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Protokoll fört vid mötet mellan Övermalax Jaktklubb och Yttermalax 
jaktförening angående gemensamma jakten i skärgården och ömsesidig 
gästjakt på Fastlandet 
 
Plats:Yttermalax Jaktförenings jaktstuga 
Tid:   Tis. 29.06.2021  kl. 18:00 

 
Närvarande för Övermalax jaktklubb: 
 
Ola Sandqvist, Thomas Herlin, Thomas Dahlgren, Simon Nyman. 

 
 
För Yttermalax;   

 Alf Grönkvist, Knut Storm, Hans-Erik Långback, Ralf Runonen 
Johan Lindroos, Hans Söderback och Patrik Högfors. 
 

§ 1   Till mötesordförande utsågs Ola Sandqvist 
         Till sekreterare Alf Grönkvist 

 
§ 2 Ordförande förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 
§ 3    Till protokolljusterare valdes: Simon Nyman och Knut Storm 

§ 4    Harjakten inleds 1.9.2021. Inga begränsningar 
 
§ 5 Rävjakten enligt statens föreskrifter.  
          Rävavtalet mellan föreningarna är fortfarande i kraft. 
 
§ 6 Harjakten är tillåten på följande skär; Storskär(ej Lillskär), Storkassören, 

Hagigrund, Trutören, Bastskär, Söderskär, Olsön, Stenskär, Rörgrund, 
Björkören, Svartgrund, Granlandet, Galtargrund, Klockaris skäret, 
Granören, Långskär, Lekarslot, Rödören, Bastskärgsgrund och 
Herrgårdsskär, Alskär, Skinnarslandet (Ytterslandet), Ahlgrund, 
Bergkobban och Kalvskär. Övriga skär är fredade tills isföre  (se undantag i 
paragraf 8). 
 

    
§7  En karta över yttre Storskärs området har distribuerats till Övermalax 

jaktklubb, Yttermalax jaktförening och Bergö jaktklubb år 2018. Kartorna 
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finns till påseende vid nämnda föreningars jaktstugor. Fångsten för 
Storskärsområdet redovisas separat av klubbarna och Malaxnejden 
redovisar sammanlagda fångsten till Forststyrelsen. Nya kartor gjordes då 
förhandlingarna med Forsstyrelsen avslutades. 

 
§8  Mötet beslöt att all fågeljakt med kulgevär över öppet vatten är förbjudet 

inomskärs dvs. innanför Bergö farleden (sikgränsen). Mötet 
rekommenderar ”V-max” hög fragmenterade kulor ifall säljakt bedrivs. 

  Gräsgrund samt Elisgrunds södra udde (Valdemarsudden Rnr 19:115), 
Långbådan, Smultergrund är fredade för all jakt under jaktsäsongen. På 
följande skogsskiften i skärgården är alla slags jakt förbjuden undantaget 
nedannämnda djurarter: 

 
Rnr Skär  Lovlig jakt på 
401:10:96    Hålören Från 2016 Hjortdjur, Rovdjur  
401:4:174    Rudören                Hjortdjur och små rovdjur 
401:1:82      Söderskäret Hjortdjur, Rovdjur 
401:6:91      Norrskäret All jakt utom på sjöfågel 
402:31:51    Blom           Olsön   
402:32:108  Ribäck        Olsön,  
402:35:24            Olsön  
402:4:152            Enskär  
402:34:145                      Häggören  
402:34:112                      Häggören 

   Gästgivarsgrund i sin helhet 
 
    
 

Det är varje jägares skyldighet att kontrollera vilka marker som är fredade. 
 
§9  All jakt är förbjuden under julafton och juldagen. I samband med villa 

avslutningen uppmanas jägare att ta speciell hänsyn till villabor och följa 
150 meters regeln.  
Utövande av älgjakt i skärgården med vägförbindelse rekommenderas ske 
under vardagarna när villorna är i mindre användning.  
 

§ 10  Medlemmar som tillhör någondera jaktföreningen får jaga i skärgården i 
enlighet med avtalet, utom vid hjortdjursjakten och rådjursjakt för vilka en 
separat överenskommelse gäller mellan föreningarna. 
Rådjursjakten kollas i vardera föreningar på föreningens möte till 
säsongen 21-22. Vårjakten på bockar var uppe för diskussion, ingen 
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rekomendation från mötet till föreningarna, var och en förening gör sina 
egna beslut på höstmötet. 

 
 

 
§ 11  Jägare med dagkort bör ha föreningsmedlem med under jakten, en gäst 

per jägare. Medlemsnamnet skall vara noterat på gästande jägarens 
dagkort. Långa skjutavstånd och onödig skjutning bör undvikas i 
andjakten. Föreningarna tillämpar i stort samma regler för beviljande av 
årskort. 

          Dagkort kan även säljas för andjaktpremiären. Gäller båda föreningarna. 
 
§12  Dagkort säljs inte åt jägare som fredat sina marker. Dagkort får ej heller 

säljas för jakt i Storskärsområdet. 
 

§ 13  Dagkortets pris är 10 Euro och gäller i 24 timmar. Datum och klockslaget 
för dagkortets giltighet bör alltid anges på kortet. 
 

§ 14  Föreningarna behåller själva inkomsterna från dagkortsförsäljningen vid 
jakt i skärgården. 

 
§ 15 Tjäder och ripa är fredade i skärgården. 
   

 
§16 Jakt med hund får inte bedrivas på eller i närheten av områden med 

betande får. 
 

§17   Medlemmarna uppmanas gå varsamt fram under jakten. Gällande 
bestämmelser om skjutavstånd till villor måste följas. Jägare bör iaktta god 
hunddisciplin och även uppmana andra hundägare göra detsamma. 
Skräpa inte ner med tomhylsor och matpapper. Städa gärna upp efter 
andra jägare som slarvat.   
 

§ 18  Tidigare ingånget avtal om gästjakt på fastlandet mellan föreningarna 
fortsätter även jaktsäsongen 2021-2022. För jakten gäller den avtalstext 
som upprättades inför jaktsäsongen 1999-2000. Se bilaga. 
Mötet ansåg att den tilltagande biltrafiken i samband med jakt bör 
minska. 
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§ 19 Styrelserna har rätt att vid behov ändra eller begränsa jakten. Information 
inför duvjakten angående ledningar (telefon och el), sädesfält, och övriga 
grödor bör framföras på höstmötet hos båda parter. 

 
 

§ 20  Styrelserna beslöt att en gemensam jaktdag mellan Övermalax jaktklubb 
och Yttermalax jaktförening ska ordnas varje år. Där båda parterna skall 
turas om att vara värd för tillfället. Gemensam jaktdag arrangeras lördag  
29.1  2022 reserv dag 5.2.2022 samling vid Yttermalax jaktstuga, 
Yttermalax tillhandahåller korv.  

   
§21 Övriga ärenden  
 1) 

Skottpengar för rovdjur har samordnats i båda föreningarna år 2018. 
          Kråka, skata och Kaija 1€, trut 3€, skogsmård, mårdhund, räv, grävling och 

hermelin 10e mink 5€. Skabbräv och Skabbmårdhund samma som vanliga 
om vi inte får bidrag från pälsfarmarföreningen 
 
 
2) 
 Passområden i älgjakten. 

• ÖMJ erbjuder, Klockaris skäret, Ahlskogssjö kanalen, Kalashar, 
Vägen vid Smalmosan vid Unjärv. 

• ÖMJ yrkar på Storsjövägen mellan Nissas hagen och Svenkvist. 
Mötet beslutade att avtalet  gäller tillsvidare 
Rävavtalet gäller hela jaktsässongen 
Fördelningen av skäret enligt avtalet som gjorts 11.02.1987 
 
 
 
 

3) 
Stora rovdjur skall anmälas på Tassu alla observationer anmäls till Ralf 
Runonen och Bertil Stormblad. 

 
4) 
Vilttrianglarna gås mellan 24.07.2021 och 08.08.2021 
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5)   

Skarvproblemen fortsätter 
 ÖMJ-YMJ stöder Petalax Malax fiskeområdets organisationer i strävan   
att begränsa skarvhäckningen 

       Ny ansökan pågång 
  

 
  6)   Storskär 

Båda föreningarna är medlemmar i Storskärsintresseförening. 
Klubbarna har satt upp en håll hunden kopplad skylt . 

 
7)   Samordning av inköp av morötter och sockerbetor. Patrik Högfors kör 
morötter och sockerbetor och förhandlar om priset. 
Potatis sköter föreningarna själva. 
 
 
8)           Lantmäteriverkets  tjänster delas som tidigare och Y-Malax betalar               
 för sökningar dom gör. 
9)     Medlemmarna bör uppmanas i båda föreningarna att installera och 
använda OmaRiista för villebråd där påbud existerar. 
 
10)  Grågåsar har blivit märka i Malax skärgård, de är inte fredade men om en 
sådan fälls skall märkningen returneras till respektive förenings styrelse. 
 
11) Ett avtal gällande samjakt på vildsvin över föreningarnas gränser bör 
upprättas. Inga begränsningar gällande antal passkyttar bör gälla vid 
vildsvinsjakt. 
              
  
§ 21  Överenskommelsen är uppgjord i två likadana exemplar, ett för vardera 

parten. 
 
 
§ 22  Föreningarnas höstmöten 2021, ÖMJ 01.08 YMJ 08.08. 
  
 
§ 23  Mötet avslutades kl.19:20 
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Malax den 29 juni 2021 
 
 
______________________ _______________________ 
Ordf. Ola Sandqvist      Sekr. Alf Grönkvist 
   
Protokollet justerat:  
 
 
______________________ ________________________ 
Simon Nyman   Knut Storm 


