
Jaktledarinstruktion för Malungs Östra Viltvårdsområde. 
 
Denna jaktledarinstruktion har antagits vid viltvårdsområdets årsstämma den 10 juni 2012 och innebär 
att jaktledaren tilldelas följande ansvar och befogenheter. Vissa av nedanstående uppgifter kan delegeras 
vad gäller det praktiska genomförandet, ansvaret mot stämman kvarstår dock hos jaktledaren. 
 
Jaktledaren skall: 
 
Före jakten: 
 
Planlägga jakten utifrån antalet anmälda deltagare. 
På lämpligt sätt tillse att passen som skall användas är i brukbart skick (delegation) 
Ordna en jägarträff för att informera om årets jakt 
Ordna möjlighet för träning och skjutprov på skjutbana (delegation) 
Upprätta lista på jaktdeltagare och hundförare (Namn och telefonnummer) 
Tillse att tränade eftersöksekipage finns tillgängliga under jakten 
Tillse att jaktområdesgränserna är markerade. Karta med jaktområdesgränserna och pasställen markerade 
tilldelas jaktdeltagarna (delegation) 
Kontakta jaktgrannarna (radiokanaler, eftersök, mobilnummer m.m.) 
Tillse att jaktdeltagarna tagit del av jakt-PM 
Utse ansvarig för insamling och sammanställning av viltobservationer 
 
Under jakten: 
 
Kontrollera närvaron vid jaktdagens början. 
Se till att samtliga jaktdeltagare känner till markernas omfattning och var jakten kommer att bedrivas 
Fördela pass och hundområden 
Leda jakten och tillse att regler och stämmobeslut följs 
Påminn om varje jägares ansvar att ta in viltobservationer 
Tillse att eftersöksekipage finns tillgängliga för eventuellt eftersök 
Samordna uttransport av skjutet vilt ur skogen (delegation) 
Tillse att transportmöjligheter finns för skjutet vilt till slakteri (delegation) 
Löpande anpassa jakten så att intentionerna i stämmobeslutet om inriktning och omfattning uppfylls. Om 
jaktledningen anser att jakten bör avbrytas för säsongen innan tilldelningen är fylld skall detta meddelas 
styrelsen som tar beslut i frågan 
 
Efter jakten: 
 
Tillse att arbetet i slakteriet fungerar (delegation) 
Kontrollera att inga jaktdeltagare finns kvar i skogen 
Sammanställa viltobservationer (delegation) 
Informera om när och var samling sker för kommande jakt 
 
Jaktledaren har befogenhet att: 
 
Besluta om lämpliga jaktsåtar 
Besluta om vilka pass som skall besättas 
Begränsa antalet hundar per jaktsåt om det anses nödvändigt 
I samråd med hundförare besluta om annan än hundförare skall gå på ståndskall 
Om och vem som skall gå på på ståndet för främmande hund som kommer in med vilt på marken 
Besluta om när jaktsåtarna skall avbrytas 
Avbryta jakten om det behövs p.g.a. säkerhetsskäl eller för att reda ut svåra eftersök 
Avvisa de deltagare som bryter mot regler eller jaktledaranvisningar. Avvisningen avser den aktuella jaktdagen. 
Beslut om längre avstängning avgörs av VVOF-styrelsen 
Besluta om vilt som påskjuts på grannområden men faller inom området skall återlämnas till påskjutande lag 
eller behållas 
I övrigt besluta om frågor som berör säkerhet för deltagarna, viltet och allmänheten samt frågor rörande en sund 
och trivsam jakt. 
 
 



 
 


