Allmänna jaktregler
vid jakt på SCAs mark
Jakten ska bedrivas efter de lagar och
anvisningar som gäller i jaktlagstiftningen.
All jakt ska präglas av en god etik.
•

Jakten ska bedrivas av välutbildade jägare med gott omdöme och bygga på samverkan mellan jaktlag,
övriga markägare och jägarorganisationer för att uppnå de mål som ställs upp.

•

Jägare är skyldig att hindra olaga och olovlig jakt. Jägare som upptäcker eller misstänker olaga och olovlig
jakt är också skyldig att rapportera till närmast ansvarige SCA-tjänsteman eller polis.

•

Varje jägare ska ha giltig vapenlicens för det vapen som används. Innan jakten påbörjas ska statligt jaktkort
samt avgift för jakträtt på SCAs marker erläggas för den tid som upplåtelsen omfattar.

•

Skjutprov ska årligen avläggas av den som ska jaga älg på SCAs marker. För skjutprovet gäller Svenska
Jägareförbundets älgskyttemärke i brons. Skjutställningen är stående och annat stöd än enkel skjutkäpp
eller remstöd är inte tillåtet.

•

Skyttar som har sådant handikapp eller andra problem att de har svårt att genomföra skjutningen stående,
får inta valfri skjutställning, dock ej liggande. De får också använda erforderligt stöd. Skjutprovet ska genomföras med eget älgjaktsvapen. Jaktledaren ansvarar för att skjutningen genomförs på lämpligt sätt.

•

Alla lag ska ha utsett en ansvarig älgjaktsledare samt ersättare. SCA Skogs företrädare utser jaktledare
i samråd med jaktlaget. Jaktledaren ska, om möjligt, vara anställd inom SCA Skog. Det är även önskvärt
tt jaktledaren har genomgått jaktledarutbildning.

Jaktledaren – jaktlaget
•

Jakt-PM ska finnas i samtliga lag.

•

Jaktledaren ska känna till SCAs älgförvaltningsmål och hur det följs upp. Det aktuella skadeläge i området ska
vara känt.

•

Jaktledaren ska företräda SCA i laget och tydligt kommunicera de mål och regler som gäller.

•

Principer för ”Ståndskall på annans mark” bör tillämpas där kortjakt bedrivs och rekommenderas där fastprisupplåtelse tillämpas. (Se nedan)

•

Jaktledaren ansvarar för att rapportering sker korrekt enligt de anvisningar som ges.

•

Tränade och duktiga eftersökshundar ska finnas tillgängliga för all jakt.

•

Vid uttransport av fällda älgar med hjälp av maskiner ska maskinerna vara av lämplig typ och storlek för att inte
skada vegetation eller mark.

Ståndskall på annans mark
Det händer då och då under en jaktsäsong att hunden skäller ståndskall på SCA-marker som grannlagetdisponerar. Det är för det mesta
till förtret då det inte alltid går att kalla in hunden och återstoden av
jaktdagen blir spolierad. För att kunna lösa ett sådant problem, om det
skulle uppstå, uppmanar vi hundförarna i SCAs kortjaktlag att göra på
följande sätt:
1. När du konstaterat att hunden skäller fast stånd utanför det område
du normalt disponerar – ta reda på vem som disponerar älgjakten
på det område där hunden uppehåller sig.
2. Om det område där hunden skäller ligger inom ett kortområde som
tillhör SCA – kontakta jaktledaren, vice jaktledaren eller någon som
jagar i det laget.
3. Om du inte får tag i nämnda personer – de kanske inte jagar den aktuella dagen – ring och beskriv händelseförloppet. Om de har mobiltelefonen avstängd – tala in ett meddelade på deras mobilsvar.
4. Kontrollera att ingen annan jägare befinner i det aktuella området. Det görs lättast genom att se efter att inga
bilar eller personer finns längs skogsbilvägarna.
5. Om inget tyder på att det finns andra älgjägare i det område där hunden skäller fast stånd – ta dig fram och
skjut älgen eller älgarna.
Ovan nämnda förfaringssätt gäller endast vid älgjakt på SCAs kortområden.
I övrigt gäller följande:
Endast hundförare eller den jägare han/hon anvisar får gå in på det främmande området för att fälla älgen/älgarna.
Det är viktigt att den som ska skjuta är ensam och att det är en person med ett mycket gott omdöme som inte
orsakar skadeskjutningar vid dessa tillfällen. Älgen bör i första hand tillfalla det jaktlag som fällde älgen.

Älgjakt och småviltsjakt
När älgjakt och småviltjakt bedrivs parallellt ska samråd ske så att
jakt kan utövas av bägge parter med god säkerhet. Inskränkningar
i småviltjakten ska i största möjliga utsträckning undvikas.
Även omedelbart före och under älgjaktspremiären bör någon del
av jaktområdet kunna disponeras för småviltjakt, efter samråd. För
dagkortsområden kan begränsning i försäljningske vissa tider enligt
respektive skogsförvaltning.
När älgjakt bedrivs är småviltsjägare skyldig att ta kontakt med
älgjaktområdets kontaktperson eller jaktledare.

•

Rekrytering av jägare ska ske i samråd med SCA.

•

Riktvärde är 4 personer/1 000 ha, enligt gällande
prioriteringsordning.

•

Högsta inträdesavgift i jaktlag för nya jägare är
1 000 kr.

•

Jakten ska organiseras så att den blir säker, trivsam
och effektiv.

•

Bra kartor och god passröjning är exempel på åtgärder som effektiviserar älgjakten.

•

Jakttorn och andra anläggningar för jakten får uppföras efter samråd med SCA Skogs områdesansvarige.

•

Respektive jaktlag ansvarar för befintliga jakttorn och
andra anläggningar så att dessa inte utgör en fara för
allmänheten. Äldre och bräckliga torn ska rivas eller
byggas om. Grundregeln är att jakttorn ska uppföras
helt i trä. Nedskräpning i form av plast, bjärt färgade
skivmaterial m m får inte förekomma. Längs allmänna
och flitigt trafikerade vägar ska inga jakttorn eller pass
förekomma.

•

Alla älgjaktlag ska delta i älgobsinventering och övriga
inventeringar som genomförs samordnat över större
områden i syfte att följa upp älgstammens utveckling,
fodertillgång, skogsskadeläge m m. Detta är också
önskvärt vid samordnade rovdjursinventeringar.

•

Samtliga jägare ska bära signalfärgade hattband,
mössor, västar eller motsvarande vid älgjakt och
annan gemensam jakt där kulvapen används. Detta
är också en stark rekommendation vid all annan typ
av jakt.

•

Vid jakt på björn gäller de regler som meddelas av
Naturvårdsverket och länsstyrelse. Inom SCAs kortjaktsområden krävs att man har löst älgjaktskort för
att få jaga björn.

•

Allmänt gäller att siktröjning i växande skog ska göras
mycket försiktigt. Upphuggna skjutgator i ekonomiskt
värdefull skog får inte förekomma. Är behovet stort till
följd av igenväxning bör passet flyttas.

•

SCAs löpande skogliga verksamhet såsom avverkning, markberedning, plantering, röjning etc. ska inte
påverkas negativt av jakt.

•

Det är inte tillåtet att jaga i nära anslutning till pågående avverkning eller andra skogliga åtgärder. Som
jägare måste du därför vara uppmärksam och vara
säker på att det inte pågår något skogsarbete i det
område du ska jaga i.

•

Samråd om placering av fällor för fällfångst bör ske
med ansvarig personal på distriktet/förvaltningen.

•

Vid jakt inom skogtäckta områden bör inte järn- eller
stålhagel användas.
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