
!       Jämtöns VVO regler för älgjägare

• Jaktledaren ansvarar för att här redovisade, liksom övriga instruktioner är kända av 
samtliga deltagare och att givna instruktioner och bestämmelser ovillkorligen följs. 

• Alla jägare uppvisar licens på vapen samt statskort för jaktledaren före jaktens början 
och medför dem under jakten. 

• Jägare undertecknar på speciell blankett att man är försäkrad 
• Jaktdeltagare skall på någon del av kroppen bära signalfärg 
• Jaktledaren meddelar inför varje jaktdag/löpande under dagen vilka djur som är 

tillåtna att skjuta. 
• Passet intas och lämnas efter godkännande av jaktledare. 
• Jaktdeltagare är skyldig att veta EXAKT var passgrannar finns 
• All skottlossning sker på skyttens personliga ansvar 
• Innan skott avlossas ska du konstatera; 

o Att det är en älg du ser 
o Att djuret är skjutbart enligt avskjutningsbestämmelserna 
o Att skjutriktningen är ofarlig för andra. 
o Att skottet är ”jägarmässigt” 
o Att ha kontroll var ev. hund befinner sig 

Vid tveksamhet – avstå från skott 

• Är passet trångt får ko ej skjutas. Kon kan medföra kalv/kalvar som du inte uppfattar. 
Ko får skjutas först när kalv/kalvar fällts. 

• Vid skottlossning – rapportera och invänta order, märk upp skottplatsen. Skytt får ej på 
egen hand starta eftersök innan han/hon erhållit ok. Från jaktledare. 

• Innan skytt skjuter på flera älgar ska han/hon vara säker på att den först påskjutna 
fallit. 

• Iakttag meddelade bestämmelser för radiokontakt. 
• När skott avlossats av jaktkamrat- lyssna på skyttens rapport till jaktledaren samt 

iakttag vad som meddelas. 
• Den som bryter mot jaktledarens order kan för viss tid avvisas från fortsatt deltagande 

i jakten. 
• Om skadskjuten älg går in på annat område inom VVO’t meddelas berört jaktlag 

omedelbart. Detta jaktlag har bestämmanderätten om hur det ska förfaras med eftersök 
eller tillvaratagande. Går älgen in på annat område utanför VVO gäller 
Naturvårdsverkets regler. 

• Vid överskjutning av lags tilldelning, regleras detta nästkommande jaktår Laget 
betalar länsstyrelsens fällavgift.  

• Vid samling(2 eller fler personer på samma ställe) ska vapnets slutstycke vara öppet 
för att tydligt visa att vapnet är ofarligt. 

• Träning av älghund får göras på hela jaktområdet till och med måndagen före jaktstart, 
därefter får träning endast ske på eget älgjaktsområde. 

• Under september får de älgjägare som vill jaga småvilt med hund göra det på sitt 
älgjaktsområde i samråd med egna laget.  
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!       Jämtöns VVO regler för älgjägare
Se separat lista för respektive områdes jaktledare, där även jaktgrannarna Siknäs, Högsön 
och Töre finns med. (se baksida) 

Namn Viltvårdsområd
e

Mobiltelefon e-post

Tommy Engman Storheden 073-032 
2026

t.engman@telia.com

Torbjörn Berg Storheden 070-311 
3525

te.berg@telia.com

Simon Kempainen Skatan 076-840 
0149

Öyvind Storelv Skatan 070-533 
5683

oyvind.storelv@gmail.com

Joakim Karlsson(ord) Skatan 073-841 
4288

joakimkarlsson600802@gmail.
com

Rolf Rånman (ord) Valvtjärn 070-699 
4550

rolf.ranman@gmail.com

Sven-Erik Sterner Valvtjärn 070-620 
0245

Simon Johansson Valvtjärn 073-830 
8144

Magnus Bergman Norralandet 070-312 
8550

Kjell Mikko Norralandet 070-659 
9805

Anders Karlsson Skatan 072-506 
6905

Åke Bröms Högsöns VVO 070-666 
3324

Lars Eriksson Högsöns VVO 070-685 
4451

Paul Brännström Högsöns VVO 070-513 
9263
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Radiokanaler 

Kanaler Astro 

Robert Larsson Högsöns VVO 070-667 
3160

Ulf Lindbäck Siknäs VVO 070-313 
9836

Johan Lundbäck Siknäs VVO 070-350 
1107

Anna Sundén Siknäs VVO 070-537 
1369

K-G Lindgren Siknäs VVO 070-629 
3312

Tage Karlsson Töre VVO 070-664 
0132

Stefan Lundblom Töre VVO 070-555 
0774

Janne Larsson Töre VVO 072-535 
5312

Jan Larsson Töre VVO 070-354 
5392

Norralandet 155 MHz

Valptjärn 31   MHz

Storheden 155 MHz

Skatan 155 MHz

Jämtön

Högsön

Siknäs
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