
Direktiv för älgjakten 2022
❖ FÖRE JAKTEN: Skyttar kontrollera att: 

• Siktanordningarna är i tillförlitligt skick 
• Patronerna uppfyller givna krav 
• Vapnet är inskjutet med de patroner du ska använda på jakten 

➢ Använd kläder som uppfyller givna direktiv, orangefärgad mössa, väst, jacka o.dyl.

➢ Kontrollera att du bär med dig giltigt jaktkort, intyg över avlagt älgskytteprov, vapenlicens samt 
annan nödvändig utrustning (kniv, kompass, draglina, VHF) 

➢ Hör noga efter jaktledarens direktiv och bestämmelser. Fråga om någonting är oklart. 

❖ DIREKTIV ÅT SKYTTARNA 

➢ Kom ihåg, att jaktledaren är lagligen ansvarig för många av dina förehavanden. Jaktledarens ord är
lag, som måste åtlydas 

➢ Användandet av alkohol under jakten visar kriminell ovarsamhet inför hela jaktlaget och är strängt
förbjudet. 

➢ När du kommit till passtället kom då ihåg säkerhetsaspekterna. Klargör för dig själv: 
• Tillåtna och otillåtna skjutriktningar 
• Grannpassens placering 

➢ Du bör ovillkorligen stanna på angivet pasställe
• Om du avlägsnar dig från passet under pågående jakt riskerar du både din och 
andras säkerhet

➢ Uppskatta avstånden i de tillåtna skjutriktningarna 
• Vid eventuellt skottillfälle har du då lättare att avgöra riktpunkten 

➢ Var tyst. Hör och spana, det gör också älgarna 
• Avslöja inte din plats för älgarna 
• Förstör inte andras chanser 

➢ Ditt vapen får vara laddat endast på angivet ställe 
• Ladda vapnet först när du kommit till passet
• Ta ur patronerna innan du lämnar passet 

➢ Skott mot drevkedjan får avlossas endast så länge denna befinner sig bakom säkerhetslinjen. På 
ståndskall får man gå endast om jaktledaren har beodrat detta! 

➢ Skott avlossas alltid på eget ansvar 

➢ Vid parkering av bilar: Se till att parkerade bilar inte stör övrig trafik och ej heller begränsar 
skjutsektorerna från passen 



❖ ÄLG i SIKTE 

➢ Fäll endast sådan älg som licensen tillåter och enligt jaktledarens direktiv 
• Ko som åtföljs av kalv får inte skjutas 

➢ Fundera hur du ska funktionera vid skottillfälle. Kom ihåg de säkra skjutsektionerna. 

➢ Skjut först då du är säker på att du får en bra träff, hållet är passligt och det inte finns hinder i 
vägen. Skjut inte om du är tveksam eller det känns osäkert. 

➢ Lägg noga på minnet var älgen befann sig och hur den reagerade vid skottet 

➢ Varje avlossat skott måste betraktas som dödlig träff tills motsatsen bevisats. Skjut på nytt endast 
när det är verkligt nödvändigt. Kom ihåg rikoschettfaran. 

➢ Till fällningsplatsen går man bara när jaktledaren gett order om detta. 

➢ Skadad älg får man inte själv börja spåra. Jaktledaren bestämmer hur man går till väga i sådana fall

➢ Uppmärksamma alltid var hundar är innan skott. Hundens säkerhet får aldrig äventyras. 

❖ FÖRE JAKTEN DREVKARLAR  
-Använd kläder som uppfyller givna direktiv, orangefärgad mössa, väst, jacka o.dyl. 
-Kontrollera att du bär med dej nödvändig utrustning (kniv, kompass, draglina, vhf).  
-Hör noga efter jaktledarens direktiv och bestämmelser. Fråga om någonting är oklart. 

❖ DIREKTIV FÖR DREVFOLKET 

➢ Kom ihåg att du är med i ”leken”, som spelas med skarp ammunition och enligt lagstiftade regler 

➢ Drevkarlar får inte skjuta om inte annat bestämts 

➢ Följ ovillkorligen de direktiv jaktledaren eller drevkedjans ledare gett 

➢ Under jakten måste drevkarlarna också bära orangefärgad huvudbonad och jacka eller väst 

➢ Upprepa givna signaler, annars kan drevkedjan splittras 

➢ Sträva till att hålla riktning och fart samt kontakt med övriga drevkarlar 

➢ Var uppmärksam på spår av älgar i terrängen så att du kan redogöra för vad du sett 

➢ Undvik onödigt ropande och oljud 

➢ Användandet av alkohol under jakten visar kriminell ovarsamhet inför hela jaktlaget och är strängt
förbjudet. 

➢ Vid parkering av bilar: Se till att parkerade bilar inte stör övrig trafik och ej heller begränsar 
skjutsektorerna från passen 

➢ Fullfölj drevet till slut och förflytta dig därefter till samlingsplatsen 

❖ ÖVRIGA DIREKTIV GIVNA AV JAKTLEDAREN  

➢ Rekommenderad avskjutning:        
     

a. Efter 30 november skjuter vi inga kor
b. Kvoten är 7+7 vuxna och 14 kalvar




