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Lodjursjakten i Malaxnejden 01.12.2015 – 28.02.2016 

Regler för lojakt inom Malaxnejdens jaktvårdsförenings område. 

Under ett antal år har det satts stora resurser på att spåra, följa upp samt vid tillfälle bedriva 

jakt på lodjur inom Malaxnejdens Jaktvårdsförenings marker. Under dessa år har vi skapat 

oss  en förståelse för lodjuren samt jakten på dessa har genomförts på ett frangångsrikt sätt. 

Det är med detta som bakgrund som undertecknad licensinnehavare efter samråd med 

lojägarna  ger  följande regler för lodjursjakten inom Malaxnejdens Jaktvårdsförenings  

jaktområde för den kommande jaktsäsongen för lojakten.   

 Vi har beviljats dispens för 1 lodjur. 

1 Jakten är  ”gränslös” inom nejdens medlemsföreningars marker, dvs att vi spårar lodjur 

fritt över föreningsgränserna. Detta skall dock inte ske utan att man på förhand kommit 

överens mellan aktiva lojägare inom respektive förening om hur spårandet fördelas. Då 

lodjur kunnat konstateras inom ett område, bör styrelsemedlem inom den förening där 

området är beläget omedelbart kontaktas. Efter att direktiv getts åt jägare som funnit 

lodjur, kan jakten inledas i enlighet med detta direktiv (se punkt 3). Att beakta är att 

det är varje enskild jägares skyldighet att ta reda på vilka marker som har 

jaktarrendeavtal eller inte även på grannföreningars mark. Varje enskild jägare är 

skyldig för sina egna handlingar. 

 

2 Jägare som finner spår av lodjur, följer och säkrar spåret i minst 500m detta för att 

reda ut antalet djur i området.  

 

3 Inledandet av jakten kan ske först efter att undertecknad licensinnehavare Johan 

Stoor kontaktats per mobiltelefon +358 40 7058203 och ges information  om 

situationen.  

vem 

vad 

var och när 

hur   

Då frågor ovan är klarlagda och möjligheten att bedriva jakt med tillstånd från 

jakträttsinnehavaren  ( se p 1.) av  områdets föreligger, kan jägaren ges tillstånd  om 

och när jakten får starta.  



 

4 Då licensinnehavaren gett information om att lodjursjakt kommer att ske kontaktar 

han respektive meddlemsförenings kontaktperson via sms, och delger information om 

var jakten inletts/inleds. Denna kontaktperson meddelar sedan sin förenings 

medlemmar enligt överenskommelse inom berörda förening. 

 

5 Intresserade jägare tar sedan själv reda på detaljer om var och hur jakten sker. 

Den/de jägare som spårat och ringat lodjur har efter anmälan till licensinnehavaren 

ingen given skyldighet att organisera jakten utan detta sker i enlighet med punkt 1. 

 

  6    Fällt lodjur tillfaller skytten oberoende av fällninsplats. All lagenlig  anmälningsplikt se 

         dispens  beslutet,  sida 2 Villkor, att avsända fällt lodjur för provtagningar etc är      

         skyttens skyldighet att utföra enligt  gällande  allmänna bilagor, ” 05 Uppgifter om fällt       

’        lodjur”och länken  ”Öppna bytesmeddelandet”   längst nere på sidan.  Kom ihåg en            

         kopia av både  Bytesanmälan och Uppgifter om fällt lodjur skall sändas mig per 

         e- mail: johan.stoor@pp.inet.fi 

         Anmälan skall också göras till mig om ett lodjur är skadat och beslut om hur eftersök 

         ordnas  och genomförs.  

 

Dessa regler är baserar på lärdomar från tidigare års lodjursjakt. Lodjursjakten är utmanande 

på flera sätt, på fördelaktigt snöföre kan lodjuret röra sig över stora områden då det följs av 

hund. 

Det anses med dessa lärdomar som bakgrund , nödvändigt att jägare som finner spår och 

ringar lodjur snarast bör få inleda jakten utan att invänta övriga jägare. Att spåra och ringa 

lodjuren är krävande, och en stor del av dagsljuset kan gå åt bara åt spårning, att då behöva 

invänta övriga deltagare innan inledandet av jakten kan anses missgynnande för 

genomförandet av jakten. För att undvika att enskilda personer pekas ut som ansvariga för 

händelser under genomförandet av jakten, bör jägare som finner spår ej hållas ansvarig som 

ledare av jakten utan var och en deltar i enlighet med punkt 1och punkt 5. 

 GOD LOJAKT 

 

Johan Stoor     

telefon +358 40 7058203 

e-mail:  johan.stoor@pp.inet.fi 
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