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PM	för	korttidsjakt	den..........	
Jaktledare i dag är:     .................. .som har mobil nr:............. 
Vice jaktledare i dag är: ...................som har mobil nr: ............. 

 
 

1. Jaktdeltagare skall ha jägarförsäkring samt medha giltigt jaktkort och vapenlicens 
2. Jaktdeltagare som använder kulvapen skall ha avlagt godkänt prov för Svenska Jägareförbundets 

älgskyttemärke, lägst valör brons, inom de senaste 12 månaderna 
3. Vid jakten skall alla deltagare bära rött/orange hattband eller motsvarande 
4. Jaktdeltagare skall använda jaktradio med frekvens 155 MHz, kanal 1 öppen. Iaktta god radiodisciplin   
5. Förflyttning till och från tilldelat pass sker efter anvisad väg (oftast blir du visad ut på pass av en funktionär) 
6. Informera dig så att Du vet var Dina passgrannar finns. Förhör dig om förbjudna skottriktningar 
7. Laddning och patron ur får endast ske på tilldelat pass. I övrigt gäller alltid utdraget slutstycke, brutet vapen eller 

motsvarande 
8. Jaktledaren startar och avslutar jakten. Skott före jaktstart respektive skott efter avslutad jakt är förbjudet.  

All skottlossning sker på skyttens eget ansvar 
9. Skjutbara djur i dag är: 

Räv        Grävling       Hare        Råbock       Råkid         Årsgris       Vuxen galt        Fågel…………(art)  
 Älgtjur              Älgko           Älgkalv             Övrigt……………….          

 
Endast ett djur per art och per pass får skjutas i varje jagad såt. Undantag gäller för vildsvin, räv och 
grävling där jägare får fälla ett djur per skottillfälle. Dubbléer, oavsett viltslag, är förbjudet  
 
Skott mot ett andra vilt får endast avlossas när det är synbart att det första ligger dött (oavsett viltslag) 
 
Skytt som fällt ett djur som inte är skjutbart under jakten mister sin rätt till att köpa kött från det 
aktuella djuret. En felskjutningsavgift om 3 500 kr kan av Jaktgården debiteras skytt som skjutit 
olovligt hondjur av vildsvin (sugga alt gylta med levandevikt ≥ 60 kg) och råget 
 
Alla djur som fällts olovligen, i strid mot jaktlagen, kommer att anmälas till polisen. Respektive skytt 
anmodas även att själv göra en anmälan av felskjutningen 
 

10. Innan skott får avlossas skall Du konstatera att djuret är skjutbart och att skjutriktningen är ofarlig samt att 
godtagbart kulfång finns. Kontrollera alltid att skottfältet är rent och att skotthållet inte är för långt 
(rekommenderat skjutavstånd för kula är ej längre än 80m och för hagel 20m) 
 
Kontrollera noga innan skott avlossas att inga hundar finns i farozonen för ett skott  
 

11. Rapportera alltid ett avlossat skott till jaktledaren snarast möjligt 
Går påskjutet vilt undan skall Du memorera händelseförloppet (varifrån kom djuret, var är skottplatsen, hur 
tog skottet och hur reagerade djuret i skottet, flyktväg, antal djur, etc.). Lämna inte passet. Enbart på jaktledarens 
uttryckliga begäran (inte annars) skall du försöka stoppa och koppla efterföljande hund. Avvakta 
jaktledarens instruktioner  

12. Du får under inga omständigheter lämna anvisat pass under pågående jakt, utan jaktledarens samtycke. Detta 
gäller även avfångningsskott 

13. All passning och tillvaratagande av skjutet vilt sker i slaktboden på Röskär. Möjlighet finns (i mån av 
platstillgång) att hänga vilt i Jaktgårdens kyl i max 12 dagar. Kostnad 300 kr  

14. Värna den goda etiken kring jakten och respektera det skjutna viltet vid all hantering, vid fotografering och i 
synnerhet vid eventuell publik publicering av bilder från jakten  

15. Jakttorn används helt på deltagarens egen risk  
16. Kontakta omedelbart jaktledaren om personskada eller annan olycka inträffat 
17. Även personer som medföljer som sällskap under jakten har att rätta sig efter tillämpliga delar i detta PM  
18. Uppträd alltid hänsynsfullt mot allmänhet och hänvisa till jaktledaren vid frågor 
19. Jaktledaren har rätt att avvisa deltagare som bryter mot lagen, jakt-PM eller jaktledarens instruktioner 

 
                                    Med hopp om en trevlig jaktdag 

	 	 	 	 					 	 	 	
	 	 	 	


