
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f. 

Hjortmöte  24.09.2017 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: ca 62 personer. 

 

 

                                                           §1 
Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:24 
 
                                              §2 
Till ordförande valdes Hans Söderback och sekreterare Alf Grönkvist 
 
         §3 
Till protokolljusterare valdes Björn Ekman och Hans-Erik Långback 
 
 
 
                                                          §4 
 
 
Rådjursjakten: 
 
 
25 djur är planerade att fällas. 
1 djur per medlem. Jakttiden 1.9 -31.01. jakt med hund från 30.09. 
Efter 25 är fällda tas nytt beslut av rådjursjaktsamordnaren och styrelsen om 
eventuell fortsättning. 
Meddelat till alla i mötet att var och en skytt anmäler fällt byte på Omariista enligt 
jaktlagen. Ytterligare bör det anmälas till Kent med sms eller WhatsApp 
Hittills 4 st fällda. 2 Bockar 1 smaldjur 1 kid 
 
                                                            
                                                          §5 
 

Hjortjaktstarten: 
 
Jakten startar lördagen 30.09. 2017. Avslutas 31.01.2018. 
 
                                                         

a. Jaktchef för hjortjakten Kent Ahlskog, skyttarna anmäler sig till Kent per 
sms eller WhatsApp, anmälningen gäller ett dygn. Plats för pass bör ges i 
anmälningen. 

b. Vicechef Christer Malm 



c. Föreningen har 17 licenser, fördelas enligt förslaget 7+4+12 jaktområdet 
gäller hela Yttermalax jaktområde. 

d. Första vuxna hondjuret går till utlottningen på soppdagen, möjligast 
mycket mals för att undvika benlotter. 

e. Priset är 80€ för stort (bock, hind o smaldjur) och 30€ för kalv, 
deltagaravgift 20€ 

f. Alla skott är på skyttens ansvar. 
g. Bil markerad med vit plastpåse anger hjortjakt pågår. 
h. Fredade 7 och större, en kapitalbock kan fällas, 9 eller större. 
i. Till gemensam hundjakt reserveras 1+1+4. 
j. En licens på hyllan. 0+1+0 
k. Till passjakt 6+2+8. 
l. 1 hjort per jägare, slutet på december kan det diskuteras om jakten släpps 

fri igen för alla. 
m. Hundägare kan ensam fälla 1 hjort undan egen hund, hundägarna bör 

anmälas som vice jaktchefer. Detta djur räknas till hundägarens kvot. Om 
hundägare fäller hjort under lagjakt räknas den inte till personlig kvot. 

n. Hjortjakt med hund lördag 30.09, samling vid jaktstugan klockan 8:00. 
 
                
 

 

§6 

 

Mötet avslutandes 18:47 
 
 

Ordförande:            Hans Söderback                        Sekreterare: Alf Grönkvist 
 

 

Protokolljusterare:    Björn Ekman                                      Hans-Erik Långback 


