
JAKT-PM FÖR SJÖFÅGELJAKT  

PÅ GÅLÖ, JÄGARFÖRBUNDET STOCKHOLMS ARRENDEMARKER 

SÄKERHETEN FRÄMST 

• Jaktdeltagare skall ha jägarförsäkring (Exv medlemskort i Jägarförbundet) samt medha 
giltigt jaktkort och vapenlicens. 

• På väg till jakten skall vapnet antingen bäras i fodral, brutet eller för halvautometer 
med markering i utkastet av exv tom hagelpatron. 

• Vapnet får endast laddas på passet 
• Vapenrem får inte finnas på vapnet 
• Passet anvisas av jaktledare och får inte lämna utan tillstånd annat än att man försiktigt 

går bakåt med plundrat vapen i skydd för att fika eller liknande. 
• Endast stålhagel är tillåtet. 
• Vapnet får på sjöfågeljakt endast avlossas över 45 graders vinkel. En god regel är att 

man skall se himlen bortom bösspipan då man skjuter. Passa på och gör 
provanläggningar då ingen fågel finns i sikte. 

• På pass med skjutbågare får skytte endast förekomma ovanför övre ribban.  
• Jägarmässigt skytte gäller - Inga skott på fågel som är på längre avstånd än 25. 

(jämför exv med en fullvuxen tall eller björk där det finns träd i närheten, den 
brukar vara ca 20 m hög. Står ni 15 från trädet är avståndet till fågel som flyger 
strax över trädet ca 25 m.) 

• Vapnet plundras innan ni lämnar passet. 

PRAKTISKA SAKER 

Det är viktigt att ansmygningen till passen sker försiktigt för att inte skrämma fågel som kan 
ligga på vattnet eller vara på väg in. Tystnad är viktigt redan vid parkeringen på flera platser. 
Slå inte i bildörrar och håll rösten lägmäld. 

Var noga med att använda en ansiktsmask/halsduk, motsvarande eller huka er och dölj 
framförallt ert ansikte när fågel kommer inflygande så att dessa inte vänder eller väjer. Vilda 
änder är skygga. Kamoflagekläder rekommenderas. 

Fåglar ser till skillnad mot klövdjur rött, rosa och lila bra. Undvik alltså dessa färger. Undvik 
även svart som avtecknar sig skarpt mot omgivningen. 

Viktigt att inte röra sig innan ni ska skjuta så ni inte röjer er när fåglarna kommer flygande. 

Vi använder jaktradio 155, för att starta upp och avsluta jakten. 

Jaktledaren skall meddelas via radion då ni skjutit fågel. Meddela även om apportör tar sig an 
den fällda fågeln. Om inte ser jaktledaren till att fågeln apporteras av en hund. Har ni med 
egen apporterande hund kan den apportera det ni själv skjutit.  Meddela det i så fall. 



Ni har oftast kamrater bredvid er. Kommer flera änder samtidigt flygande in i jaktområdet 
skjut på de sista änderna i flocken, eller den sista flocken så jaktkamraterna får möjlighet att 
skjuta på de fåglar som kommer in först.  

Hjälp era kamrater att förbereda sig då fågel kommer inflygande. Ropa, om ni hinner, på 
radion och berätta från vilket håll fågel kommer. 

Tips för skyttet: Framförhållning  ca tre fingrar när en and kommer in med ca 50-70 km i tim, 
vilket dom har när dom kommer in med full fart.  

Fågel som skjuts på för långt håll blir oftast skadeskjutna och flyger eller simmar ofta undan 
och är då ofta mycket svåra eller omöjliga att apportera. Dom ligger sen o dör i vassen. 

Fåglarna matas på de vatten vi jagar på. Ofta finns de där när vi kommer och då kan vi, 
förhoppningsvis, skrämma upp dem när alla är på plats.  

Det kommer oftast ströänder in efter att vi kommit på plats och allt lugnat sig. Vid 
skymningen kommer sen oftast fågel inflygande för att hitta nattkvarter nära maten som 
serveras på morgonen.  

Vi jagar tills det blir mörkt.  En ficklampa är bra att ha så ni hittar vägen tillbaka.   

Vi skjuter självklart bara på enligt jakttabellen tillåtna änder. Kommer annan lovlig fågel som 
gäss, duvor, kråkor eller vitfågel är det ok att skjuta om inte änder samtidigt är på väg in.  

Var noga med att markera vart skjuten fågel faller så ni kan meddela hundföraren vart hunden 
skall skickas att leta. Det gäller alla som ser en fågel falla. Ser ni att en hund letar på fel plats, 
meddela jaktledaren eller hundföraren detta. 

Plocka upp patronhylsor och annat skräp efter er. Passa på innan det blir mörkt. 

Lämna jaktplatsen lika diskret som ni kom. Vi ska snart jaga på samma plats igen. 

GOD JAKT!  
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