PM för Idbäcks jaktlag 2021
Vårt lag består av 45 jägare och vi har tillstånd att fälla 11 vuxna älgar (6 oxar, 5 kor) samt
14 kalvar. Jakten bedrivs inom älgskötselområde mot avskjutningsmål och är tillåten tiden
9 okt 2021 - 31 jan 2022.
JAKTORGANISATION
Jaktledare:
Vice jaktledare:
Slakthuschefer:

Jan Olof Larsson
Roger Haltorp / Tage Haltorp
Bengt Haltorp / Hans-Göran Larsson

Enligt lagen bär jaktledaren det yttersta ansvaret för jakten.
Alla har därför skyldighet att i minsta detalj följa jaktledarens order.
ALLMÄNT
Älgjakten påbörjas söndagen den 10 oktober.
Obligatoriskt jaktmöte lördag 9 oktober kl. 12:00 vid parkeringen, Älgsjöselens fäbodar.
* När 5 vuxna älgar skjutits måste minst 5 kalvar vara skjutna innan ytterligare 2 vuxna får
skjutas. När 7 vuxna älgar skjutits måste minst 7 kalvar vara skjutna innan ytterligare vuxna
får skjutas osv.
* Vid överskjutning, gäller både vuxna och kalvar samt könsfördelning, kan styrelsen för ÄSO:t
tillgripa sanktioner mot det felande laget.
* Endast älg får skjutas under jakten.
* Endast en (1) älg får skjutas per situation, dvs påskjuten älg skall konstateras död innan ny
situation uppstår, prioritera kalv. Dock får två kalvar fällas vid samma tillfälle.
* All förtäring av spritdrycker och droger i samband med jakten är strängt förbjuden.
* Passkytt har ansvaret för medföljande åskådares säkerhet och uppträdande under jakten.
* Tänk på att inte parkera bilen så den utgör ett hinder för jaktens utövande.
* Jaktdeltagaren bör vara ansvarsförsäkrad.
PERSONLIG UTRUSTNING FÖR ÄLGJAKTEN
*
*
*
*
*
*
*

Giltiga licenser och jaktkort.
Färgstark klädsel av typ väst. Rött hattband är inte tillräckligt.
Radio för 31Mhz-bandet med radiokanal 18 (31,220Mhz)
Draglina lämplig för älgdragning samt snitselband för markering av slaktplats, körväg etc.
Tvättsvamp och ficklampa.
Hundkoppel eller liknande.
Svart markeringspenna för att förstärka passnumrering.
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Till och från passet skall anvisad väg följas. Om anvisat pass ej återfinns rapporteras detta
genast till jaktledare eller din gruppchef.
Innan skott avlossas skall DU konstatera följande:
att det är ÄLG du ser, samt vilken älg (oxe, ko, kalv)
att djuret är skjutbart enligt gällande bestämmelser
att skjutriktningen är ofarlig för andra människor och egendom
att skottfältet är fritt och rent från hindrande föremål men med kulfång
att skjutavståndet ej är för långt
att skjutriktningen tillåter träff i bogen
Vid minsta tveksamhet, avstå skott.
All skottlossning sker på skyttens eget personliga ansvar.
Avfångningsskott får ej avlossas om hund är i närheten, om inte hundägare eller jaktledare
godkänt det.
Skytten ansvarar för att älgen passas, dock efter jaktledarens godkännande.
Bryter du mot jaktledarens order, kan du komma att avvisas från fortsatt deltagande i jakten.
Kom ihåg jaktledarens nödbroms: 3 skott i snabb följd, eller radiomeddelande.
All skottlossning därefter är förbjuden.
Påskjutet djur skall snarast rapporteras till jaktledare.
Iakttag älgens reaktion efter skottet och notera platsen där älgen påsköts.
Varje påskjutet djur skall betraktas som sårat och avräknas tilldelningen tills motsatsen
konstaterats.
Lämna rapport om iakttagna älgar under pågående drev. På samling efter avslutat drev skall
de jägare som observerat älg lämna rapport till den person som är ansvarig för älgobsen eller
grpchef.
På slaktplatsen samt vid återsamlingsplats skall någon radio ALLTID finnas påslagen.
Detsamma gäller, om det är möjligt, även under uttransport av älg.

SÄKERHETSBESTÄMMELSER
* Gevär får ej laddas innan man nått avsett pass.
* Jaktledaren meddelar när jakten påbörjas och avslutas.
Skott får Ej avlossas innan. respektive efter, dessa tider.
* Tag reda på var angränsande passkyttar finns.
Bestäm förbjudna skottvinklar och beakta risken för rikoschetter.
* Utan godkännande från jaktledare får ingen passkytt avvika från passet.
* Kom ihåg att det finns hundförare och hundar inne i hållet.

ETT LADDAT VAPEN ÄR MAGASINERAD DÖD !!!
MAN BEHÖVER ALDRIG ÅNGRA DET SKOTT SOM ALDRIG
AVLOSSATS !!!
IDBÄCKS JAKTLAG
JAKTLEDARNA

