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Övergripande målsättning 
En livskraftig och rätt sammansatt älgstam som tillgodoser markägares intressen för 
skogsvårdande ändamål och som ger jägarna ett kvalitativt jaktbyte, fina upplevelser med 
spänning, avkoppling och gott kamratskap. 
 

Jaktledning 
Jaktledarna leder jakten utifrån lagar, förordningar, föreningsstadgarna samt av årsmöte 
och styrelse fattade beslut. 
 
Jägare som deltar i gemensamhetsjakt är skyldig att följa jaktledarnas anvisningar, 
föreningsstadgarna och av årsmöte eller styrelsen fattade beslut. 
 
Jaktledare har rätt och skylldighet att från deltagande i gemensamhetsjakt med omedelbar 
verkan för dagen avvisa den som bryter mot för jakten utfärdade regler, eller handskas 
vårdslöst med vapen. Sådan vidtagen åtgärd meddelas styrelsen muntligt och skriftligt. 
 
Det är av stor betydelse att inte behöva vidta disciplinära åtgärder. Frågor som rör 
säkerhet och uppenbar ovilja att följa regler måste dock i varje enskilt fall prövas av 
jaktledaren. 
 
Jaktledarna svarar för nödvändig samordning med närmaste jaktgrannar. Jaktledarna och 
ordföranden svarar för rapportering till berörda myndigheter samt till styrelsen (underlag 
för älgavgifter, statistik, mm) Jaktledarna ansvarar för älgobsrapportering. 
 
Jaktledare östra Rolf Kitti,  

vice jaktledare, Alf-Göte Hjelm 
 
Jaktledare västra, Jaktledare, Bertil Segerlund 

vice jaktledare Sven Forsberg 
 

Jakttid i Norrbotten 
Måndagen den 2 september fram till söndagen den 29 september 
Lördagen den 12 oktober till söndagen den 24 november 
 

Avskjutningsplan älgskötselområdet 
Nedre Vojakkala vvo bildar tillsammans med Övre Vojakkala vvo och Mattila vvo ett 
gemensamt älgskötselområde. Den gemensamma avskjutningen skall hålla sig mellan 36 
och 44 vuxna djur och minst lika många kalvar som vuxna. 
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Jaktstämmas beslut för älgjakten 
 

 Styrelsen får i uppdrag att styra årets älgjakt utifrån Haparanda södra ÄSO antagna 
skötselplan och enligt gällande bestämmelser. I Haparanda södra ÄSO ingår Nedre 
Vojakkala vvo, Övre Vojakkala vvo och Mattila vvo. 

 Styrelsen får i uppdrag att utarbeta och fastställa instruktion för jaktledare. 

 För att deltaga i älgjakten skall älgjägarna uppvisa godkänt skjutprov - lägst älgdekal. 

 Jakttid för älg: måndag 2/9 – söndag 9/9 (med en vilodag), därefter under jakttidens 
lördagar, och söndagar. Styrelsen beslutar om eventuellt ytterligare jaktdagar i okt-nov. 
Dessa ska meddelas innan septemberjakten avslutas. 

 Västra gruppen slaktar söndagen den 9 september, östra gruppen slaktar fredagen 
den 14 september. Därefter sker slakt gemensamt på fredagar. 

 Har jägare deltagit i fler än hälften av antalet jaktdagar, som utgör underlag för slakt 
utgår hel del. I annat fall halv del, förutsatt att jägaren har deltagit minst en jaktdag. 

 3 st. kalvar säljes första veckan. Intresse för köp lämnas till kassören senast lördag 
7/9, om fler intressenter finns skall lottning ske. 

 En kalv avsätts till jaktvårdskretsens älglotteri. 

 Deltagande i slakt räknas som en jaktdag. 

 Trofé och innanmat tillfaller skytten.  

 Filéerna säljs vid auktion mot kontant betalning vid varje slakttillfälle och inkomsterna 
går till slakthusets drift. 

 Älgjägarna kallas till arbetsdag i slakthuset den 1 september kl 08.00 och till 
älgjaktsmöte samma dag kl 12.00. 

 Samling sker första dagen 05.00, östra gruppen vid slakthuset och västra gruppen 
jaktkojan Kattilasaari. 

 

Styrelsens beslut angående tilldelning 
Västra respektive östra gruppen tilldelas vardera i första hand 4 tjurar och 4 hondjur. 
Omfördelning av tilldelningen sker av ordförande i samråd med jaktledarna. 
 

Jaktstämmas beslut angående björnjakten 
Jaktkortslösare för älg har rätt att jaga björn. Vid älgjakt där björn är lovligt att skjuta är 
jaktledaren även ansvarig för björnjakten. Den som har för avsikt att skjuta mot björn 
ansvarar för att hålla sig informerad om det är tillåtet att skjuta björn, anmälan/kontakter 
med Länsstyrelsen och eventuellt eftersök. Skjuten björn tillfaller skytten. Jägare som 
avser att skjuta mot björn skall informera sig om Länsstyrelsens bestämmelser för 
björnjakten i Norrbotten. Björnrapporten tel. 0730663949. 
 

Slaktchefer 
Slaktchef är för östra Alf-Göte Hjelm och för västra Sven Forsberg. 
 

Utrustning 
Vapenlicens och statligt jaktkort uppvisas för jaktledarna innan jakten börjar. Deltagarna 
ansvarar för att de har gällande ansvarsförsäkring. Jägarna skall bära rött band i mössan 
eller varselfärgad mössa som är synlig runt om. Om ryggsäck bärs under jakt skall denna 
vara märkt med röda band. 
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Jägare ska ha ett väl inskjutet vapen. Kontrollera att alla skruvar till siktet är väl 
fastdragna. 
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Regler du är skyldig att följa 
 

 passkytt laddar sitt vapen först sedan tilldelat pass intagits, innan passet lämnas ska 
vapnet plundras 

 vapen skall alltid plundras i samband med uppehåll i jakten 

 skottlossning skall snarast rapporteras till jaktledningen 

 när passkytt framkommer till passet skall denne snarast förvissa sig om var närmaste 
passgrannar finns 

 förflyttning från tilldelat pass är förbjudet 

 det är förbjudet att skjuta längs efter väg eller passlinje 

 inte skjuta mot älg som befinner sig närmare passgrannen 

 undvika att skjuta på löpande älg 

 påskjut ej älgko i "trånga" pass (begränsad sikt) då hon kan vara åtföljd av årskalv 

 älgko vars kalv nyss har nedlagts är fredad 

 påskjutet djur skall vara konstaterat död innan nästa älg påskjuts 
 

Avlossande av skott 
Skottlossning sker på skyttens personliga ansvar! 
 
Skott avlossas endast mot älg. Inom ramen för björnjakten får skott mot björn avlossas. 
 
Säkerheten går före allt annat. Låt älg/björn passera om inte full säkerhet går att uppnå i 
den tänkta skjutriktningen. 
 

Innan skott avlossas skall du konstatera att 

 skjutningen är ofarlig för andra människor, tänk på riskerna för hundförare, 
passgrannar, vägar och förvissa dig om att kulfång finns 

 älgen är skjutbar enligt bestämmelserna 

 skottfältet är rent utan hinder för kulan 

 skjutavståndet ej är för långt (100m är lämplig maxavstånd) 

 skjutvinkeln mot älgkroppen medger dödande skott 
 

Åtgärder vid skadskjutning av älg 
Jaktledaren ansvarar för skottplatsundersökning och organiserandet av eftersök. Undvik 
att gå omkring på skottplatsen. När eftersökspatrull anländer skall skytt göra patron ur. 
Påskjuten älg avräknas tilldelningen. 
 

Skytt skall för jaktledare och/eller avdelad hundförare kunna klargöra 

 sin egen plats i skottögonblicket 

 vilken sorts djur är påskjutet - kalv eller vuxet, ko eller tjur och hur hornen såg ut 

 hur älgen tecknade i skottet 

 plats för påskjutningen samt älgens flyktväg 

 var älgen ensam eller tillsammans med andra älgar 

 flyktriktningar för eventuellt andra älgar 
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Vid jakt med hund 
Om hund skäller älg skall samtliga jägare kvarstanna på tilldelade pass och invänta 
resultatet, såvida inte annat meddelats av jaktledare. Ingen annan än hundföraren får gå 
på älgståndet eller gångstånd, detta för att undvika risk för vådaskjutningar. 
 

Märkning av fälld älga 
Fälld älg skall märkas före avtransport. Plomb fästes runt hälsenan på älgens ena bakben. 
Vuxen älg: gul plomb. Älgkalv: blå plomb. 
 

Åldersbestämning av hondjur skall göras 
Skytt ansvarar för att vänster nedre käkhalva inklusive framtänder avlägsnas för 
åldersbestämning. 
 

Radiotrafik 
Frekvens 31,260  skall användas. Radiotrafik bör ej förekomma i andra än för jakt 
nödvändiga meddelanden. 
 

Nästa dags jakt 
Jaktdeltagare tar reda på var nästa dags jakt skall bedrivas 
 

Kontaktuppgifter 
Jaktledare 

Rolf Kitti 070-581 00 06 
Bertil Segerlund 076-147 95 45 

Ordförande 
Sven Forsberg 070-528 11 57 

 

Jakten ska präglas av säkerhet, jaktetik, kamratskap och gott 

förhållande till jaktgrannar, markägare och allmänhet. 
 

GOD JAKT 
 
 

 

 
 
 
Reglerna och anvisningarna är fastställda av styrelsen den 26 augusti 2013 


