
ÄLGJAKTS-PM    2010        GETTJÄRNS VVO 
                                     ( Gettjärnssektionen) 
 
Älgjakten pågår under tiden 11 okt -10  - 31 jan - 11. 
Gettjärns VVO startar älgjakten måndagen den 11 okt. ( gemensamhetsjakt ) 
Licensen omfattar 15 vuxna djur och 14 kalvar. Vi beslutar under jakten hur många 
djur och vilka som skall skjutas. Målsättningen är 25 % tjur , 25 % hondjur och 50 % 
kalv. 
Om Du är osäker fråga jaktledare eller utsättare. 
 

- Du skall ha med statligt jaktkort, jakträttsbevis f rån Gettjärns VVO och 
vapenlicens under jakten. 

 
-     Alkoholpåverkan i samband med jakt är absolut förbjuden. 

 
-    Du skall ha någon typ av jägarförsäkring/ ansvarsförsäkring. 
 
- Röd/gul mössa/ hattband eller liknande skall bäras under jakt. Hundförare skall bära                                                                                                                                                                                                                                                                

kläder med tydlig färgmarkering.  
 
- Vapnet skall vara oladdat på väg till och från passet. Plundra vapnet vid klättring i 

jakttorn. Vid samling skall slutstycket vara tillbakadraget eller urtaget. Det skall 
synas att vapnet är oladdat. 

 
- Skytt skall vara på anvisat pass. Det får inte lämnas före uppgjord tidpunkt, annat 

än för att skjuta avfångningsskott eller passa skjuten älg . Villkoret är då att älgen 
är inom synhåll och att Du i förväg tagit kontakt med Din jaktledning och dina 
passgrannar, så att de  är medvetna om var Du finns. 
 

- Du skall veta var närmaste passgrannar står och känna till farliga skjutriktningar. 
Är Du osäker, fråga utsättaren. Lämna aldrig Ditt pass. ( Se ovan ) 

 
- Skott får lossas på eget ansvar, då tillåten älg är i håll , då människor, hundar eller 

annat riskabelt för säkerheten inte finns i skjutriktningen och då Du är helt säker på 
att få en bra träff med första skottet. Tänk på kulfång och rikoschettrisk även när 
flera skott måste lossas. Skjut inte det skott, som Du kanske alltid får ångra. Endast 
ett djur / tillfälle/pass får påskjutas. 
Släpp gärna förbi ett skjutbart djur, om Du är det minsta osäker. Då visar Du gott  
omdöme! 

 
- Hundförare skall vara absolut säker på var passkyttar och övriga hundförare finns 
      innan skott lossas. 

 
- Faller inte påskjuten älg , håll noga reda på var den befann sig, när Du sköt på den , 

var Du såg den sist, skottecken, om det var flera djur och deras flyktväg.  
- Koppla om möjligt upp eventuell hund. 
      Kontakta jaktledning och  passgrannar. Vänta på besked  från jaktledningen. 
 
- Tänk på hunden vid avfångning av en älg. Se till att hunden inte är mellan Dig och 
       Älgen. Koppla upp hunden en bit bakom. 

 
                                                                                        Ha en trevlig jakt! 
  


