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Ingående Jaktlag: Harasjömåla Södra representant Christer Thomasson, Harasjömåla representant Rickard 
Carlsson, Baggeboda / Brokamåla Representant Lars Sällström, Olofströms Jakt och Viltvård representant / 
Projektledare Lars-Peter Runeson, Projektgrupp från Jägareförbundet Olofström representanter Michael Örknér, 
Emil Tumelius och Sven-Åke Kieninger.  

Förslag Generella överenskommelser   

1. Normalt tillfaller allt kött jaktlaget där djuret faller även om det är påskjutet av annat 
jaktlag i förvaltningsområdet. 

2. Om man inte får kontakt med grannjaktlag får eftersök utföras och meddela i 
efterhand, gäller även när det inte är gemensamhetsjakter. 

3. Fritt för alla att bjuda in hundförare men det skall avstämmas med hundansvariga i 
förvaltningsområdet i god tid innan planerad jaktdag enligt ”planeringsgruppen”. 

4. Eventuella troféer tillfaller skytten, men då endast betar från vildsvin. 
5. Framtaget Jakt-PM för förvaltningsområdet skall gälla vid alla gemensamhetsjakter. 
6. Utfodring av Vildsvin (Åtlar och foderplatser) 

a. Varje jaktområde bestämmer egna platser. Frivilligt att samplanera mellan 
olika jaktlag med viltvård. 

7. Utvilade spårhundar skall finnas att tillgå vid eventuella eftersök. Samplanering förs 
med hundansvarig i förvaltningsområdet. 

a. Om älg eller annat djur får fällas skall detta vara klart och stå i Jakt-PM för 
gemensam jaktdag och avstämt med hundansvarig. 

b. Till varje jakt skall Team för eftersök vara namngivna och kan användas inom 
hela förvaltningsområdet  
alternativt för att underlätta 

c. Till varje jakt skall Team för eftersök vara namngivna inom varje jaktområde 
och kan användas inom hela förvaltningsområdet.  

8. Respektive jaktområde i förvaltningsområdet skall utse huvudansvarig Jaktledare och 
all kommunikation mellan/inom jaktlag i förvaltningsområdet kommuniceras via 
dessa personer vid planerade samjakter. 

9. Kommunikation/radiotrafik sker mellan ansvarig Jaktledare och hundansvarig i 
respektive jaktområde. 

10. Vill något jaktområde få tillgång till skyttar eller hundekipage meddelas detta i god 
tid till ”Planeringsgruppen” för respektive Jaktdag. 

11. Försäkringar för hundar. Hundar skall vara försäkrade och ingående jaktlag i Halens 
förvaltningsområde betalar självrisk vid eventuella skador.  

12. Avtal 
a. ”Planeringsgruppen”/ Interimsstyrelsen protokollför alla möten och 

respektive ingående jaktlag kommunicerar ut information på det sätt 
jaktområdet bestämt.  

13. Gemensamt utbildningsmaterial från Agusa som är avstämt mellan 
Jaktvårdskretsarna i Blekinge bildar grund till hur förvaltningen av vildsvin bildar 
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grund. Gäller både utfodring och hur jakten utförs inom Halens Förvaltningsområde 
för vildsvin.  

 

 Jakt PM 2017-2018 Förslag till Halens Förvaltningsområdet för Vildsvin  

 Skjutbart vilt mer än vildsvin vid samjakter anges här: ______________________ 

1/ Jaktdeltagarna ska vara ansvars-Olycksfallsförsäkrade, medha giltigt jaktkort, vapenlicens samt 
signalfärgad klädsel. 

2/ Jaktledaren startar samt avslutar jakten. Skott innan jaktstart eller efter jaktens slut är förbjudet. 

3/ Jaktdeltagare ska använda Jaktradio med frekvens 155 MHz kanal:____ Undvik onödig radiotrafik. 

4/ Förflyttning till och från tilldelat pass/såt sker efter anvisad väg. Informera jaktledningen när du 
kommit till ditt pass. Ingen lämnar sitt pass utan jaktledarens samtycke.  

 5/ Laddning av vapen samt Patron ur sker ALLTID på Passet. Övrig tid alltid brutet/öppet vapen. 

 6/ Informera dig så att du vet var dina passgrannar befinner sig. Tänk på förbjudna skjutriktningar, 
skjutavståndet, kulfånget och din egen skjutförmåga. Alla avlossade skott sker på skyttens ansvar. 

7/ Skott mot vilt när hundar eller hundförare finns i närheten är förbjudet. 

8/ Vid ev. eftersök kontakta jaktledaren i ditt jakt-område, memorera skottplatsen, skottecken, 
flyktlöpan, antal djur. 

9/ Tänk på hygienen vid urtagning av viltet.  

10/ Att beträda Jakttorn-Stege sker på egen risk. Vid bristande funktion kontakta jaktledningen i ditt 
Jaktområdet. 

Harasjömåla Södra Jaktledare: Thomas Lennartsson      Telenr 073-400 32 64                   

Harasjömåla Jaktledare Rickard Carlsson  Telenr 073-372 24 32                                 

Baggeboda/Brokamåla Jaktledare Lars Sällström  Telenr 070-914 93 94                                            

Olofströms Jakt och Viltvård Jaktledare Lars-Peter Runeson Telenr 070-713 70 06                     

 

Ett skott som aldrig avlossats behöver aldrig ångras. Äventyra aldrig jaktkamraters eller andras 
säkerhet.         Vid olycka kontakta omedelbart jaktledaren samt ring larmnummer 112. 

Jaktledningen önskar dig en säker och god jakt. 

Jag som jägare/deltagare har tagit del och godkänner informationen ovan.  

Datum: ________________________________________________________ 

Namnunderskrift Dokument    
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