
AVT.A, I
roell-an jaktföreningarna och jaktklubbarna inom Malaxnejdens

Jaktvårdsförenings verksamhetsområde rörande samord.ning av
jakt på räv, mård och sjubb med drivande hund.

' $1
Hu¡rcì., som följer spår av räv, mård el-Ier sjrrbb från eget område,

får gà, in över grannföreningens område.

$2
Hund?jsaren och dennes jaktkanrat (högst två personer) får
fö}ja drev sant skJuta läv, mård eller sjubb på annans jaktom-
råde.

$¡
Avtal-et gä}Ier endast på snöbetäckt mark.

$+
0m räv, mård. eller sjubb i missf,ag skjutes undan främmande drev
bör skytten all-tid ge sig tiII känna för hundrsaren och ville-
brådet till-faIIer hundägaren. 0m drevet fortsätter in på tredje
parts område har endast d.en drivande hundens jaktsällskap rätt
att fuIl.följa Jakten och den mellanliggande parten endast inom egen
j alctf ör'eni ngs jaktområde.

$¡
För undvikande av missförstånd bör annat fäIlt vlllebråd icke
nedföras till annan förenings område.

,$6
Om jägare und.er jakt på räv, må-rd eller sjubb på. annans områd.e skju-
ter annat vilt än räv,'mård. elter sjubb bör'åtal- väckas mot den en-
skild¿¡ skytten av den förening'på vilkens marker överträdelsen
sket t .

$z
Radiotel-efon får ej använd.as und.er jakt på annans omr'åde. På

uryten, Iador eller likanande som räven, mården el1er sjubben
eår ned å får ej åverkan göras, för att vidare åtgärder för att
få fram vill.ebrådet skall kunna göras bör en föreningsmedlem, från
den förening på vars område det gäÌler, nnedtagas.

$8
Jd,y,are, som áger mark inom grannförenings område, men fredat
detta ornråde från Jakt, omfattas inte.av d.etta avtal.

,'ar



$g
Detta avtal trä.d.er i kraft den 1 .9.1987 och gäIler ett (1 ) ät
samt fortlöper ned ettårsperioder om ingen förening uppsäger

avtalet. Uppsägning bör ske före den J1 mars och uppsägningen

trh'der då i kraft från den 1.9. samma år.
En förenings uppsägning av avtalet berör ieke avtal-et mel-l-an

cle övri ga föreningarna.
' $ 10

Avtalet undertecknas av två från varje förening befullmäktigade
representanter eller av de ( el-Ier den) som annars ?tger rätt att
teckna föreningens namn.

$ 1.!

Avtalet tillstäI1es i kopia varje förening som undertecknat
avtalet.

$ rz
Avtal.et i original förvaras i lvlal-axnejdens Jaktvårdsförenings
arkiv.

FöljanrLe föreningar har undertecknat avtalet.
Mal-ax den 7 september 198V.
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