
 

Motion till Hindersöns VVO årsmöte 2019 
 
Förändrad policy avseende fortsättningsjakt på älg. 
 
1. Bakgrund 
 
Sedan många år tillbaka har Hindersöns viltvårdsområde en regel avseende antalet deltagare 

för att bedriva älgjakt samt på vilka premisser anmälan för detta skall ske. Initialt fastslogs 
att fem deltagare krävdes för att kunna jaga. Detta ändrades sedan till tre stycken, vilket är 
det antal som idag är gällande. 

 
Min uppfattning är att vvo:t har ett behov att se över detta för att underlätta jakten ännu mer. 

Under kommande år ser jag en farhåga i att vi har drivna hundförare som inte kommer att 
ha möjlighet att jaga då antalet deltagare riskerar att vara färre än tre stycken. Detta är 
förödande för jaktlagets möjligheter att hålla duktiga hundar under ”huvudveckan” vilket 
jag tror att alla vill ha. 

 
Sett ur rättsperspektiv tolkar jag lagen om VVO enligt följande, baserat på det jag vet om 
prövade rättsfall samt efter muntlig samverkan med representant från Jägareförbundet: 
 

1. Gemensamhetsjakt innebär att alla individer med jakträtt har rätt att deltaga om 
individen så önskar. 

2. Jakten skall vara utlyst på sådant sätt att intresserade skall kunna fatta beslut om eget 
deltagande. 

3. Jakträttsinnehavare kan ej nekas jakt på viltvårdsområdet givet att fastställda 
avskjutningsmål ej uppnåtts.  

 
Enligt ovanstående är det således inte en fråga om antal deltagare för att bedriva jakt utan det 
är en fråga om vi uppfyller lagen, i detta fall lagen om VVO samt jaktlagen. Lagen om VVO 
avseende tolkning av begreppet gemensamhetsjakt och jaktlagen främst i hänseende om krav 
på eftersökshund. 
 
2. Förslag 
 
Hindersöns VVO bör genomföra följande förändringar i sin jaktpolicy avseende 
fortsättningsjakten i syfte att möjliggöra fler jaktdagar, säkra framtida tillgångar på duktiga 
hundar samt nå en högre procent i avskjutningsmålen. 
 

1. Grundförutsättning:  
a. Inget krav på antalet jägare, dock skall jaktlagen efterlevas avseende 

eftersökshund. 
b. Vuxna djur jagas enbart under helgdagar. 

2. Jakt bedrivs på helgdagar intill utgången av v.42. Därefter är alla dagar jaktdagar, så 
länge inbjudan har skett på anvisat sätt.  

3. Inbjudan till jakt publiceras via hemsida enligt förutbestämt tidsintervall. Jaktledare 
anges i samband med inbjudan i syfte att enkelt nå information. Tidsintervallet tar 
hänsyn till publikationsdatum enligt följande förslag. 

a. Intill utgången av v.42, senast onsdag innevarande vecka. 

 



 

b. V.43 intill dess att jaktiden upphör, senast kl 12:00 dagen innan jakt.  
4. Fördelning av jaktbyte sker enligt vanlig rutin under perioden fram till utgången av 

v.42, dvs kalvlista. Under perioden efter v.42 sker följande förändringar: 
a. Jaktbyte under vardagar delas enligt kalvlista bland de jägare som deltager, 

givet att antalet är minst två. 
b. Om inte antalet jägare i punkt a är uppfyllt delas jaktbyte, enligt kalvlista, 

bland de jägare som deltager under närmast kommande helgdag/helg (lör/sön).  
c. Om jakt uteblir enligt punkt b, erhåller jägaren som fällt älgen hela bytet vilket 

uppförs på kalvlista. 
5. Rapport efter jakt publiceras senast 48h efter genomförd jakt, som kommentar till 

liggande inbjudan på hemsidan oavsett resultat samt som muntlig rapport till 
ordföranden i händelse av fälld älg. 

 
3. Slutord 
 
Ovanstående förändringar är avsedda för att underlätta jakt för våra hundförare vilket vi alla 

bör kunna dra nytta av. Vi vet alla att det krävs många timmar i skogen för att en hund 
skall utvecklas på rätt sätt. Som jag ser det är det vårt ansvar som VVO att göra vad vi kan 
för att underlätta för hundföraren att lyckas driva fram en duktig hund. Att detta sedan 
hjälper oss att få fler jakttillfällen och förhoppningsvis nå en högre avskjutningsprocent 
kan knappast ses som någon nackdel.  

 
I ett läge där vi lyft på ”kalvspärren” och i princip kan skjuta enbart vuxna djur under 

huvudveckan bör detta förlag passa perfekt när vi tittar på ett viltvårsområdes 
huvuduppgifter. Att vårda viltstammarna och underlätta jakt. 
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