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Jaktföreningens namn 

 
Jaktstadgar för licensbelagda hjortdjur 

1§ ALLMÄNT 
 

1. Vid planeringen och genomförandet av jakten iakttas licensvillkoren, gällande lagstiftning, 
god jaktsed och jaktföreningens regler samt avtal som ingåtts med grannföreningar. 

 

2. Antalet hjortdjur som ska fällas anpassas till årsavkastningen av älgbeståndet i området, till 
rekommendationerna från hjortdjursforskningen och tillståndsgivaren samt till skadorna inom 
jord‐ och skogsbruket och vägtrafiken. 

 
3. Vid jakt iakttas jämlikhetsprincipen, dvs. medlemmarna i hjortdjurssektionen eller 
sällskapet har lika rättigheter och skyldigheter, om inte något annat bestäms i föreningens 
stadgar. 

 
4. Föreningens jaktstadga för hjortdjur behandlas och fastställs årligen vid års‐ eller höst‐
/sommarmötet och ges till kännedom för alla som anmält sig för jakt på hjortdjur innan 
jakten inleds. 

 

2 § JAKTMARKER, SAMARBETE 
 

1. Föreningens styrelse eller föreningens medlemmar som styrelsen särskilt befullmäktigat 
ansvarar för arrenderingen av föreningens jaktmarker. 

 
2. En uppdaterad karta över jaktområdena ska hållas tillgänglig även för jägare av 
hjortdjur. Kartan uppdateras i tjänsten Oma riista som bilaga till tillståndsansökan. 

 

3. Föreningen kan genom separata beslut och avtal höra till det s.k. samtillståndet för jakt på älg 
och andra hjortdjur. 

 

3 § LICENSER 
 
1. Föreningens styrelse eller dess särskilt befullmäktigade medlemmar, älgsektionen eller 
älgföreningens ledning/jaktledare ansvarar för ansökan om tillstånd att fälla älg. 

 

2. På föreningens vägnar förhandlar föreninens namntecknare eller medlemmar som utsetts till 
uppdraget av årsstämman eller styrelsen eller jaktledaren med handläggaren av tillståndsansökan, 
tillståndsbeviljaren och eventuella samtillståndspartner. 

 

4§ RÄTT ATT DELTA OCH BILDANDET AV SEKTION, SÄLLSKAP ELLER DYLIKT 
 
1. Alla medlemmar i föreningen har rätt att delta i jakt på hjortdjur, om inte föreningens stadgar 
innehåller andra specialvillkor med anknytning till medlemskapstyperna. 



2. Föreningens  hjortdjurssektioner,  grupper  eller  sällskap  bildas  årligen  i  samband  med 
föreningens  allmänna  års‐  eller  sommarmöte/höstmöte,  om  inte  annat  anges  i  föreningens 
stadgar. 

 

3. Anslutning  till  jakt  på  hjortdjur  sker  genom  att  anmäla  sig  vid  det  möte  som  grundar 
sektionen  e.d.  eller  genom  att  anmäla  sig  till  jaktledaren  före  utgången  av  augusti  eller  på 
något annat särskilt avtalat sätt. 

 

4. En medlem som deltar i jakten ska ha ett giltigt skjutprovs‐ och jaktkort. Korten kan visas för 
jaktledaren på möten, vid sammankomster eller som bilder elektroniskt innan man deltar i jakt. 
Den som deltar i köttutdelningen ska ha betalat alla avgifter som krävdes innan början av jakten. 
Även eventuella andra skyldigheter som föreningen fastställt för deltagandet i jakten ska vara 
uppfyllda. 

 
5 § JAKTLEDNING OCH ANNAN UPPGIFTSFÖRDELNING 

 
1. Föreningens jaktledare och ett behövligt antal vice ledare väljs årligen av föreningens års‐ eller 
sommar‐/höstmöte. Föreningens möte kan besluta att valet görs av föreningens styrelse, 
hjortdjurssektion e.d. eller av det älgsällskap som bildats. Jaktledaren och vice ledarna 
uppdateras i tjänsten Oma riista innan jakten inleds. 

 

2. Andra funktionärer som älgsektionen e.d. behöver väljs av sektionen e.d. bland sig. 
 
3. Sektionens möten e.d. och beslut som fattats i dessa ska bokföras under 
ledning av jaktledaren. 

 

4. Händelser  och  observationer  under  jaktsäsongen  registreras  för  sällskapet  och  i 
tillämpliga  delar  för  statistikföring,  föreningens  årsberättelse,  viltinventering  och 
intressentgruppernas behov samt föreningens egen arkivering i tjänsten Omariista. 

 

6 § INLEDANDE AV JAKT OCH JAKTTID 
 
1. Beslut om att inleda jaktsäsongen fattas vid hjortdjurssektionens eller sällskapets möte och 
tidpunkten meddelas till föreningens medlemmar som varit frånvarande från mötet. 

 

2. S.k. allmänna jaktdagar är veckoslut under jaktsäsongen för hjortdjur (lö–sö). Beslut om jakt 
som sker andra dagar fattas av jaktledaren med iakttagande av föreningens beslut. 

 
3. Hjortdjur som är mindre än älg jagas från början av säsongen både som spaning och 
som sällskapsjakt med beaktande av de olika kraven i jaktstadgarna. 

 

4. Utfodringsplatser där föreningen utfodrar, lockar bort djur från skadeobjekt utan att jaga 
eller enbart lockar till sig djur för hundjakt avtalas på förhand vid föreningens möte. Med 
föreningens allmänna jaktutfodring kan alla som anmält sig till hjortdjursjakten jaga enligt 
överenskommelse med jaktledaren. Privata jaktutfodringar och jakten vid dem avtalas med 
jaktledaren. 



7 § ANVÄNDNING AV HUND 
 
1. Man kommer i god tid på förhand överens om användningen och användningstiderna för 
hundar som används för jakt på hjortdjur med iakttagande av jämlikhet. Tolkningssituationer 
avgörs av jaktledaren. 

 

2. För att samordna fångstformerna för hjortdjur som är mindre än älg vid jakt med hjälp av hund, 
släpps hunden inte iväg från utfodringen eller dess närhet utan tillstånd av den som upprätthåller 
utfodringen. Likaså i områden där hjortdjur dessutom fångas genom vakthållning samma kväll 
strävar man efter att avsluta hundjakten två timmar före solnedgången, så att djuren vågar sig 
komma till vakthållningsplatserna innan fullt mörker faller. 

 
3. Hundens träning för hjortdjur begränsas endast av särskilt vägande skäl som hänför sig till 
säkerheten eller genomförandet av jakt och även då så lite som möjligt, med iakttagande av 
skälighet och jämlikhet, genom beslut av föreningens möte. 

 

8 SKYLDIGHET ATT DELTA 
 

1. Beslut om skyldigheten för medlemmarna i älgdjurssektionen eller sällskapet att delta i jakt 
under s.k. allmänna jaktdagar fattas vid älgdjurssektionens e.d. årliga möte. Föreningens 
medlemmar är också skyldiga att delta i kringaktiviteter i anslutning till jakt i enlighet med 
besluten. 

 

2. Som kringaktiviteter i anslutning till jakt räknas i dessa regler bl.a. åtgärder i anslutning till 
fångsthantering, underhåll av redskap, renhållning och skötsel av platsen för hantering av 
bytet och jaktstugan, skötsel av passplatser samt jaktfester med förberedelser. 

 

3. Föreningen har följande skyldighet att delta: 
a) Ingen skyldighet att delta i jakt. I respektive köttutdelning deltar personer som deltagit 

i jakthelgen i fråga, inklusive personer som deltagit i kringåtgärder i samband med jakt 
på det sätt som jaktledaren angett efter den föregående köttdelningen. Avgifterna för 
jakt i början av säsongen, på basis av anmälan, återbetalas inte till dem som inte deltar 
i jakten eller till dem som blivit utan fångst, om inte annat avtalas på förhand under 
mötet. 

 

b) Medlemmar i sällskapet har oavbrutna lediga dagar utan påföljd från allmänt avtalade 
jaktdagar enligt det konstituerande mötet under jaktsäsongen eller är skyldiga att delta i 
överenskomna jakter under jaktdagen. 
För de frånvarodagar som överskrider ovan nämnda kvot betalar medlemmen in_    
euro/frånvarodag på föreningens konto eller ersätter den på 
   sätt. 

 

c)    
 
 

9 § SKJUTSKICKLIGHET, HANTERING AV BYTE 



1. Det vapen som används för jakt ska skottställas årligen före jakten till jaktpatroner. Alla som 
deltar i jakten som skytt är skyldiga att skaffa sig tillräcklig skjutskicklighet genom övning både 
självständigt och på det sätt som föreningen bestämmer. 

 

2. Om inte jaktledaren bestämmer något annat ska skytten efter fällningen sticka fångsten 
om träffen inte finns i lungområdet. Vid föreningsjakt ska man be jaktledaren om tillstånd 
att gå till det fällda djuret och de närmaste jägarna ska informeras om att man lämnar 
passet. 

 
3. Bytet eller dess värde får inte äventyras i onödan genom skott, oskickliga 
nådeskott, ohygien eller på annat sätt. 

 

4. Var och en ska skaffa sig tillräcklig beredskap för att hantera fångsten och han eller 
hon är skyldig att vid behov delta i hanteringen av fångsten. 

 
10 § SITUATION DÄR DJURET SÅRATS 

 

1. Skytten ska alltid noggrant följa djurets beteende efter skottet. 
 

2. Om djuret inte välter på skyttens syn‐ eller hörselavstånd ska skytten: 
 

• underrätta jaktledaren om situationen på ett på förhand överenskommet sätt. Även skott 
som tolkats som omskjutning ska anmälas. 
• exakt och tydligt markera sin plats vid tidpunkten för avfyrningen 
• noggrant och tydligt markera var djuret befann sig vid tidpunkten för skjutningen 

 
Om  jaktledaren ger  tillstånd,  får  skytten  följa det  skadade djurets  spår, märka dem och 
inte  röra  vid  dem,  i  högst  150 meter.  Grannpassen  ska  alltid  underrättas  om  att man 
spårar ett skjutet djur. 

 

11 §  FASTSTÄLLNING AV FÄLLARE 
1. I tolkningssituationer utses den som mest sannolikt först har skjutit en dödlig träff till fällare. 
Som sådant anses ett skott som normalt dödar ett djur på två timmar från en träff. 
2. Vid tolkningen utses fällaren av jaktledaren efter att ha hört alla parter och andra 
vittnen. 
3. I tolkningssituationer kan flera personer som delar den fångstandel som tillhör fällaren 
utses till fällare. 

 

12 § FÖRDELNING AV BYTE ELLER LICENSER 
1. Läder, huvud med eventuella horn och ätbara inre organ från ett fällt djur hör enligt 
jakttraditionerna till fällaren. 
2. Av den fällda älgen levereras ordentliga stekar eller soppkött till den markägare vars 
arrendemark älgen föll på. Denna s.k. tackbit kan också ersättas på annat sätt enligt 
föreningens traditioner. De som har rätt att få en andel av köttet har inte rätt till markägarens 
köttbit. 



3. Köttutdelningen sker mellan de som har rätt att få en andel av köttet i jämna partier som 
lottas ut vid tilldelningen. Beslut om jaktgästernas fångstandelar fattas innan gästen inleder 
jakten. De mest eftertraktade delarna, såsom innerfiléer, som inte räcker till för alla, kan med 
köprincipen delas ut till alla en efter en. Erhållandet av en bit antecknas i delningslistan. När alla 
en gång har fått en av bitarna börjar cirkulationen från början. När det finns bitar i olika 
storlekar, såsom bitar av ett vuxet djur och en kalv, lottas bitarna ut bland dem som står i tur. 
Man hoppar över den frånvarande till följande namn. 

 

4. I fråga om hjortdjur som är mindre än älg hör det fällda djuret till fällaren eller 
delningsgruppen eller, enligt överenskommelse med jaktledaren, till en annan medlem eller till 
föreningens ändamål. En person med förhinder att jaga djuren i fråga kan meddela sitt 
bytesönskemål till jaktledaren som i mån av möjlighet koordinerar hur bytet styrs. 
5. När det gäller hjortdjur mindre än älg kan ett lämpligt möte fastställa den högsta 
bytesmängden per medlem och mängden kan vid behov granskas mitt under säsongen med 
beslut av föreningens styrelse eller hjortdjurssektion e.d. (Tillstånd reserveras inte i områden 
med tät stam, utan de används så flexibelt som möjligt utan att fångsten fördröjs) 
Föreningen kan besluta om att en del av tillstånden används för gästjakter eller om 
försäljning av kött för att finansiera föreningsverksamheten. 
6. Jaktledaren följer upp hur tillstånden används för djur enligt rekommendationerna. Vid behov 
bestämmer jaktledaren typen av de individer som jagas tills fångstfördelningen följer 
rekommendationerna. (Rekommendationerna och målen kan skilja sig från varandra i områden 
med ett tätt och glest bestånd). 

 

13 § KONSEKVENSER VID ÖVERTRÄDELSER, AVGÖRANDEN OM MENINGSSKILJAKTIGHETER 
1. Jaktledaren underrättar myndigheterna om brott mot jaktlagstiftningen som skett i samband 
med jakt. Jaktledaren är också skyldig att sörja för andra anmälningsplikter som förutsätts i 
författningarna. 
2. Överträdelser av föreningens stadgar, denna jaktstadga, goda jaktseder eller jaktledarens 
anvisningar och bestämmelser behandlas omedelbart av jaktledarna tillsammans som tilltalar 
sakägaren. I fall som kräver straff behandlas och avgörs ärendet av ett organ enligt föreningens 
stadgar, och straffen ges inom ramen för föreningens stadgar. 
3. Eventuella meningsskiljaktigheter mellan sektionens medlemmar eller liknande ska 
delges jaktledarna, som i sin tur ska fungera som skiljemän och så snabbt som möjligt 
fastställa en lösningsmodell för meningsskiljaktigheterna. 
4. De  påföljder  som  påförs  medlemmarna  i  sektionen  e.d.  för  överträdelser  ska  vara 
motiverade  och  rimliga  samt  lika  stora  för  alla  för  samma  förseelse.  Påföljderna  för  de 
vanligaste förseelserna avgörs och meddelas deltagarna på förhand innan jakten inleds. 

 
14§ JAKTFEST 
1. Jaktfesten är ett sätt att tacka dem som hyr ut jaktmarker för föreningens 
verksamhetsmöjligheter. Genom jaktfesten främjas och stärks samarbetet mellan 
föreningen/sällskapet och markägarna samt andra intressentgrupper. 
2. Alla föreningens medlemmar är i mån av möjlighet skyldiga att delta i arrangerandet av ett 
jaktevenemang och i jaktfester, om inte organiseringsansvaret separat har fastställts för dem 
som deltar i hjortdjursjakten. 
3. Jaktfestsgruppen samarbetar intensivt med föreningens styrelse, jaktledarna och 
hjortdjurssektionen e.d. 



15 § KOSTNADER 
1. Kostnaderna för och finansieringen av älgdjurssektionen eller liknande är en del av föreningens 
ekonomi och bokföring. 

2. Det sammanlagda beloppet av älgjaktens kostnader fördelas jämnt mellan 
a) de som anmält sig till älgjakt, 
b) som älgavgifter bland medlemmarna i köttutdelningen 
c)    

 
Om avgifter för jakt på hjortdjur som är mindre än älg avtalas: 

a) På områden med tät stam: man kommer överens om den avgift för slaktkroppar som 
medlemmen eller delningsgruppen betalar för kalvar, vuxna honor och hanar för den 
som tar kroppen, eller enligt det antal licenser som använts. 

b) Inom område med gles stam: licens kan bokas och betalas på förhand. Avgiften återbetalas 
inte. 

c) jaktavgift på basis av anmälan till jakt (kan ingå i älgavgiften) 
d)    

 
 

3. Eventuella intäkter eller överskott från hjortdjurssektionen eller motsvarande dras av från 
det sammanlagda beloppet av kostnaderna innan hjortdjursavgiften fastställs, om inte 
intäkterna används för att täcka anskaffningar eller föreningens övriga verksamhet. 

 

16§ SAMARBETE 
1. Beslut om föreningens eventuella deltagande i den gemensamma licensen 
fattas årligen vid föreningens årsmöte. 
2. De parter som jagar med gemensam licens har ett separat skriftligt samarbetsavtal vars 
innehåll delges medlemmarna. 
3. Jaktledaren beslutar om föreningens deltagande i gemensam jakt med grannföreningen, om 
inte mer än hälften av de medlemmar som deltar i den gemensamma jakten motsätter sig det. 

 

17 § JAKTGÄSTER 
1. Föreningen kan ta emot jaktgäster. Beslut om att ta emot gäster kan fattas antingen av 
föreningen, föreningens styrelse eller älgdjurssektionen eller av sällskapet. 
2. Beslut om jaktarrangemang för jaktgäster fattas av hjortdjurssektionen e.d. 
3. Beslut om gästernas värdskap samt om vem som handleder i jakt och jaktregler fattas innan 
gästen inleder jakt. 
4. Föreningens årsmöte eller föreningens styrelse eller hjortdjurssektionen eller 
sällskapet som befullmäktigats av någondera beslutar om de avgifter som tas ut av 
gästerna. 
5. Gästen ska betala en gästavgift innan han eller hon deltar i jakten. Användningen av 
licenserna avtalas på förhand med jaktledaren. 
6. Gästerna förbinder sig att köpa en på förhand avtalad mängd/fångst till ett bestämt pris, om 
inte annat avtalas. 
7. Man ska se till att gästen inte jagar i områden där arrendeavtalet om jakträtt begränsar 
detta. 
8. En medlem får inte sälja jakt för egen räkning. 

 

18§ KÄNNEDOM OM JAKTSTADGARNA 



1. Varje medlem i sällskapet och varje jaktgäst är skyldig att sätta sig in i den 
jaktstadga som fastställs årligen och att följa den. 
2. Denna jaktstadga delas ut skriftligt till föreningens medlemmar och jaktgäster innan 
jakten inleds mot kvittering. 

 
 

19 § JAKTPRAXIS VID DREVJAKT 
 

1. Utrustning 
a) Minimiutrustning som lagen kräver: både orange väst och mössa ska användas och man 
ska ha med sig vapentillstånd,  jaktkort och skjutprovkort. Använd  för ändamålet  lämpliga 
öppningsbara patroner för vilka det vapen som används för jakt är skottinställt. 
b) Jakttelefon och skjutstöd ökar jaktens säkerhet och verksamhetsförutsättningar. 
Användningen av dem rekommenderas starkt. Likaså användning av blyersättande kulor för att 
minska köttförlusten och garantera säkerheteten i det kött som bjuds familjerna. 
c) Uppgifter om hundradar delas ut till alla som deltar i jakten av säkerhetsskäl. 

 

2. Förflyttning 
a) Vid förflyttning till fots eller när man är borta från passet ska patronen tas ur pipan och 
låset hållas öppet. Vapnet ska peka mot marken eller mot himlen. 
b) Man ska försäkra sig om att passplatsen är rätt. Om du är osäker på platsen ska du 
kontakta jaktledaren. 
c) Vid förflyttning med bil ska vapnet vara oladdat i skyddshöljet och när vapnet tillfälligt lämnas 
kvar i bilen får vapnet får inte gå att upptäcka från utsidan av fordonet (skjutvapenlagen 106 a 
§). Vid tillfällig förvaring får vapnet och patronerna inte vara direkt tillgängliga tillsammans, så 
alla patroner avlägsnas från vapnet och dess skydd. (Skjutvapenlagen 106 b §). 

 

3. Passplats och skjutsektor 
a) Vid ankomst till passet ska man få synförbindelse till grannpassen. Om en direkt 
synförbindelse saknas ska man försäkra sig om läget genom att besöka grannpassen innan 
jakten inleds eller genom att försäkra sig om läget på något annat tillförlitligt sätt. 
b) Skjutsektorn konstateras antingen separat av jaktledaren eller av ett objekt som tryggar minst 
45 grader. Det kan vara en person, ett fordon eller en konstruktion. Se en punkt i terrängen som 
fungerar som gräns. Det är förbjudet att skjuta närmare än detta mot det objekt som ska 
skyddas! Då sektorn efterfrågas, anges detta terrängobjekt. Undantagen ska avtalas med 
jaktledaren. 
c) Ingen avvikelse från skjutsektorn utan jaktledarens tillstånd under några omständigheter, 
även om någon omständighet, såsom terrängformer kan kännas annorlunda! 

 

4. Skjutning 
a) Skjutning är tillåten först när jaktledaren har meddelat att drevet inleds eller separat har 
givit skjuttillstånd. 
b) Man skjuter endast djur enligt anvisningarna och siktar mot lung‐/hjärtområdet. Under inga 
omständigheter skjuter man avsiktligt en hona som har kalv även när lagen tillåter det. Att inte 
skjuta är också ett godtagbart alternativ som man inte för något eftersnack om! 
c) Det är förbjudet att skjuta när man får syn eller ljud från en drevperson på osäkert avstånd eller 
på en plats inom skjutsektorn. Om det är tillåtet att skjuta bort från drevkarlarna bakom passet, 



 
 

HJÄLPLISTA FÖR MÖTET 

kan skjutsektorn fortsätta där enligt ovan nämnda anvisningar. Hundens säkra läge ska 
säkerställas före skottet! 
d) Urvalsreglerna följs enligt föreningens beslut. 

 
5. Efter skottet 
a) Anges vad som skjutits. 
b) Är inte tillåtet att gå till det fällda före drevet upphört eller utan särskilt tillstånd så att drevet 
inte förstörs av andra eller man äventyrar sig själv. När man förflyttar sig med tillstånd bort från 
passet mitt under jakten ska grannpassen meddelas detta innan förflyttningen. 
c) Om djuret har fallit inom synhåll kan man gå till det fällda djuret när drevet är över. 
d) Om djuret inte faller synligt ska man efter drevet följa jaktledarens anvisningar för att spåra 
djuret. 

 

6. Drevpersonerna 
a) Ska använda orange väst samt huvudbonad 
b) Vid drevet ska man föra ljud med hur täta mellanrum som helst för att läget till skyttarna är 
på klart. 

 
 

20§ JAKTPRAXIS VID VAKTJAKT 
a) Man ska komma överens om att gå till passet med jaktledaren och fastställa läget, 
skjutsektorerna, vilken den tillåtna eftersträvade fångsten är och det tillgängliga 
antalet licenser. 
b) Jaktledaren ska periodiskt elektroniskt informera dem som anmält sig till jakt 
om fångstläget. 
c) I passet ska man se djuret tillräckligt länge före skottet för att säkerställa dess art och kvalitet. 
Föreningens urvalsregel ska följs. 
d) Ett jaktskott skjuts i lung‐hjärtområdet. 
e) Jaktledaren meddelas om fällningen senast följande dag. Anmälan om sårskada och skott 
som tolkas som bommar ska göras utan dröjsmål. Fällningen uppdateras av jägaren eller 
jaktledaren i tjänsten Oma riista. 

 
 
 
 
 

 

JAKTSTADGARNA FASTSTÄLLS ÅRLIGT VID FÖRENINGENS SOMMAR‐ ELLER VINTERMÖTE 
 
 
 
 
 
 
 

 



‐ Jaktområdena konstateras 
‐ Beslut om anslutning till samtillstånd och godkännande av samtillståndsavtal eller 
självständig ansökan om tillstånd 
‐ Beslut om antalet jaktlicenser som söks 
‐ Beslut om att ansöka om licenser eller om att befullmäktiga att förhandla och sköta gemensamma 
tillståndsärenden 

‐ Beslut om skyldigheterna att delta i jakt o 
Älgjaktsavgifter 
o Jakt‐ eller fångstavgifter för små hjortdjur 
o xx (talko, skjutövning m.m.) 

‐ Anmälan till jakt under ett möte samt anmälningssätt efter mötet samt beslut om sista 
anmälningsdag. 
‐ Skyldighet att delta 

o xx 
o Kringfunktioner 

‐ Bildande av sektion, sällskap eller grupper o 
Älg och små hjortdjur 

‐ Delning av kött/licenser 
o Delning av älgkött/‐licenser 
o Tilldelning av kött/licenser för små hjortdjur 

‐ Jaktledare och eventuella andra funktionärer 
‐ Inledande av jakt 

o Älg 
o Hjortdjur som är mindre än älg 

‐ Allmänna utfodringsplatser för jakt, platser för lockande jakt, slickstenar och underhåll av platser 
‐ Användning av hund 

o Avtal om användningstider 
o xx 

‐ Jaktgäster och gästavgifter samt försäljning av djurkroppar 
‐ Jaktfest 
‐ Godkännande av föreningens jaktstadga för hjortdjur 


