
Svenska Jägareförbundet 

                         Rasbo Jvk , Oland jvk  och Rasbokil-Olands  Äso 

                                Vildsvinsjakt söndag 2 dec 2018 

                                   Samordning av vildsvinsjakt med hund mellan jaktlagen.  

Hej! 
Vi föreslår ”gemensam” vildsvinsjakt lika tidigare år inom Rasbo Jvk , olands jvk och Rasbokil-Oland 
Älgskötselområde.   

Det innebär att denna dag jagas vildsvin.  

Målsättningen är att få koll på hur vildsvinsstammen ser ut och dessutom beskatta den. 

Vid överenskommelse mellan jaktlagen även älgkalv. 

Meningen är inte att alla skall jaga ihop, utan man kan gå ihop med någon/några av de närmsta 

grannarna för att få lite bättre arrondering som passar för denna vildsvinsjakt. Kontakta era grannar lika 

föregående år eller om ni vill utöka området. 

• Jaktlagen ansvarar själva för sina marker. 

• Hundförarna inte ska ha några gränser utan möjlighet att gå , detta efter radiosamband med 

grannar. 

•  Det innebär att vi måste ha bra radiokommunikation för säkerhet. Att alla kör med öppen 155:an 

kanal 3. Viktigt för kommunikation med bland annat hundförare och olika jaktlag. 

• Hundförarna som går på egna hundens stånd meddelar detta, kan även lämna över till passkytt att 

smyga på. Det skall vara helt klart, det får inte bli några missförstånd. 

•  Grisar som kommer på drev med hund bakom sig är naturligtvis tillåtna överallt.  

•  Den mark där grisen ramlar tillgodogör sig köttet oavsett var den är påskjuten. 

•  Sugga med kultingar fredas. Kultingarna fälls dock.  

• ”Säkra” skott, tänk på kulfång, dina jaktkamrater, hundförare . 

• Denna dag är vår utgångspunkt att vi bara skjuter gris detta av hänsyn till hundförarna då många 

av hundarna oftast endast används till jakt på vildsvin. Eventuellt efter ök även älgkalv. 

• Räv och grävling kan skjutas, om inte hund finns  i närheten. Hundförare bestämmer. 

• De marker som ej deltar kommer hundförarna inte gå över. Kan dock behövas för att hämta hund. 

• Jaktlaget talar om ifall man kör med egen hund eller om man vill ha dit hundförare från 

”hundpoolen” som finns. 

• Vi kommer även se att det finns eftersökshundar, 

•  kallas på om det blir nödvändigt via Örjan eller Lars-Inge, om ni inte fixar det själva. 

             Lars-Inge fixar ihop eventuella hundar om behov finnes, för er som inte har vildsvinshundar att               

             tillgå.  Har du /ni har hund för polen, så hör av er. 
 

           Alla är hjärtligt Välkomna att delta 

                Lars-Inge Carlsson     Tel: 070-2160235 larsinge.carlsson@telia.com 

                Örjan Enehall             Tel: 070-6207661 Orjan.Enehall@zumtobelgroup.com 


