NARKAUS-KÄMÄN ERÄ RY
HIRVENMETSÄSTYKSEN OHJESÄÄNTÖ

Narkaus-Kämän Erä ry:n (jäljempänä seura) hirvenmetsästyksessä noudatetaan
hirvenmetsästystä koskevia päätöksiä. Hirvenmetsästystä koskevia päätöksiä ovat lainsäädäntö,
viranomaisten ohjeet ja määräykset, hirvenmetsästyksen lupaehdot, yhteishakusopimus ja sen
nojalla tehdyt päätökset, tämä ohjesääntö, seuramme tekemät päätökset sekä
metsästyksenjohtajan ohjeet. Mikäli hirvenmetsästystä koskevat päätökset ovat keskenään
ristiriitaisia niiden keskinäinen etusija määräytyy tässä esitetyssä järjestyksessä eli ylimpänä on
metsästystä ohjaava lainsäädäntö.

Hirvenmetsästykseen oikeutetut
Hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja jäsenmaksunsa maksaneet ja hirvikoeammunnan
suorittaneet jäsenet. Jäsenmaksu on oltava maksettuna ja ampumakoe suoritettuna ennen
hirvenkaatolupahakemusten jättämistä yhteishaulle tai lupaviranomaiselle.

Hirvenmetsästyksen johtaminen
Seuran hirvenmetsästyksen johtajan valitsee seuran vuosikokous. Ryhmien johtajat ja
varajohtajat valitsee kukin ryhmä seuran hirvikokouksessa. Metsästyksenjohtaja vastaa
koko seuran hirvenmetsästyksen johtamisesta ja ryhmien johtajat oman ryhmänsä
metsästyksestä. Seuran ja ryhmien metsästyksen johtajien on valvottava hirvenmetsästystä
koskevien päätösten noudattamista. Ryhmän metsästyksessä ryhmien johtajien on lisäksi
otettava huomioon ryhmän enemmistön mielipide.

Ryhmien pyyntialueiden käyttö
Jokaisella pyyntiryhmällä on sovittu metsästysalue. Ryhmien kesken voidaan sopia
alueiden vaihtamisesta. Alueen vapauduttua metsästyksenjohtaja voi antaa luvan sen
käyttöön. Koiran haukussa toisen ryhmän alueelle siirtyneen hirven saa ampua oman
ryhmän lukuun. Koiran haukkuun saa mennä enintään kaksi miestä.

Hirvenmetsästys
Seuran vuosikokouksen vahvistama määrä hirvistä tulee seuran käyttöön. Seuralle tulevat
hirvet valitaan seuran vuosikokouksen vahvistamien valintaperusteiden mukaan ensiksi
kaadetuista hirvistä. Kultakin ryhmältä tulee seuran kiintiöön enintään yksi hirvi.
Kukin pyyntiryhmä pyytää omaa kiintiötä, kunnes se on täynnä. Ryhmät voivat kuitenkin
sopia pyynnistä toistensa lukuun. Jokaisella ryhmällä on velvollisuus tai oikeus omat
hirvet pyydettyään auttaa pyynnön tai luvan saatuaan toisia ryhmiä pyytämällä toisen

r yhmän lukuun. J okaisella ryhmällä o n m yö s v e l v o l l i s u u s v a s t a a n o t t a a
metsästyksenjohtajan erikseen määräämän ajankohdan jälkeen toisen ryhmän sen lukuun
kaatamia hirviä.
Kahden tai useamman koiran käyttö hirvenmetsästyksessä on kielletty.
Metsästyksenjohtajan luvalla saa kahta koiraa käyttää nuoren koiran kouluttamiseksi.
(Muutettu 7.8.2003)

Seuran hirvilupakiintiön ulkopuolinen metsästys
Seuran alueella ei saa metsästää vieraiden lukuun. Seuran mailta ylimääräisenä ammuttu
hirvi voidaan luovuttaa vain samalla hirvilupaehdoissa määritellyllä metsästysalueella
pyytävälle seuralle tai seurueelle. Päätöksen luovuttamisesta tekee seuran
metsästyksenjohtaja.
Vieraalle voi pyytää vain sellaisilla hirvilupaehdoissa määritellyillä metsästysmailla, joille
vieraalla on metsästysoikeus. Vieraalle pyydettäessä vastuu metsästyksen johtamisesta ja
valvonnasta kuuluu vieraalle eikä seura vastaa metsästyksestä vieraan lukuun.
Etusija ylimääräisenä ammuttua hirveä luovutettaessa ja vieraalle pyydettäessä on
annettava seuran kanssa samassa yhteishaussa ja muutoin yhteistyössä oleville seuroille ja
seurueille.
Jos hirvi kaatuu sellaiselle alueelle, jolle seuralla ei ole metsästysoikeutta, kaadosta on
välittömästi ilmoitettava seuran metsästyksen johtajalle. Lain mukaan vieraalle alueelle
kaatuneen hirven omistuksesta päättää alueen metsästysoikeuden haltija tai viranomainen.

Rangaistukset
Hirvenmetsästystä koskevien viranomaispäätöksien rikkomisesta säädetään
metsästyslaissa ja rikoslaissa.
Yhteishaun jäsenten tai seuran päätöksien rikkomisesta rangaistus on metsästyskieltoa
1-3 vuotta. Rangaistuksesta päättää seuran vuosikokous.

Voimassaolo
Säännöt ovat voimassa Narkaus-Kämän Erä ry:n vuosikokouksen päätöksellä tammikuun
28 päivästä 2001 alkaen.

