
Bästa Markägare 

Övermalax jaktklubb rf. kontaktar alla sina markägare (ca 900 ) år 2017 med detta 
informationsbrev. 

Markägarna har med åren blivit mångfalt flere än tidigare. De bor ej mera endast i Malax med 
omnejd utan står att finna i hela landet ävensom utrikes. Det tidigare systemet med arrendekontrakt 
på viss tid har efterhand allt mer blivit fortlöpande kontrakt. Jaktklubben har under en lång tid delat 
ut älgkött enligt en lista till alla markägare. 

Vi står nu inför den situationen att det är problematiskt att nå alla markägare då de står i tur att 
erhålla sitt kött.  Dessutom har det under en följd av år skjutits betydligt färre älgar på Övermalax 
jaktklubbs marker vilket i sin tur betyder att det blir mer sällan en enskild markägare får sitt kött. 
Orsakerna till detta är överenskommelsen med skogsägarna att inte ha större älgstam än 
3älgar/1000ha samt det faktum att vargarna tar sin del. På jaktklubbens område finns nu en liten 
vitsvanshjort och rådjursstam. Dessa betraktas av en del som skadedjur och av en del som 
välkommet vilt. Jägarna har även i detta fall förbundit sig till att hålla stammen liten. Vad beträffar 
de små rovdjuren som mink, mård, mårdhund och räv står vi inför stora utmaningar. Dessa 
decimerar övrigt vilt så att jakten i framtiden blir allt mer inriktad på skadedjur.  

Övermalax jaktklubb önskar givetvis även i framtiden ett gott samarbete med alla markägare. Under 
många år har jaktklubben även delat ut kött till skolorna, HVC-köket, Mogården, och kyrkan. 
Jaktklubben ombesörjer också årligen rydjande av skogsbilvägar. Allt detta ämnar vi fortsätta med. 
Älgköttet enligt listan kommer från och med i år att utdelas i form av färdigt kokad soppa som kan 
intas i goda vänner och bekantas sällskap vid jaktstugan på Långmossavägen 99 i Övermalax. 

Denna förändring föranleder inga som helst åtgärder för legogivarens del. De som har frågor till 
jaktklubben angående arrenden ombedes kontakta jaktklubben, gärna skriftligen. 

 

 

Malax, 26 februari 2017   

__________________________________ 

Ola Sandqvist, ordf. 

 

Kontaktuppgifter: 

Ordförande: Ola Sandqvist,  Eriksvägen 13A  66100 Malax, 050-4315338, ola.sandqvist@pp.malax.fi  

Vice Ordf : Roger Herrgård, Havrasvägen 159 66140 Ö-Malax, 050-3313353, roger.herrgard@targa.fi 

 

 


