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Petalax Jaktförening r.f. reg.nr  124.247 FO-nr 0868679-9 
 
PROTOKOLL 
Sommarmöte, tisdag 31.7.2018 kl. 19.oo i slakthuset  i Bjurnäs. 
 
 

1. Mötet öppnandes av ordförande Daniel Bäck, som hälsade alla välkomna. 
 

2. Konstaterades av mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört, annons hade 
ingått i Vasabladet 20.7.2018.  28 st jägare deltog enligt bif. förteckning.  Bilaga 1. 

 
3. Till ordförande för mötet valdes Daniel Bäck och till sekreterare Ingmar Smeds, till 

protokolljusterare valdes Jörgen Wester och Bo-Erik Burman. 
 

4. Alla ansökningar om säsongkort beviljades, 9 st hade haft tidigare och 2 st nya Jarkko 
och Akiliina Olkkola från Ilmajoki med villa på Rankelön, hade förordats av styrelsen, 
bilaga 2. 

 
5. 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 har nu trätt i kraft och bör respekteras 

 
6. 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. 

 
7. Älgjaktsanmälningar hade inkommit sammanlagt 128 st (ifjol 127) vilka godkändes 

liksom fördelning av de beviljade 32 älglicenserna (varav 11 st på föreningens hylla, 
alla licenser utdelas till jaktlagen som själva ser till att fördelningen tjur, ko, kalv är i 
skick förrän hyllicenserna börjar användas), tjurar med 6-8 taggar är fredade.   
Norrby 30 (21+9) st, 5 fullv.+5 kalvar + föreningskalv,  Kråkträsk 25 (16+9) st, 4+5, 
Lolax 20 (18+2) st, 3+4, Nyby 36 (23+13) st, 6+5, Skäri 17 (14+3)st, 3+2, bilaga 3.  
Älgjakten startar i år först den 13.10. Den nya jaktlagens möjlighet att skjuta älg som 
förorsakar stor skada på odlingar fr.o.m. den 1.9. tillämpas endast i undantagsfall om 
markägare uttryckligen anhåller om detta och jaktförenings styrelse godkänner det kan 
älgjaktlaget på området fälla älgen och den ingår då i dess licenskvot.   
På sommarmötet 2012 beslöts att säsongkortsinnehavare och ortsbo utan jaktkort eller 
medlemskap kan delta i älgjakten som drevkarlar.  Ordinarie älgskytt bör vara medlem 
men som inhoppare/ersättare för ordinarie skytt kan även säsongkortsinnehavare 
fungera med jaktledarens tillstånd.  Drevkarl utan medlemskap eller säsongkort betalar 
en avgift på 30 e.  Detta gäller också fortsättningsvis.   
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Framfördes också i år önskemål om kartor med klara gränser inritade för de olika 
älgjaktlagens områden samt råar mot grannföreningarna. 

 
8. Anmälningar till vitsvanshjortjakten hade inkommit 75 st (72) och alla var medlemmar, 

godkändes. Bilaga 4. 
Licenser finns beviljade 20 st.,  jakt liksom förr, start i år 1.9., om man skjuter 1 kalv 
först så får man sedan skjuta också en fullväxt .  Stora bockar och hindar sparas i 
början av jakten och mötesdeltagare framförde också önskemål att större djur skall 
sparas till hundjakten.  Hjortjaktledaren kommer med närmare direktiv innan jakten 
startar.   
I övrigt beslöts att hjortjakten bedrivs i stort sätt som förr: 
Licensavgift + 20 e slakthusavgift betalas av skytten.  Likaså betalar alla hjortjägare 
(enligt årsmötets beslut) en avgift på 10 e för vinterutfodring efter nyår.   Hundjakt 
tillåten (fr.om. 29.9) men inget släpp intill matplats tillåten, någon av jaktledarna bör 
vara med om flera deltar i hundjakten.  Vitsvanshjort får ej fällas i älgjakten.  Jakten 
sker som individuell vaktjakt, klappjakt endast om jaktledaren kallar till sådan.   
Vaktjakt på hjort (och även rådjur) får ske endast från torn eller ordentligt upphöjda 
platser/ platser med naturliga kulfång 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. Detta gäller även älg- och 
rådjursjakt. 
 
 

9.  Beslöts att högt två rådjur per medlem får skjutas under ett jaktår, rådjursjaktledaren 
(Daniel Bäck) kan fatta beslut om att ytterligare rådjur kan fällas.  Vaktjakt på rådjur 
tillåten endast för medlemmar, vid organiserad jakt med hund och hagelgevär får även 
säsongkortsinnehavare delta. Anmälan om skjutet rådjur skall alltid göras genast till 
viltcentralen och också till Daniel Bäck. 
 

 
10. Valdes jaktledare till älgjaktlagen enligt förslag: 

Norrby;  Bernt Björkholm, vice Leif-Erik Wik och Kjell Enberg 
Kråkträsk:  Kaj Smeds, Lars Forsman, Tobias Höstma och Niklas Kupiainen 
Lolax:  Kenneth Storsjö, vice Sven Storsjö,Leif Ståhl och Sofia Storsjö 
Skäri:  Jonny Nordström, vice Kaj Nordman och Janne Björklund (P), Kent Söderlund,              
Niklas Båsk 
Nyby:  Janne Björklund (V), vice Jens Storgård, Daniel Bäck och Malin Söderback 
Till vitsvanshjortjakten valdes Daniel Bäck, vice Janne Björklund (V) och Kjell Enberg. 
Till rådjursjakten valdes Daniel Bäck bilaga 3 
 

 
11. Övriga ärenden 

- vilttriangel skötes även detta år av Kaj Nordman, räkningen utförs må 6.8.2018 med 
start vid sportplan kl. 18.00 om vädret det tillåter, i annat fall på söndag eller tisdag, 
Daniel ser till att nödigt antal räknare finns på plats.   

 
- reparationerna av jaktstugan i Tallmossen, muren åtgärdad av Bo-Erik Burman och 

medhjälpare, plåt kring skorstenen och koll av plåttakets eventuella läckage samt 
bortsugning av fyllning på mellantaket bör ännu göras 

- reparationerna på slakthuset i Bjurus, nya dörrar bör ännu skaffas, offert tas av 
Bema och styrelsen besluter. Den extra avgiften på 20 euro av älgjägarna som 
använder slakthuset i Bjurus uppbärs också i år i samband med medlemsavgiften 
och säsongkortsavgiften enligt beslut av årsmötet. 

- uppdatering av hemsidan bör göras inom kort 
- påmindes om att kajorna nu också är jaktbara fr.o.m. 1.8. liksom gåsar på åkrar 

fr.o.m. 10.8. 
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12. Mötet avslutades kl. 20.00. 
 
 
_____________________________ _________________________ 

 Daniel Bäck, ordförande  Ingmar Smeds, sekreterare 
 
 
 Protokollet justerat: 
 
 
 _____________________________ _________________________ 
 Jörgen Vester   Bo-Erik Burman 


