Uddeholms Jaktvårdsklubb
Älgjakten 2020-2021
Årets älgjakt börjar måndag 19/10 kl. 07.00 med samling i Vågbacken.
Jakten bedrivs första veckan från måndag t.o.m. lördag. Därefter bedrivs den
gemensamma jakten på helgerna till rätt antal älgar nedlagts, eller när
jaktledningen tycker att det är slut.
1. Instruktion ”Klubbjakt” 2020 bifogas
2. Kompletterande regler för älgjakten 2020 bifogas.
3. Ta med din jägarförsäkring, vapenlicens, statligt jaktkort, skjutintyg samt
att du läst igenom regler för jaktens genomförande. Blankett gällande att
alla papper medförs under jakten kommer att få fyllas i av samtliga jägare
genom jaktledningens försorg.
4. Använd komradion med förstånd. Ta också med mobiltelefon då den
också kan vara användbar.
5. Vi har några jakttorn på våra marker och vi vill påpeka att försiktighet
iakttas och att var och en får klättra upp i dem på eget ansvar.
Väl mött den 19 oktober.
Styrelsen/Jaktledningen

Kompletterande regler för älgjakten 2020
Avskjutning: Vilka djur som skall skjutas meddelas av jaktledningen vid
jaktstarten.
Jaktformer: Jakten kommer att ske med löshundar. Vid behov kan andra
jaktformer förekomma, exempelvis tryckjakt med drevkedja.
Egna gäster: Gäst äger rätt till trofé men ej del av bytet. Medlem som medför
egen gäst är som värd ansvarig för denne och är skyldig att noggrant instruera
gästen om de bestämmelser som gäller för jakten. Jaktvärd ombesörjer betalning
för jaktgäst, detta skall betalas till kassören via postgiroinbetalning.
Delning av bytet: Tunga, innanmat och trofé tillfaller skytten. Kött delas efter
en lista som jaktledningen förfogar över. Älgar kommer att troligen delas enligt
följande: Kalvar i 1/2 samt stora i 1/4, tala om för Roger om ni skall ha kött eller
inte vid älgjaktens början. Förfarande gällande slakt enligt beslut.

Klubbjakt 2020
Årets älgjakt skall ske i enlighet med de instruktioner som beslutades på
årsmötet. Det åligger alla jägare att före jakten ha tagit del av gällande
bestämmelser.
Instruktion för radiokommunikation (31-MHz)
Jaktradio skall medföras av samtliga närvarande jägare vid jakten. Använd
komradion med förstånd och använd öronmussla. Har du skjutit på älg
meddela omedelbart resultatet av detta till jaktledningen. Meddela även om
du sett någon älg och vart den är på väg. Ha alltid radion och ev. mobiltelefon
påslagen före drevstart när du går ut på passet samt under återsamling på väg till
bilen.

Instruktion för älgjägare
Det åligger jaktdeltagare att:
· Bära varselvästliknande överdel vid jakt. Antingen väst eller jacka med
liknande funktion.
· Som passkytt inte ha geväret laddat annat än på passet.
· Älg får skjutas från det att man kommit på pass till jakten avblåsts av
jaktledningen.
· Stanna på passet och inte flytta sig under den tid som jaktledningen
fastställt samt att känna till de bestämmelser som råder för återsamling.
· Känna till lämpliga skjutriktningar, var kamraterna står och varifrån
drevet i stort utgår.
· Känna till gällande avskjutningsbestämmelser
· Skjuta kalven före kon.
· Endast skjuta en älg per skottillfälle, skulle mer älgar komma vid annat
tillfälle gäller även då en älg per tillfälle. Skulle denna förutsättning
ändras så meddelas detta av jaktledningen.
· Under jakten ej lossa skott mot annat villebråd än älg. (annat sjukt eller
skadat djur får skjutas)
· Om älg faller inom synhåll får skytten med tanke på olycksrisken ej
lämna sitt pass och ta ur älgen utan jaktledningens tillstånd. Kontakta
passgranne och jaktledning om du skall lämna ditt pass för urtagning av
älg.
· Inte på egen hand bedriva eftersök av påskjutet vilt som gått ur synhåll.
· Vid jakt med drevkarlar, ej skjuta in i drevet när drevet kommit så pass
långt att fara för drevkarlarna föreligger.
· Vara tyst och stilla på passet och att ev. vedhuggning bör utföras före
drevstart. Är det kallt så får du givetvis hugga ved och göra en brasa för
att få upp värmen i kroppen.
· Absolut inte skjuta på orena, för långa håll eller mot obetydliga mål. Det
du ser kan då i värsta fall vara en jaktkamrat. Låt hellre älgen passera än
att du tar några som helst risker. Man behöver aldrig ångra ett skott
som ej avlossats och ingen äger rätt att klandra dig om du låter älgen
passera.
· Se efter var hunden finns om den är med innan du skjuter.
· Man skall lyda jaktledningens givna instruktioner.
· Vara införstådd med innehållet i älgjakts- PM samt signera att man
förstått givna instruktioner.
· Villigt hjälpa till med framforslandet av fällda älgar.
· Lämna det dåliga humöret hemma.

· Dragband skall införskaffas och medföras på pass så att man kan dra ned
eventuell fälld älg då man lämnar passet, detta för att spara dyrbar tid som
går till spillo i väntan på älgdragare.
· Meddela älg-obs ansvarige under första veckan om observerade älgar i
såten.
· Meddela jaktledningen efter avslutat drev om hur de upplevt sitt pass, kan
man åtgärda detta bättre framöver?
· Signalväst går att låna av jaktledningen om man glömt att ta med sin egen.
· Ha med erforderliga handlingar som skall medföras vid jakt. Kvittering att
samtliga handlingar finns med samt att regler enligt PM har uppfattats
kommer ske innan jaktstart.
· Inse att all skottlossning sker på skyttens eget personliga ansvar.
Tänk efter före skottet!
· Spritförtäring får ej förekomma i samband med jakten, avvisning
från jakten kommer då att ske.
· Om det är ett ståndskall från hund i närhet av passet, tänk på att det
är både en hund och en hundförare är i närheten om älgarna går
igång och dyker upp på passet.

Instruktioner för utställare
Det åligger utställaren att:
·
·
·
·
·

Samla passkyttarna och räkna över antalet.
Kolla att alla har sin utrustning med.
Organisera transporten att så få fordon som möjligt brukas.
Under tystnad leda passkyttarna längs raden av pass.
Se till att ingen skytt har laddat vapen under förflyttning och ej heller har
skott i magasinet.
· Innan passkytten lämnas ensam på passet meddela:
- varifrån avdrivning sker
- var höger resp. vänster passgranne står (om passen är placerade nära
varandra se till att passkytten följer med till nästa pass och ser var
passgrannen är placerad) för att sedan återgå till sitt pass.
- förbjudna skjutriktningar.
- när drevet startar.
- upprepa avskjutningsbestämmelserna.
- påminna om aktuella regler.
- meddela jaktledningen per radio när alla är på pass.
- vid återsamling påminna om ”patron ur” och se till att alla utställda
kommer ur skogen och vet vart de skall återsamlas.

Instruktion för hundförare
Det åligger hundföraren att:
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Vara väl medveten om jaktmarken samt var passkyttar finns.
Bära signalväst samt röd mössa. (enligt beslut på tidigare årsstämma)
Plundra geväret när såten lämnas.
Vid sök efter älg hålla sig till den del av marken som han blivit
tilldelad tills den är genomsökt. Vid drev kan hela såten brukas.
Vid skadskjutning inom hans område vara beredd att invänta order från
jaktledning och ev. snarast bege sig dit. I möjligaste mån försöka koppla
hund om annan hund står och skäller på skadade djuret. Vid eftersök av
skadskjuten älg, där ej förhållandena till annat föranleder, påbörja
eftersöket tidigast en timme efter det att djuret påskjutits. De närmaste
hundra meter kan dock omedelbart genomsökas. (se nedan)
Vid eftersök se till att en skytt följer med.
Vid spårning av skadad älg över till annans mark tydligt märka ut platsen
där älgen har gått över rågången. Meddela jaktledningen var man avbrutit
samt hur eftersöket gått.
Ej släppa hunden på skadad älg om ej särskilda omständigheter gör att
detta krävs.
När skadad älg lämnat såten eller annat av vikt inträffat, skyndsamt
rapportera till jaktledningen.
Om möjligt koppla hunden när annat älgdrev närmar sig, vid plats där det
fällts älg eller på annan plats där andra hundar finns.
Åtlyda jaktledningens order samt den information för övriga älgjägare
som utfärdats.

Instruktion för jaktledare
Der åligger jaktledningen att:
· Förvissa sig om att alla deltagare tagit del av skriftliga och muntliga
instruktioner.
· Förvissa sig om att hundförare och utställare erhållit erforderliga
instruktioner.
· Känna till samtliga bestämmelser för jakten.
· Ge klara och tydliga instruktioner samt kontrollera att dessa uppfattats.
· Före varje drev informera om tidpunkt när jakten startar samt
avskjutningsbestämmelser.
· Verka förebyggande så att förseelser kan undvikas.
· Vid förseelser verkställa lämplig åtgärd samt meddela det inträffade till
klubbens styrelse.
· Vara rättvis och behandla alla lika
· Se till att samtliga närvarande får en trevlig jaktutövning
Väl mött och hoppas nu jakten går bra.

Uddeholms Jaktvårdsklubb
Styrelsen/Jaktledningen

