
Direktiv för hjortjakten 2020-2021
 Före jakten

o Kontrollera att:
 Siktanordningarna är i tillförlitligt skick
 Patronerna uppfyller givna krav
 Vapnet är inskjutet med de patroner du ska använda på jakten

o Kontrollera att du bär med dig giltigt jaktkort, intyg över avlagt skytteprov, 
vapenlicens samt annan nödvändig utrustning(kniv, jaktradio, kompass mm.)

o Jägare ska ha orange klädsel som täcker 2/3 av kroppen, dvs väst och 
huvudbonad

o Lyssna noga på jaktledarens direktiv och bestämmelser. Fråga om någonting 
är oklart!

 Direktiv åt skyttarna
o Kom ihåg, att jaktledaren är lagligen ansvarig för många av dina 

förehavanden. Jaktledarens ord är lag, som måste åtlydas!
o Användande av alkohol under jakt visar kriminell ovarsamhet inför hela 

jaktlaget och är strängt förbjudet!
o När du kommit till passtället kom då ihåg säkerhetsaspekterna. Klargör för dig

själv:
 Tillåtna och otillåtna skjutriktningar
 Grannpassens placeringar

o Du bör ovillkorligen stanna på angivet pasställe
 Om du avlägsnar dig från passet under pågående jakt riskerar du både 

din och andras säkerhet
o Uppskatta avstånden i de tillåtna skjutriktningarna
o Var tyst, lyssna och spana
o Ditt vapen får vara laddat endast på angivet pasställe

 Ladda först när du kommit till passet
 Ta ur patronerna när du lämnar passet

o Skott avlossas alltid på eget ansvar!
 HJORT I SIKTE

o Fäll endast sådan hjort som licensen tillåter och enligt jaktledarens direktiv
 Hind som åtföljs av kalv får inte fällas

o Fundera hur du ska funktionera vid skottillfälle
o Skjut först när du är säker på en dödande träff, avstå skott om du är tveksam
o Lägg noga på minnet var hjorten befann sig och hur den reagerade i skottet
o Varje avlossat skott betraktas som dödlig träff tills motsatsen bevisats
o Skadad hjort ska inte spåras själv. Jaktledaren ska kontaktas och bestämmer 

hur man ska gå tillväga
o Var uppmärksam på var hund och hundförare rör sig i terrängen. Säkerheten 

får aldrig äventyras!
 ÖVRIGA DIREKTIV GIVNA AV JAKTLEDAREN



o Att fälla under årets jakt är 10 bockar, 11 hindar och 22 kalvar
 Bockar med svagt utvecklade horn (1-3 taggar), defekta horn samt 

bockar med horn vars inre bredd är klart större än öronens bredd får 
skjutas (se bild) 

JAKT MED HUND

Gemensam jakt med hund ordnas under jaktens gång, om detta meddelas via whattsapp 
och textmeddelanden. Den som, utöver samjakten, ämnar jaga med hund anmäler till 
jaktledaren före jakten. Om flera personer deltar ska jaktledare eller vicejaktledare delta i 
jakten.

VITSVANSHJORTPASS 2020-2021

Nedan finns lista över pasställen för vitsvanshjort. Andra pasställen utöver de nedan 
listade godkänns av jaktledaren.
















