
 
 
 

 

Älgjakts regler, direktiv-2021 

 

1 Älgjakten startar lördagen 9 oktober 2021 

2 Deltagaravgiften är 80 Euro. 

3 Malaxnejden jaktvårdsförening, MNJVF, är beviljad 161 licenser. 

Av dessa är Yttermalax Jaktförening, YMJ, beviljad 26 licenser, 10 

tjurar, 7 kor, 18 kalvar. Av dessa är 3 licenser på hyllan. Det ger då 9 

tjurar + 6 kor + 16 kalvar. 

 

4 Jakten bedrivs preliminärt endast på lördagar och söndagar. Ägare 

av unghundar har rätt att fälla kalv på måndagar och tisdagar.  

Ingen jakt i skärgården. 

5 Jakten startar enligt följande plan: 

- 2 tjurar + 1 ko + kalvar max 5? per lag. 

- Planen uppdateras vartefter jakten fortsätter. 

 

6 Fällande av ko som bevisligen haft kalv(ar) bör undvikas. 

 

7 Älgko som åtföljs av kalv(ar) är fredad.  

 

8 Föreningen bedriver selektiv jakt. Tjurar, 6-8 taggar, är fredade. Om 

det i misstag skjuts en 6–8 taggare skall trofén beredas och hängas 

upp i jaktstugan. (misstaget bedöms av jaktcheferna). 

 

9 Följande ska tas med /användas under jakten 

- Giltig vapenlicens 

- Giltigt jaktkort/Intyg över avlagt älgskytteprov 

- Patroner/Gevär som uppfyller lagstadgade krav 

 

10 Jaktledaren kollar före jaktens början att allt är i skick. 

11 Vapenlicensen och vapnet är helt på skyttens ansvar gentemot 

myndigheterna. 

12 Alla som deltar i älgjakten ska under jakt använda godkänd synlig 

huvudbonad i orange färg. Även en orange tydligt synlig väst, jacka 

eller annat motsvarande klädesplagg ska användas (2/3 av 

överkroppen). 



 
 
 

 

13 Det är under pågående jakt/drev förbjudet att lämna det till 

passkytten angivna passtället. All eventuell förflyttning under jakten 

sker endast på jaktchefens order, förflyttningen bör ske med 

iakttagande av stor försiktighet och störande av övriga jaktkamrater bör 

undvikas. 

14 Geväret får laddas först på själva passtället. Geväret ska säkras och 

patron ur, ska göras före passtället lämnas. 

15 När du kommit till passtället kom då ihåg säkerhetsaspekterna. 

Klargör för dig själv, tillåtna och otillåtna skjutriktningar, 

skjutsektorer, grannpassens placering samt hur 

drevkedjan/hundföraren rör sig. Allt detta meddelas även av 

jaktledaren/gruppchefen som ställer ut skyttekedjan. Har man 

Tracker till förfogande så skall plats uppdatering vara aktiv hela 

jaktdagen. Detta är ett måste för säkerhetens skull!!!!! 

16 Skytten ska inte gå fram till ett fällt djur före drevet är avslutat. Om 

djuret ligger i närheten av passet (10-15m från) kan nådaskott ges. 

OBS kom ihåg säkerheten för drevkarlar/andra skyttar samt din 

egen säkerhet d.v.s. se till att dina passgrannar vet om att du ”är ute 

och vandrar”. Efter nådaskottet gå tillbaka till det angivna passtället. 

17. Vid drevjakt är det förbjudet för drevkarl att använda gevär. 

18. Hör noga efter jaktledarens direktiv och bestämmelser. Fråga om något 

blir oklart! 

19. Inga skjutövningar på väg till eller från passen. Skjutning sker endast 

på passet. 

20. Om ett djur fällts så får skjutning på annat djur inte påbörjas före 

skytten försäkrat sig om att det första påskjutna djuret är avlivat d.v.s. 

nådaskott ska ha getts eller djuret ligger fullt synligt (för skytten) och 

orörligt. 

21. Skytt som utsätter annans liv för fara eller gör sig skyldig till grov 

vårdslöshet utesluts ur jakten för en dag samt förlust av halva helgens 

köttranson. 

 

22. Deltagare som bryter mot givna direktiv, skjutning av fel djur, 

skjutning över annans skjutsektor, skjutning på överlånga avstånd samt 

skjutning vid dålig sikt bestraffas med en dags uteslutning ur jakten samt 



 
 
 

 

förlust av halva helgens köttranson beroende på förseelsens grovhet.  

(Jaktledaren och Cheferna Bedömer händelsen tillsammans efter avslutad 

jaktdag, ingen annan) 

23. Berusade deltagare utesluts ur älgjakten för resten av säsongen. Det är 

under pågående jakt förbjudet att inta alkohol, d.v.s. fällaren tas efter 

avslutad jakt. 

24. Skytt som skadskjuter älg ska delta i eftersöket, jämte en annan av 

jaktledaren utsedd jägare eller hundförare med eftersökshund. Om älgen 

inte ligger synligt ska spårning utan hund ske en sträcka av max 50 m från 

skottplatsen (OBS efter att drevet avslutats). Om älgen inte påträffas inom 

50m återvänd till skottplatsen och vänta på jaktledaren. 

25. All skottlossning sker på skyttens personliga ansvar. Varje skytt ska 

kunna redovisa för varje av skytten avlossat skott. 

26. Kom ihåg, att jaktledaren är lagligen ansvarig för många av dina 

förehavanden. Jaktledarens ord är lag, som måste åtlydas. Jaktledaren får 

förbjuda personer som inte iakttar hans föreskrifter att delta i jakten (JL 

§28) Detta oberoende av vad som sägs i föreningens föreskrifter. 

 

FÖRESKRIFTER FÖR DREVKARLAR 

 1. Föreskrifterna ovan ska även följas av drevkarlarna.  

 2. Kom ihåg att du är med i "leken", som spelas med skarp ammunition 

och enligt lagstiftade regler.  

  

3. Drevkarlar får inte använda gevär.  

  

4. Följ ovillkorligen de direktiv jaktchefen eller drevkedjans ledare gett.  

  

5. Under jakten ska drevkarlarna bära en tydligt synlig huvudbonad eller 

hattöverdrag i orange färg. Även en till färgen orange tydligt synlig väst, 

jacka eller annat motsvarande klädesplagg som täcker 2/3 av överkroppen.  

  

6. Upprepa givna signaler, annars kan du förorsaka att drevkedjan 

splittras.  



 
 
 

 

  

7. Sträva till att hålla riktning och fart samt kontakten med de andra 

drevkarlarna.  

  

8. Var uppmärksam på vad du ser i terrängen så att du kan redogöra för 

vad du sett.  

  

9. Undvik onödigt ropande och oljud.  

  

10. Fullfölj drevet till slutet och förflytta dig först då till samlingsplatsen. 

  

OBS!! Glöm inte att noggrant studera reglerna i denna information  

samt annan information som delas ut eller delges av  

jaktledarna/drevcheferna. Lika viktigt är det att lyssna till och komma  

ihåg de direktiv som jaktledarna/drevcheferna ger under pågående  

jakt!  

                             

TREVLIG JAKT!!!!  

  

Malax 2021-09-08 

Jaktledaren  Hans-Erik Långback + övriga jaktchefer 

 
Jaktledare Hans-Erik Långback  
Hundlag 1. Jaktchef Kjell Ahlskog, vice Robin Björklund och Rasmus Vierinen 
Hundlag 2. Jaktchef Johan Lindroos vice Knut Storm och Christer Malm 
Drevlaget:   Jaktchef Carl-Fredrik Långback, vice Börje Herrgård, H Söderback. 
                     Drevchef Christer Hägen och Kenneth Roos 

 


