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1. Bär något klädesplagg med en klar och väl synlig färg. FÖR DIN EGEN SÄKERHET! 

 
2.       Vid eventuell skadskjutning lämna ingen möda ospard vid eftersök av påskjutet djur. 

 
3.       Visa gott omdöme och skjut aldrig utan att först förvissa Dig om att ingen annan       

   jägare är i skottlinjen. 
 

4.       ÄLGJAKTEN omfattar tiden 5/9 – 13/11 både ovan- och nedan odlingsgränsen.   

 

OBS!  Märkning av fälld älg skall ske omgående!!! 

 

OBS!  Jaktledare får utnyttja möjligheten att låna jägare med älghund från annat jaktlag inom      
Allmänningen.  

 

BJÖRNJAKTEN nedom och ovan odlingsgränsen 21/8 t.o.m. 1/9 för samtliga. 

Fr.o.m. 2/9 t.o.m. 30/9 endast för älgjaktslagets medlemmar inom respektive 

område (både nedanför och ovanför odlingsgränsen). Det är dock tillåtet för 

jaktlaget att på eget initiativ tillåta annan delägare jaga björn, på deras 

jaktområde, även under denna tid. Även hundföraren äger då rätt att skjuta björn 

(om han har alla andra erforderliga handlingar).  

 

-Glöm ej att kontakta jaktledaren för aktuellt område dagen innan!  

-Glöm ej heller att kontrollera LST föreskrifter för björnjakten innan jakten! 

 

Nedanför odlingsgränsen fortsätter björnjakten till den 15/10.  
30 björnar får fällas i Norrbotten. För information om kvarvarande kvot, fälld- eller 
påskjuten björn, ring 010-225 57 71.  
För björnjakten gäller Länsstyrelsens bestämmelser som finns tillgängliga på 
Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/norrbotten /  
 

SMÅVILTJAKTEN nedom och ovan odlingsgränsen 25/8 t.o.m. 2/9 för samtliga. 

Fr.o.m. den 3/9 t.o.m.18/9 endast för älgjaktslagets medlemmar inom resp. 

område. Fr.o.m. 19/9 för samtliga. 
 
Småviltjakt får bedrivas på allmänningens block samt inköpta hemman enligt 
ovanstående tider.  

 

OBS! Småviltsjakt och björnjakt är ej tillåten på allmänningsmark som ingår i Vajkijaur VVO.  

OBS! Ur säkerhetssynpunkt bör dock alltid före jaktdag, när älgjakt pågår, kontakt tagas 
med älgjaktsledaren!  

 
5.        Under jakten skall följande handlingar medföras:  

 Statligt jaktkort, Allmänningens jaktkort samt vapenlicens. 
 

6. Allmänningskontoret skall omgående meddelas om fälld älg och slaktplatsens 

belägenhet. För Jokkmokks ÄSO, Vuollerim ÄSO samt Furunäs ÄSO skall även 
rapportering ske på www.jaktrapport.se, fyll även i älgobs i Jaktrapport ! 

Om någon älg ej fällts vid licenstidens utgång skall även detta omgående meddelas och 
ej nyttjade ”tags” återsändas till Allmänningskontoret. Meddela gärna också om ni 
beslutar avbryta älgjakten i förtid, (för möjlighet till eventuell omfördelning av älgar).  

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten%20/
http://www.jaktrapport.se/
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OBS!  -Ej återlämnade tags kommer att debiteras jaktlaget !!! 

7. Sedan jakten avslutats skall den lagstadgade älgavgiften f.v.b. till Länsstyrelsen och 

Allmänningens fällavgift omg. inbetalas till Allmänningskontoret  
 

           Allmänningens fällavgifter inkl. moms Länsstyrelsen 
           Älg, vuxen 500:-   400:- 
           Älg, kalv      0:-   100:- 
 Björn 625:- 
 
 
8. Enligt jaktstadgan (§ 4 andra stycket och § 7, 1 mom.) är jakt med skjutvapen 

förbjuden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. 

 Solens  upp- och nedgång den: 
 1 september 5.15 20.04 (sommartid) 
 13 september 5.55 19.16 (sommartid) 
 1 oktober 6.53 18.05 (sommartid) 
 1 november 7.42 15.05 (normaltid) 
 

 

Obs!!! Björn får påskjutas senast två timmar innan solens nedgång !!! 
 

 AVSLUTA JAKTEN I GOD TID! 

  

 //SKOGSFÖRVALTNINGEN 
 


