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Berättigade till jakt på området, är de som innehar jakträttsbevis för älg eller för övrig 
jakt , eller har gästbevis av motsvarande slag. 
Jägare skall dessutom skriftligen ha anmält deltagande i jakt till styrelsen före av 
årsstämman bestämt datum, 2008-08-04.  Gäller ej gäster. 
Varje person med jakträtt har rätt att begära att få bekräftat att annan jägare inom området 
har rätt att jaga där, genom att uppvisa jakträttsbevis. Jakträttsbevis skall alltid kunna 
uppvisas vid jakt. 
För jakt krävs även att jägare har vapenlicens, statligt jaktkort och är jägarförsäkrad. 
För jakt på älg krävs dessutom att jägare har avlagt skjutprov enligt följande: 
 
Fyra skott på stående älgfigur, på 80 m:s avstånd, med fyra träff inom träffområdet. 
Valfri ställning.  
 
För björnjakt gäller skjutprov enligt följande: 
 
Sidofigur 80 meter 
Krav för godkännande – En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga inom träffområdet. 
Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk. 
 

Sidofigur 40 meter 
Krav för godkännande – En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga inom träffområdet. 

Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk 

Frontfigur 20 meter 
Inget träffkrav för godkännande – 2 skott, andra skottet skall avlossas inom 4 sekunder 

från första skottet. Fristående skytte, skjutkäpp får användas. 

Skjutprov bör utföras med eget gevär. 
Älgjakt bedrivs som gemensamhetsjakt, huvudsakligen inom egen sektion (f.n.5 st).  
Före älgjakt på annan sektion skall respektive jaktledare kontaktas. 
Vid gemensamhetsjakt på älg skall samtliga jägare inom laget beredas möjlighet att delta, 
d. v. s. meddelas att jakt skall äga rum. 
För att erhålla full köttlott vid älgjakt, krävs jakträtt på 300 ha. 
Trofé tillfaller den skytt som först fått in en jägarmässigt godtagbar träff i djuret 
Vid björnjakt skall alltid jaktledare utses. 
Under septemberjakt på älg samordnas björnjakten av jaktledarna i respektive sektion. 
Varje innehavare av jakträttsbevis har möjlighet att inbjuda en jaktgäst, som då skall lösa 
gästbevis. 
Ungdomar under 20 år får gratis medfölja som jaktgäster med beaktande av gällande 
bestämmelser och enligt antagna stadgar 
Jaktgäst skall vid jakt följa jaktvärden. 
Jaktgäst har inte del i jaktbyte eller trofé. 
 
Jägare med jakträttsbevis eller gästbevis för övrig jakt, skall vid jaktsäsongens slut, sända 
in rapportdelen över fällda vilt till styrelsen. 
Jägare skall till föreningens kassör inbetala av årsstämman beslutade avgifter senast 31 
jan. 2009. 
 
Skjutdagar för björnprov:  Lördag  26/7, 9/8 och 16/8   Kl 10.00-14.00   
                                           Tisdag 19/8                           Kl 17.00-20.00 


