
TULLINGSÅS JAKTLAG 
 

P.M. för 2017 års ÄLGJAKT 

 

Tilldelning: 12 vuxna (5 tjurar och 7 kor)  +  10 kalvar 

                   

Jakttid: 4 sept. - 25 sept.  9 okt. - 31 jan. 2018 

 

Regler gör jakten: 

 Jaktens början bestäms inför varje jaktdag, när jakten avbryts för dagen avgörs av 

jaktledarna och hundförarna.  

 Jaktledningen förutsätter att vapnet har kontrollskjutits inför jakten. 

 Jaktkort och vapenlicens skall medföras under jakten. 

 Jaktdeltagarna skall ha jägarförsäkring. 

 Vid påskjutning av älg – märk ut skottplats och flyktriktning. 

 Det är tillåtet att skjuta flera djur på samma pass – förutsatt att tidigare påskjutna djur 

ligger döda. 

 Varje avlossat skott skall redovisas efter avslutad jaktdag. 

 Kontakt med jaktledare och andra postare under pågående jakt sker i första hand med 

jaktradio, frekvens 157,5125 MHz, i annat fall med mobiltelefon. 

 

Säkerhetsföreskrifter: 

 Alla jaktdeltagare skall bära signalfärgad keps/band eller motsvarande synlig klädsel. 

Hundförare samt medföljande skall även bära signalfärgad väst.     

 Vapnet får endast vara laddat på passet, och skall i övrigt bäras plundrat. 

 Passkytt skall förvissa sig om passgrannars placering och eventuella förbjudna 

skjutriktningar innan skott får avlossas. 

 Passkytt har själv att avgöra då skott i övrigt kan lossas. 

 Har du fått dig tilldelat ett postställe, skall du befinna dig i omedelbar närhet av 

detsamma, det är i regel märkt med plastband eller med ett nummer. 

 Det är förbjudet för en postare att lämna poststället och smyga på ett drev eller 

ståndskall utan hundförarens eller jaktledarens tillstånd. 

 Det är inte tillåtet att under pågående jakt lämna poststället utan att först kontakta 

jaktledaren. 

 Samtliga jägare skall medföra jaktradio, då den i första hand bör användas i 

säkerhets syfte dvs. kontakt mellan hundförare och postare och om någon måste 

lämna sitt pass under pågåend jakt.       

 När postning sker vid väg så är det förbjudet att avlossa skott längs efter vägen.  

 

 

 

Tänk på! 



 Även små kvistar kan ändra kulbanan – se till att ha rent skottfällt. 

 Du är ansvarig för alla dina skott – var säker på vad du skjuter på. 

 Är du minsta tveksam när skottet skall gå (för långt eller orent håll) håll inne skottet. 

 

 DU BEHÖVER INTE ÅNGRA ETT EJ AVLOSSAT SKOTT. 

 

Övrigt: 

 Varje jägare är skyldig att ta reda på hur många älgar som fällts inom området. 

 Är man osäker på hur många djur som finns kvar att fälla av tilldelade, släpp förbi 

djuren, annars är det stor risk att överskjutning sker. 

 Under pågående älgjakt får björn fällas av jägare med älgjaktbevis i 
enlighet med länsstyrelsens direktiv. Ev. skjuten björn tillfaller skytten 
som också står för de kostnader och andra praktiska saker som kan 
uppkomma därvid. Jaktlaget hjälper till med hemforsling av skjuten 
björn. 
Vid ev skadeskjutning och med eftersök som följd så är det skytten som 
står för de kostnader som kan bli för bl.a. tillkallande av eftersöksjägare 
och hund.   

 Skott får endast avlossas mot skjutbar älg och skjutbar björn. 

OBS! Varje jägare är ansvarig att själv varje morgon förvissa sig om hur många 

björnar det finns kvar på tilldelningen. (Numret man kan ringa är 010-2253070 ) 

 Inga skott mot småvilt under pågående älgjakt. 

 Har man påskjutit ett djur är det förbjudit att skjuta på flera djur innan ett 

noggrant eftersök har gjorts. 

 Blir det inget annat bestämt så träffas vi vid slakteriet efter avslutad jakt för dagen, för 

att bestämma för nästkommande dag.  

 Försök om möjligt att ställa upp mangrant och nyktert på detta möte. 

 

DEN SOM SKJUTER I STRID MED LICENSVILLKOREN, 

ELLER MOT JAKTSTÄMMANS, STYRELSENS ELLER 

JAKTLEDARENS BESLUT AVSTÄNGS OMEDELBART FRÅN 

FORTSATT ÄLGJAKT UNDER ÅRET. SKYTTEN MISTER 

ÄVEN EV. TROFÉ. 

OBS! Ovan nämnda gäller även ”jaktvärd” till jaktgäst som bryter mot 

gällande regler. 
 

Tänk på att bestämmelser och beslut är till för att åtlydas. 

                     

GOD JAKTLYCKA 

önskar 

JAKTLEDARNA 

 Christer Andersson   Lennart Sundqvist 

  070-3981023          070-3258787 
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