
             Bakgrund till policy gällande hundförarplats i Lyåns Älglag  

 

 

Synpunkter och frågor gällande hundförarplatser/hundförare har inkommit till styrelsen vid 

ett flertal tillfällen, det togs även upp på årsmötet 2015-08-23. Det handlar om att vissa 

hundekipage inte deltar vid jakt i nog stor omfattning samt att vissa inte bidrar med så 

mycket jaktligt. Styrelsen fick i uppdrag att se över hundsituationen, därför väljer styrelsen 

att utarbeta en hundförarpolicy. 

 

Lyåns jaktlag har medvetet valt att begränsa antalet hundförarplatser till max sju st. 

Anledningen till detta är att de som väljer att satsa på en älghund som ska tjäna Lyåns jaktlag 

också ska ha en rimlig chans att få bruka hunden. En jakthund håller man hela året om, inte 

bara under jakttid. Det är främst tillfällen då vuxen älg är lovlig att fälla som är begränsad, 

möjligheter till kalvjakt finns det gott om tid/tillfällen för.  

 

Om åren går och hunden inte utvecklas som man tänkt sig så måste man som hundförare 

vara lite självkritisk. Tanken är inte att man blir av med hundförarplatsen bara för att hunden 

inte fungerar under någon säsong, men blir det en följetång så bör man kanske satsa på en 

ny hund, alternativt ställa sin plats till förfogande. Särskilt om det finns nya intressenter som 

gärna vill ta plats som hundförare. Möjligheten finns även att helt eller delvis avstå inlottning 

under ordinarie jaktveckan i oktober och i stället försöka få fart på hunden under för- och 

efterjakter då en mindre skara jägare deltar i jakten. 

 

Älgjakten har förändrats från grunden under de senaste 10 – 15 åren. Tidigare handlade det 

om att under en vecka samt ett par helger utföra den årliga decimeringen av älgstammen. 

Idag handlar det mer om att förvalta en älgstam som ska vara någorlunda i balans med 

foderresurserna. Det blir en annan sorts jakt där en större andel av avskjutningen läggs på 

årskalvar än tidigare. Vinterstammen ska till största del bestå av vuxna älgar och en liten del 

kalvar och fjolingar. Med en äldre mer produktiv älgstam så kan vinterstammen hållas lägre.  

Skadorna på ungskogarna begränsas då det är färre älgar som ska beta under vintern. Med 

en äldre mer produktiv vinterstam kan ändå en acceptabel avskjutningsnivå bibehållas sett 

ur ett jägarperspektiv då det föds många kalvar. 



Den älgjakt vi bedriver idag är betydligt mer tidskrävande än gamla tiders älgjakt och ställer 

således också högre krav på jaktdeltagarna, både passare och hundförare. Den kalvspärr som 

vi använder vid jakten idag är helt nödvändig, utan den fälls de vuxna älgarna snabbt och sen 

får en liten skara försöka fälla de kalvar som återstår, ofta blir detta helt omöjligt innan snön 

sätter stopp för jakten. Resultatet blir att avskjutningen blir för låg och skogskadorna 

oacceptabla. Det visar sig idag och har även gjort så historiskt att benägenheten att ställa 

upp och jaga är direkt knuten till var jägaren bor (avstånd) och vilka djur som är tillåtet att 

fälla (om vi får fälla vuxna djur). 

 

Med vårt ”nya” sätt att jaga blir det helt enkelt fler jaktdagar på ett år jämfört med tidigare 

års jakter. Vi jagar i ett Viltvårdsområde, inte i en jaktklubb. Vi som deltar i jakten har ett 

ansvar gentemot de markägare som upplåtit sin mark till Malungs Östra VVO. Detta oavsett 

om man själv är markägare eller jagar på en upplåtelse. Betestrycket är i dagsläget för högt i 

vårt område, därför är det viktigt att vi når uppsatta avskjutningsmål. Nyckeln till detta är att 

fungerande hundförarekipage och passkyttar ställer upp och jagar, även när det bara ska 

jagas kalv. Hittills så har lottning avgjort vilka hundförare och var de ska gå i de olika dreven 

under oktoberveckan, framöver kommer föregående års deltagande och resultat att vägas 

in.  

 

Tanken är inte att samtliga måste ställa upp varje gång det ska jagas, det kan ingen kräva och 

ingen förväntar sig det. Men nyckeln till en lyckad jaktsäsong är att jägarna ställer upp, i 

synnerhet hundkarlar tillsammans med dugliga älghundar.  

 

 

 

 

 

 

 



Lyåns Jaktlags hundförarpolicy             

 

 Antalet hundförarplatser är begränsade till sju. 

 Vid lottning kommer föregående års jakter att beaktas. 

 Hundförare som bara ställer upp och jagar då det ska fällas vuxna älgar 

(oktoberjakt samt dubbelhelg) kan komma att lottas in vid färre antal 

jaktdagar alternativt få avstå sin hundförarplats till förmån ny 

hundförare. 

 Hänsyn kommer att tas till hur de olika hundförarekipagen fungerar. 

Självrannsakan är nödvändigt.  

 Vid tillsättning av hundförare kommer hänsyn att tas till var denne är 

bosatt geografiskt. Det råder inget tvivel om att avståndet styr hur ofta 

man kommer att delta i jakten. 

 Två hundkarlar kan dela på samma hundförarplats och turas om att gå. 

 Hundförare med unghund kan få möjligheten att gå ”utanför drevet”, 

främst efter ”ordinarie oktoberveckan”. Jaktledaren beslutar om detta. 

 Det är fortsatt bara den som är anmäld som hundkarl som får gå ut och 

jaga kalv på egen hand. Denne fungerar då som jaktledare, detta ansvar 

delegeras från Malungs Östras VVO’s styrelse. 

 Det är styrelsen som kommer att fatta dessa beslut. Det ska inte ske 

utifrån den som ”skriker högst inom laget principen” utan efter noggrant 

övervägande 

 


