
 
 
 
 
                                        
                                               P.M. FÖR ÄLGJÄGAREP.M. FÖR ÄLGJÄGAREP.M. FÖR ÄLGJÄGAREP.M. FÖR ÄLGJÄGARE    

 

  

Inom…………………………………………………………………………………………………………….. 
viltvårdsområde, förening, jaktlag 

 
1.    Licensen omfattar…………djur, varav högst…………vuxna. 
 
2. Av vuxna djur får/skall……….st vara kor. Ko får fällas endast om den är utan kalv 
       eller sedan kalven/kalvarna fällts. 
 
3.    Följande vilt får fällas:   älg.            Övrigt vilt……………….. 
 
4 Förflyttning till och från passet sker efter anvisad väg. Laddning och patron ur sker på passetsker på passetsker på passetsker på passet. 

 
5. All alkoholförtäring i samband med jakten är förbjuden.  

 
6. Kontrollera så att DKontrollera så att DKontrollera så att DKontrollera så att Du vet exakt var dina passgrannar finnsu vet exakt var dina passgrannar finnsu vet exakt var dina passgrannar finnsu vet exakt var dina passgrannar finns.   

 
7. Innan skott lossas skall Du konstateraInnan skott lossas skall Du konstateraInnan skott lossas skall Du konstateraInnan skott lossas skall Du konstatera: 

-att det verkligen är älg Du ser                                                                             
-att djuret är skjutbart enligt bestämmelserna        

                       -att skjutriktningen är ofarlig                             
-att skottfältet är rent 
-att skotthållet inte är för långt 
    

8. All skottlossning sker på skyttens eget ansvar. 
 

9. Ställer hund älg får passkytt inte gå på ståndet annat än på hundförarens order. 
 

10. Rapportera skott mot älg på radio inom två minuter och/eller skjut signalskott enligt följande: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

11. Kom ihåg jaktledarens nödbroms: skjuts det fem skott i snabb följd är all skottlossning 
förbjuden. 

 
12. När skott lossas av jaktkamrat: slå på radion och lyssnaslå på radion och lyssnaslå på radion och lyssnaslå på radion och lyssna. Radiosamband……….mhz, 

kanal……….. 
 

13. Går påskjuten älg undan skall Du: 
-markera skottplatsen noggrant 
-invänta order från jaktledaren 
-ta kontakt med passgranne innaninnaninnaninnan Du förföljer älgen. 

 
14. Jaktkort och vapenlicens och i förekommande fall jakträttsbevis skall medföras under jakten. 
 
15. Vid jakten skall alla deltagare bära rött hattband eller motsvarande. 

 
16. Personer som medföljer som sällskap under jakten har att rätta sig efter detta P.M. och de 

övriga order som utfärdas av jaktledaren. 


