används vid jakt
på hjort och rådjur.
Orange klädsel används alltid vid rådjursjakt liksom i hjortjakten. Enligt tidigare beslut
kan endast medlemmar (eller numera också säsongkortsinnehavare med rätt att jaga
hjortdjur) delta i vakt- eller passjakt. Passjakt på rådjur med kulvapen sker endast
från de upphöjda pasställen med naturligt kulfång som anmälts till hjortjakten.
Vid organiserad rådjursjakt med hund, då endast hagelgevär används, kan även
säsongkortsinnehavare delta.

§ 11

Övriga ärenden
Vilttriangeln i augusti 25.7. 7.8.2022 genomgås torsdag 4.8. Mikael Nylund och Kjell
Vest startar på ett ben på eftermiddagen och övriga samlas kl. 17.30 vid sportplan,
Daniel Bäck och Ingmar Enbacka, Jonny och Ken Nordström. Enligt tidigare beslut så
behöver de som går vilttriangeln både på sommar och vinter inte betala
medlemsavgift.
Daniel Bäck informerade om älgjaktsledarmöte den 29.8.2022 och att Jokke
Småläning har trickskytte och undervisning för alla intresserade vid Tallmossen på
inbjudan av Malaxnejdens jvf.
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Sommarmötet konstaterade att det bör finnas flera eftersökshundförare för älg och
små hjortdjur i föreningen som kan ställa upp när SVRA kontaktpersonerna i
Malaxnejdens jaktvårdsförening tar kontakt när en olycka hänt på föreningens
område. Daniel Bäck reder ut beslutsgången snarast möjligt. Ulf Stenbacka, Mikaela
Storsved och Jens Storgård meddelade att de var intresserade av att bli
eftersökshundförare.

§ 12

Mötet avslutades kl. 20.05.

_____________________________

_________________________

Daniel Bäck, ordförande

Ingmar Smeds, sekreterare

Protokollet justerat:

_____________________________
Leif Ståhl

_________________________
Jens Storsved

