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Hjort- och rådjursjägare
Hjortjakten och rådjursjakten 2021-2022.
VITSVANSHJORTJAKT
1. Till hjortjakten kan medlem i Petalax Jaktförening anmäla sig. Anmälningar till vitsvanshjortjakten
görs i år så att anmälan sker vid slakthuset i Bjurnäs den 12 och 15 augusti mellan kl. 18.00 och 19.00.
De som inte själva har möjlighet att komma till platsen kan befullmäktiga någon annan att sköta
anmälan, jaktkort och skjutprovsintyg bör medtagas och vaktplatser skall fotograferas på kartan vid
slakthuset (max 2 vaktplatser per jägare), man bör se till att hålla ett avstånd på 200 meter till andra
matnings- och vaktplatser. Varje hjortjägare bör förse sina pasställen med namn och telefonnummer.
Kom ihåg markägarens lov.
2. I hjortjakten har Petalax jaktförening 35 licenser: 23 fullvuxna och 24 kalvar. Jaktområdet kan du se
på OmaRiista.
3. Utgångsläget är att vi börjar med kvoten med 13 bockar, 4 hindar och 20 kalvar.
4. Varje hjortjägare får skjuta 1 vuxen hjort samt fri kalvavskjutning, tills utgivna licenser uppnåtts.
5. Hjortjakten inleds 1 september. Jakten sker som individuell vaktjakt. Pürschjakt, smygjakt och
spejningsjakt från bil är ej tillåten, klappjakt eller drevjakt endast om jaktledaren kallar till sådan.
6. Vaktjakt på hjort får ske endast från torn eller ordentligt upphöjda platser med naturliga kulfång,
vilka har anmälts vid anmälan till hjortdjursjakten. Detta så att man vid eventuell skottavlossning
alltid skjuter snett nedåt för undvikande av olyckor då många hjortjägare kan vara i rörelse
samtidigt. Orange kläder bör också alltid användas.
7. Gemensam hundjakt på vitsvanshjort tillåten (fr.o.m. 25.9) på hela området för vitsvanshjortjakt
men inget släpp intill matplats tillåten. För gemensam hundjakt är följande licenser reserverade 2
bockar, 1 hind samt fri kalvavskjutning som inte påverkar den personliga licensen.
All hundjakt på hjort skall ske som gemensam för alla hjortjägare som är anmälda så att de som vill
kan delta, minst en vecka på förhand bör man meddela om gemensam hundjakt på hjort och de som
vill delta skall anmäla sig till den vicejaktledare som meddelas. Endast föreningsmedlemmarnas egna
hundar används vid hjortjakt och endast anmälda hjortjägare kan delta.
WhatsApp-grupp bildas. I WhatsApp-gruppen sker endast delgivning, ordergivning, orderbekräftning
och rapportering. Annan kommunikation sker via andra medier
Den av jaktledarna som ansvarar för den gemensamma hundjakten måste meddela Jonny Nordström
en dag innan om deltagare, samt på vilket område jakten kommer att bedrivas. Under jakten är det
tillåtet att skjuta vitsvanshjort ,samt på prov jaktåret 2021-22 rådjur från passtorn, upphöjda ställen
med kulgevär med iakttagna av alla säkerhetsföreskrifter.
Hind bör inte skjutas under drev-/hundjakter, eftersom de ofta ställer av kalvarna.
Hundägare som är anmälda till hjortjakten som vice jaktledare har möjlighet att jaga hjort ensam
med hund, med beaktande av säkerhetsföreskrifter som gäller för jakt med kulgevär.
8. Vitsvanshjort får ej fällas i älgjakten
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9. Anmälan om byte vid Vitsvanshjortjakt görs genast till jaktledaren Jonny Nordström, 050-5463767.
Anmäl kön, taggantal per sida, fastighetsnummer var djuret fällts, skyttens namn, samt bild på djuret
till Jonny. (Skytten anmäler inte ännu i år fällda vitsvanshjortar på OmaRiista, eftersom tekniken för
vitsvanshjortanmälningarna inte riktigt är färdigt).
10. Hjortskytten betalar licensavgift (fullvuxen 17 €, kalv 8 €) + 20€ vid användning av slakthus.
RÅDJURSJAKT
11. Rådjursjakten inleds 1 september. Jakten sker som individuell vaktjakt av föreningens
medlemmar. Pürschjakt, smygjakt och spejningsjakt från bil är ej tillåten, klappjakt eller drevjakt
endast om jaktledaren kallar till sådan.
12. Vaktjakt på rådjur får ske endast från torn eller ordentligt upphöjda platser med naturliga
kulfång, vilka har anmälts till jaktledaren. Detta så att man vid ev. skottavlossning alltid skjuter snett
nedåt för undvikande av olyckor då många hjortdjursjägare kan vara i rörelse samtidigt. Orange
kläder bör också alltid användas.
13. Hundjakt på rådjur är tillåten (fr.o.m. 25.9). Säsongkortsinnehavare kan delta i hundjakt. Vid
hundjakt på rådjur är endast hagelvapen tillåtet. Hundsläpp får ej göras intill matplats. Hundjakt
endast med föreningsmedlemmars och säsongkortsinnehavares hundar.
14. Rådjursjakten har fri avskjutning tills jaktledaren bestämmer annat.
15. Rådjur skall av skytten anmälas på OmaRiista. Samt meddelas till Jonny Nordström
16. Rådjur har ingen licensavgift, men vid användning av slakthus betalar skytten 20€.
ALLMÄNT
17. Som vi alla vet är jakt från motorfordon förbjuden, också jakt inom 100m från att man lämnat
motorfordonet. Tanken med jakt från pasställen är ju att man i lugn och ro före det eventuella
skottet hinner rekognosera omgivningen, andra passjägare, bär- och svampplockare, hundrastare och
markägare mfl, vilka alla har rätt att fritt röra sig i naturen. Detta är orsaken varför vi INTE sysslar
med smygjakt, utan jagar från förberedda, upphöjda pasställen med naturligt kulfång, där jägaren
har god kännedom om omgivningen, andra pasställen och andra personers vanor och rörelserutter.
18. 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!
19. Den som bryter mot reglerna utesluts från hjortjakten under pågående och därpå följande
säsong, ev. horn beslagtas och köttet säljes genom auktion. Eventuell förlängning av straff beslutas
av föreningsmöte.
20. Hjortjägare tar hänsyn till pågående älgjakt, som har förtur.
21. Hjortjägare tar också hänsyn till andra hjortjägare.
22. Kom ihåg säkerheten och var försiktig med andra jägare som finns i markerna.
23. Kom också ihåg ett säkert skytte och att man aldrig skall behöva ångra ett skott om inte avlossats!
Med hopp om en säker och framgångsrik jakt!
Jaktledare Jonny Nordström, vice Bernt Björkholm,
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Hundägare som vice jaktledare
Kjell Enberg, Mikaela Storsved, Ulf Stenbacka, Tony Lillthors, Kjell Vest och Peter Enlund, Jan
Björklund och Björn Höstman.
Licensinnehavare Jonny Nordström

