
Hjortjakten 2018-2019, licenser 20 st (12 fullvuxna och 16 kalvar) på begränsat område, 
se karta. 
 
 

1. Jakten inleds 1 september. Jakten sker som individuell vakjakt, klappjakt endast 
om jaktledaren kallar till sådan. 

 
2. 1 bock och 1 kalv reserveras till eventuell samjakt. Hindar bör inte skjutas under 

drev/hundjakter, eftersom de ofta ställer av kalvarna. 
 

3. Anmälan om byte görs genast till jaktledaren Daniel Bäck, 040-3507348. 
 
4. Utgångsläget är att 1.9-15.10 är endast kalvar lovliga. Varje hjortjägare har 

möjlighet att skjuta 1 kalv under den tiden. Om många kalvar blir skjutna tidigt på 
säsongen kan jaktledaren i samråd med licensinnehavaren ta beslut om att 
släppa fullvuxna licenser tidigare, men senast 15.10 tas beslut om fortsättningen 
av hjortjakten, troligen blir fortsättningen enligt nedanstående punkt 5 om man 
skulle få några kalvar skjutna. Då nollas också allas kvoter, dvs även om man 
skjutit en kalv under 1.9-15.10 har man samma möjligheter att skjuta hjortar som 
alla andra enligt punkt 5 och även om det skulle bli så att fullvuxna licenser släpps 
före 15.10. Syftet med allt detta är att försöka får upp kalv-% till 60 %. 

 
5. Om man skjuter en kalv först får man skjuta en fullväxt efter det, skjuter man 1 

fullväxt först får man vänta till den 1.12 före man eventuellt får skjuta på nytt. 
Skjuter man 2 kalvar har man direkt möjlighet att skjuta en tredje kalv före 1.12. 
Detta betyder att man har 1 eller 1,5 licens per jägare beroende på hur man 
spelar sina kort och det finns licenser. Om det ser ut som att det blir för lite kalvar 
skjutna kan jaktledaren närsomhelst freda fullvuxna hjortar. 1.12 beslutar 
jaktledaren om fortsättningen liksom förr. Rekommenderas att bockar med 5 
taggar och uppåt sparas tills efter brunsten i november. 

 
6. Anmäl kön, taggantal per sida, fastighetsnummer var djuret fällts, skyttens namn, 

samt bild på djuret till jaktledaren. Skytten anmäler fällda vitsvanshjortar inte ännu 
i år på OmaRiista, eftersom tekniken för vitsvanshjortanmälningarna inte riktigt är 
färdigt. 

 
7. Licensavgift (fullvuxen 17 €, kalv 8 €)+ 20 e slakthusavgift betalas av skytten. 

 
8. Hundjakt tillåten, men inget släpp intill matplats tillåten, någon av jaktledarna bör 

vara med om flera deltar i hundjakten. 
 

9. Endast orange eller rödorange kläder används alltid av hjortjägare 
(väst+mössa). Även fast man sitter i en vaktkoja, bör andra jägare bli varse 
om kojan är i användning. Markera kojan med t.ex. en orange väst när den 
används. Användning av röda kläder är förbjudet.  

 
10. Hjortjägare skall alltid stå på en upphöjd plats. T.ex. Torn, ladutak, stor 

sten… Man ser till att man alltid skjuter snett neråt och har ett bra kulfång! 
Det finns många jägare i markerna, det går snabbt när olyckan är framme! 

 
11. Den som bryter mot reglerna utesluts från hjortjakten under pågående och 

därpå följande säsong, ev. horn beslagtas och köttet säljes genom auktion. 
Ev. förlängning av straff beslutas av föreningsmöte. 

 
12. Hjortjägare tar hänsyn till pågående älgjakt. 

 



13. Hjortjägare tar också hänsyn till andra hjortjägare. 
 

14. Kom ihåg säkerheten och var försiktig med andra jägare som finns i 
markerna. 

 
15. Kom också ihåg ett säkert skytte och att man aldrig skall behöva ångra ett skott 

som inte avlossats! 
 
Med hopp om en säker och framgångsrik jakt! 
 
Jaktledare Daniel Bäck, vice Janne Björklund, Kjell Enberg. 
 
Licensinnehavare Ingmar Enbacka 
 
 
 
 
 
 


