
Regler för vitsvanshjortjakt 2016-2017 
 
1. Övermalaxjaktklubb har beviljats 12 licenser, varav vi skjuter 4 bockar, 3 hindar och 10 kalvar. 
Avskjutningen bör vara 60% kalv så om avskjutning på kalv verkar bli liten blir jaktcheferna tvungna att stoppa 
jakten på vuxna djur. Vi rekommenderar att bockar med hornen innanför öronen sparas, se nedan och i jägaren 
nr 6/2012(finns på nätet). 
2. Jakttid är 24. 09. 2016 - 31.01.2017. 
3. Precis som ifjol får vi jaga över alla Övermalax jaktklubbs jaktmarker till lands och i skärgården på samma 
område som vi jagar älg. Kom dock ihåg att det är var mans skyldighet att vara uppmärksam på var det 
finns fredade skiften(oskrivna). Karta finns på hemsidan och på klubbens sida på oma riista 
4. Jaktchef är Roger Herrgård och vice chefer är P-H Storm och Peter Silfver. Roger sköter jakten i skärgården 
och på området väster om Ribäcksvägen, P-H sköter om området mellan Ribäcksvägen och Riks 8:an. Och Peter 
sköter om området öster om riks 8:an och området norr om Malaxvägen. 
5. Innan man skall jaga ringer man till berörd jaktchef och meddelar att man menar jaga och var, hör sig för om 
vad som finns kvar att skjuta. Jaktchefen upplyser en om det finns andra inom samma område så vi undviker 
farliga situationer. Så fort man avlossat ett skott ringer man jaktchefen om vad som skett så att vi så fort 
som möjligt kan meddela andra jägare. Detta är av största vikt så att vi kan undvika överskjutningar. När 
man avslutat sin jakt meddelar man jaktchefen om detta. 
6. En jägare får skjuta en hjort och efter det har han en paus på en månad och får efter det delta i jakten igen om 
vi fortfarande har licenser kvar. Max 2 hjortar per jägare och säsong, dock endast en fullvuxen hjort. 
7. Deltagaravgift för hjortjakten är 20€, pengarna är öronmärkta för utfodring. Fällningsavgift för en vuxen hjort 
är 40€ och för en kalv 25€. Överskottet av det efter att licenserna är betalda går också till utfodring. 
Fällningsavg. Betalas til VAB FI39 5670 8740 001830 eller AKTIA FI31 4970 4240 0020 89 
8. Skott mot simmande hjort är förbjudet. 
9. I övrigt ser var man till att man följer lagar och förordningar som gäller vid hjortjakt 
10. Vid gruppjakter är orangeklädsel obligatorisk. 
 
Jaktchefernas tel. nr:  
Roger 0503313353 
P-H 0505170548 
Peter 0505848490 

 


