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GLÖTNÄSETS JAKTLAG – OMRÅDE 1
• Huvudsakligt jaktområde:
Glötesåsen med omnejd.
• Areal: Ca 5 700 ha.
• Antal jägare: ca 23.
• Jaktledare: Björn Långström – 070-329 70 68
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HÄGGINGÅSENS JAKTLAG – OMRÅDE 2
• Huvudsakligt jaktområde:
Häggingåsen med omnejd.
• Areal: Ca 6 000 ha.
• Antal jägare: ca 23.
• Jaktledare: Lars Larsson – 070-635 56 41
SVARTÅSVALLENS JAKTLAG – OMRÅDE 3
• Huvudsakligt jaktområde:
De norra markerna kring Svartåsvallen.
• Areal: Ca 5 700 ha.
• Antal jägare: ca 22.
• Jaktledare: Curt Östlund – 070-365 64 82
DRAVAGENS JAKTLAG – OMRÅDE 4
• Huvudsakligt jaktområde:
Området kring Dravagen.
• Areal: Ca 1 500 ha.
• Antal jägare: ca 6.
• Jaktledare: Hans-Erik Norberg – 076-654 80 00
SVARTBÄCKDALENS JAKTLAG – OMRÅDE 5
• Huvudsakligt jaktområde:
Området kring Vålåsänget.
• Areal: Ca 1 100 ha.
• Antal jägare: ca 4.
• Jaktledare: Stefan Björling – 070-662 25 77

OM KARTAN
Kartbladet visar Glöte Viltvårdsområdes yttre
gränser. Inom dessa gränser finns fastigheter som
INTE ingår i föreningen. De fastigheter som ingår i
föreningen finns på särskild förteckning på föreningens hemsida: www.glotevvo.se. Där hittar du
även koordinater och exakta positioner för viltvårdsområdet. Kartans gränser är inte precisa, det
är jägarens ansvar att känna till områdets exakta
gränser i terrängen.

INFORMATION OCH KARTA

Formulär, dokument
och information
hittar du på:
www.glotevvo.se

GLÖTE VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

GLÖTE JAKTSKYTTEBANA
Glöte Jaktskytteklubb har en utmärkt skjutbana med fina träningsmöjligheter på älg-,
lerduve- och 50-meters bana. Skjutbanan
är öppen vissa kvällar under juli-augusti.
Öppettider hittar du på www.glote.se och på
byns anslagstavla.

REGLER FÖR GLÖTE VVOF

• Jaktkortet ska alltid medföras vid jakt
• Eventuell jaktgäst skall följa sin jaktvärd eller
befinna sig på samma jaktpass som värden
• Var och en som deltar i jakt skall vara jägarförsäkrad och ha betalt statligt jaktkort för
innevarande jaktår
• Skaffa dig kännedom om jaktområdet och
dess gränser
• Du är skyldig att känna till lagar och jaktförfattningar
• Du ska inneha licens för ditt jaktvapen
• Avlossa aldrig ett skott du behöver ångra

OM GLÖTE VILTVÅRDSOMRÅDE

SMÅVILTSJAKT

I början av 1940-talet var tjuvjakt inget ovanligt i
Härjedalen, ett landskap som till stor del var både
väglöst och laglöst land. Än i dag berättas hårresande jakthistorier som ibland resulterade i rättegångar och fängelsestraff. Tjuvjakten i Härjedalen medförde att älgstammen nära på utrotades.

Medlem (markägare) som löst jakträttsbevis
inom Glöte VVOF, har rätt att jaga småvilt inom
hela viltvårdsområdet. Arrendator måste uppfylla
arrendenormen på 250 ha för att utöva småviltsjakt inom området.

Omkring 1945 påbörjades arbetet med att införa
gemensamhetsjakt på älg inom Glöte skifteslags
marker. Det var ursprunget till den förening som
idag bildar Glöte Viltvårdsområde. Glöte Viltvårdsområde består av ca 130 fastigheter som ägs
av ungefär 150 delägare. 78 % av fastigheterna
är privatägda, resterande 22 % ägs av skogsbolag
och liknande verksamheter. Området omfattar ca
20 000 ha varierande marker i fjällnära skogar.

MÅNGA BEFINNER SIG I SKOG OCH
MARK UNDER JAKTSÄSONGEN.

AVSKJUTNINGSRAPPORT
Alla småviltsjägare ska årligen lämna avskjutningsrapport senast den 31 mars. Rapporten
avser kalenderår. Du som har haft jaktgäst ska
rapportera in det vilt din gäst fällt, tillsammans
med dina egna uppgifter.
Enklast sättet att lämna avskjutningsrapport är
att fylla i formuläret på föreningens hemsida.

LEAVE NOTHING
BUT FOOTPRINTS!
Ta med skräpet hem!
Sopbilen kommer inte
och hämtar ditt skräp på
fjället eller i skogen.
VILTVÅRD
Både markägare och jägare kan bidra till
områdets viltvård t ex genom utfodring, predatorkontroll och uppsättning av skydd och
holkar. Viltvård ska gynna alla arter, inte bara
det jaktbara viltet.

Formulär, dokument, information hittar du på: www.glotevvo.se

Tryckdatum: aug 2018.

EN BILLIG LIVFÖRSÄKRING ÄR ATT
BÄRA VARSELKLÄDER.

Jakttrycket på småvilt är stort. Därför uppmanas
jägare att inte gå onödigt hårt fram under jakten.
Vårt ansvar är att vårda viltet, inte utrota.
BJÖRNJAKT OCH ANNAN SAMORDNAD JAKT
Information om genomförande av björnjakt och
ev. annan samordnad jakt läggs i förekommande
fall ut på föreningens hemsida.
SMÅVILTSJAKT KONTRA ÄLGJAKT
Under den första älgjaktsveckan (som börjar den
första måndagen i september) är småviltjakt ej
önskvärd. Älgjakten pågår under hela hösten och
särskilt på helger kan olika jaktformer ”krocka”.
Det är bra om du som småviltsjägare kontaktar
jaktledaren i det område där du tänker jaga och
tar reda på vilka marker som är ”lediga”. Det är
viktigt ur säkerhetssynpunkt!

ALLMÄNT

JAKTGÄSTER

Kartan visar Glöte Viltvårdsområdes yttre gränser.
Inom dessa gränser finns fastigheter som INTE ingår i föreningen. Förteckning över vilka fastigheter
som ingår i Glöte VVO finns på föreningens hemsida.

Som jakträttsinnehavare har du möjlighet att mot
lösen av jaktgästbevis, rätt att medta 1 (en) jaktgäst per dag. Jaktgäst och jakträttshavare skall alltid befinna sig tillsammans, de skall alltid sitta på
samma pass eller gå tillsammans där jaktvärden
ansvarar för sin gästs förehavanden. Mer om vilka
regler som gäller för jaktgästbevis finns på föreningens hemsida.

Varje jägare har ansvar att känna till var jakt får
bedrivas och vilka regler som gäller inom viltvårdsområdet. Glöte Viltvårdsområdes förening
tar inget ansvar för den enskilde jägaren. Inom
Glöte VVO bedrivs småviltsjakt som områdesjakt
inom hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs
som gemensamhetsjakt med fem jaktlag.

FÖRSÄLJNING AV JAKTGÄSTBEVIS
Aktuella uppgifter om var jaktvärden kan lösa
jaktgästbevis finns på föreningens hemsida.

Formulär, dokument, information hittar du på: www.glotevvo.se

