Jakt inom Tofsö Samfällighetsförening
Ansvarig för jakten på föreningens mark
Huvudansvarig för jaktverksamheten utses av TSF styrelse i samråd med jaktlaget.

Syfte med jakt på föreningens mark
Syftet med jakten är att minska antalet vildsvin på området vilket leder till färre skador på
samfällighetens anläggningar.

Regler gällande tillstånd att jaga på föreningens mark
För att kunna jaga på samfällighetens mark skall man vara medlem i samfälligheten eller vara en nära
familjemedlem till fastighetsägare inom samfälligheten.
Undantag är enstaka jägare som hjälper jaktlaget med eventuella eftersök och har tillgång till
eftersökshund.
Det krävs ett skottlossningstillstånd utfärdat av polismyndigheten eftersom jakten bedrivs inom
detaljplanerat område.
Då jaktlaget bör ha god kännedom om varandra och jaktledare bör känna alla individer kan jaktlaget
som mest bestå av 12 personer. Detta eftersom jakten bedrivs inom detaljplanerat område och
säkerheten är viktig.

Tider för jakt.
Jakt bedrivs enligt jaktlagen och lokala d.v.s. länets regler för jakt. Jakt är inte tillåtet mellan
midsommar och 1 augusti. Dock kan jakt bedrivas under denna tid på begäran av styrelsen för att
förhindra akuta skaderisker.
Jakt får endast bedrivas under tider på dygnet då det är lite trafik. Detta finns beskrivet i
skottlossningstillstånden.

Viltvård och vilt som får jagas.
Först och främst är det vildsvin som skall jagas på samfällighetens mark. Jakt och viltvård enligt
jaktlag och länets bestämmelser kan även bedrivas. Det krävs dock att man har lagt ner mycket tid på
vildsvinsjakt för att få delta i andra jakter än vildsvinsjakt. Detta regleras genom samförstånd mellan
jaktlag och huvudansvarig för jakt.

Jaktanläggningar och ingrepp på skog och mark
Jaktanläggningar så som jakttorn, åtlar, kameror och andra hjälpmedel för jakt får uppföras först
efter styrelsens eller områdesansvarigs (t.ex. skogsansvarig vid eventuell trädfällning) medgivande.

Finansiering av jakt
Samfälligheten har sponsrat jaktlaget vid uppstarten med åtelkamera, virke till jakttorn samt några
skjuttillstånd. Från om med nu kommer jaktlaget själva att finansiera verksamheten och får själva
betala de tillstånd som krävs för att jaga.

Förhållningsregler gällande själva jakten på TSF
Före varje jakttillfälle:
Meddela huvudansvarig och samfällighet 1–2 dagar före jakt.
Polis skall underrättas och det skall säkerställas att eftersökshund finns tillgänglig före jakten kan
påbörjas.
Du ska vara säker på skjutriktningar och kulfång före du går ut på pass.
Godkänt älgprov skall visas upp på begäran av jaktledare och detta får inte vara mer än ett år
gammalt.
Jakt får inte bedrivas under den tid på dygnet då det är mycket trafik.
Huvudansvarig är jaktledare även för det enskilda jakttillfället då hen medverkar. Är hen inte med
skall en jaktledare utses.
Jaktledaren skall ha full koll på var skyttarna skall sitta och vilka skottvinklar som gäller.
Jaktledaren skall ha koll på telefonnummer till grannmarkernas jakträttsinnehavare.
Alla som medverkar i jakten skall ha tid att delta i eventuella eftersök.
Skytten ansvarar för att skjutet vilt tas om hand. Se till att du kan ta hand om fällt vilt före du går ut
och jagar.
Ta reda på hur man kan hjälpa till med alla andra förberedelser som att byta batterier, köpa och fylla
på foder, bygga torn, skottröja och annat som underlättar jakten.
Skottlossningstillstånd, ID, ansvarsförsäkring, jägarbevis, vapenlicenser och jaktkort skall medtagas
till varje jakttillfälle.

Under jakt:
Meddela jaktledaren när du kommit fram till ditt pass. Jaktledaren meddelar huvudansvarig om hen
inte medverkar att jakten har påbörjats.
Vi skjuter inte första skottet på springande djur. Ett andra skott mot springande djur tas endast om
du är säker på att det sker på ett säkert sätt och inom tillåtna skottvinklar.
Skott skall så fort som möjligt rapporteras in till aktuell jaktledare. Du skall veta var djuret var när du
sköt och åt vilket håll det försvann om det inte ligger. Invänta jaktledarens anvisningar. Vid
påskjutning av vilt ska övriga jaktdeltagare avvakta med att skjuta tills det meddelas att påskjutet vilt
ligger.
Var säker på att du siktar mot lovliga lovligt vilt före du trycker av.
Samtliga meddelar de andra som är med under jakten då man avslutar sin jakt.

Efter jakten:
Jaktledaren meddelar huvudansvarig om att den är avslutad och om hur jakten har gått.
Grisar får inte passas i skogen eftersom ett negativt trikinprov behövs före avfall kan lämnas. Spara
resterna tills du fått ett negativt provsvar om du tänker gräva ner resterna i skogen. Lämna annars på
återvinningstation som tar emot slaktrester.
Det som togs med ut i skogen tas med hem.

