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Regler för älgskytteprov 
 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Med älgskytteprovet avses det krav på skjutskicklighet som enligt 36 § jaktla-

gen (1985:31) för landskapet Åland fordras för att vid jakt fälla älg med använd-

ning av skjutvapen. 

 

2 § 

Skytteprovsledare 

Skytteprovsledare för skytteprov utses av landskapsregeringen på anhållan av 

en jaktvårdsförening som innehar en för avläggande av älgskytteprov godkänd 

skjutbana. En skytteprovsledare bör till sin hjälp ha ett nödvändigt antal biträden. 

Skytteprovsledaren ska se till att nödvändig försiktighet iakttas samt att skjut-

banans gällande säkerhetsföreskrifter följs. 

 

3 § 

Intyg och protokoll över genomförda älgskytteprov 

Intyg till provtagare som har avlagt godkänt älgskytteprov samt protokoll över 

genomförda älgskytteprovsserier ska upprättas av skytteprovsledaren på formulär 

som är godkända av landskapsregeringen. Skytteprovsledaren ska årligen före den 

5 oktober inlämna protokoll från älgskytteprov till landskapsregeringen. 

 

4 § 

Provtillfällen 

Älgskytteprovet kan avläggas vid särskilt ordnade provtillfällen, som årligen 

ordnas under tiden 15 juni – 30 september. Dessutom kan extra provtillfällen un-

der samma tidsperiod efter överenskommelse ordnas med enskilda älgjaktlag. 

Närmare bestämmelser om tider och platser för provens avläggande kungörs 

årligen av landskapsregeringen i tidningen Jägaren, dock senast två veckor före 

den första provdagen.  

I samråd med landskapets jaktförvaltare kan av särskilda skäl beviljas möjlig-

het till avläggande av älgskytteprov utom kungjord tid. 

 

5 § 

Provplats 

Älgskytteprovet ska avläggas på en för avläggande av älgskytteprov av land-

skapsregeringen godkänd skjutbana. 

 

6 § 

Krav på dokument och utrustning 

Provtagaren ska  

a) ha fyllt 15 år samt inneha tillståndsbevis för innehav av skjutvapen som be-

rättigar till att bära ett skjutvapen som är godkänt vid jakt efter älg, samt ska 

b) vid behov i samband med provets avläggande uppvisa av skytteprovsledaren 

godkänd identitetshandling.  
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c) ange jaktkortsnummer 

Vid älgskytteprovet ska användas vid jakt efter älg godkänt gevär och godkänd 

ammunition, dock får ammunition med helmantlad kula vars vikt överstiger 6 

gram användas. Geväret ska vara i behörigt skick samt dugligt till jakt. Kikarsikte 

eller annat för jakt godkänt riktmedel får användas.  

 

7 §  

Skjutserier 

Varje serie innehåller tolv skott med tre delserier om fyra skott som på 75 me-

ters avstånd ska avfyras mot en av landskapsregeringen godkänd älgfigur. Inför 

varje delserie får vapnet laddas med upp till fyra skott. Vid skyttet får skjutkäpp 

eller annat liknande jägarmässigt hjälpmedel användas som stöd för vapnet, dock 

får stödet ej vara fast monterat i marken eller golvet eller ha fler än en stödpunkt.  

En delserie innebär att första skottet skjuts mot en stillastående älgfigur som 

börjar löpa inom två sekunder efter skottet. Därefter skjuts det andra skottet i löp 

innan älgfiguren hunnit bakom skyddsvallen. Älgen körs sedan ut igen i början på 

andra änden av skjutsektorn och momentet upprepas åt andra hållet.  

För att delserien ska godkännas krävs att skytten försökt avlossa samtliga skott. 

Om skytten avsiktligt försöker undvika att skjuta något skott räknas hela delserien 

bort. Vid oavsiktligt vapenfel räknas det uteblivna skottet som bom. Om två skott 

avlossas innan älgfiguren börjat röra på sig skall den träff med högst poäng räknas 

bort. 

Antalet serier är obegränsat, dock får provtagaren endast skjuta en serie (tolv 

skott) åt gången varefter turen går över till näste i kön. Träffmarkering kan ges ef-

ter varje delserie. 

Skjutsektorns bredd ska uppgå till 23 meter och älgfiguren ska, vid körning 

från ena sidan till andra, passera skjutsektorn på fyra sekunder. Skotten mot stilla-

stående älgfigur avfyras efter klartecken av provledare, varefter figuren börjar 

löpa inom två sekunder efter skottet utan vidare förvarning. Under de stillastående 

skotten ska älgen vara utkörd så framkanten på figuren är placerad maximalt tre 

meter från skyddsvallen. För att underlätta bedömningen bör en tydlig markering 

för gräns, exempelvis en vit käpp, sättas upp invid rälsen väl synlig för skytte-

provsledaren och skytten. 

Varje avlagd delserie protokollförs i en av landskapsregeringen godkänd blan-

kett. Varje series äkthet intygas av skytteprovsledaren, detta eftersom blanketten 

är personlig och får tas hem av skytten innan hela provet är avklarat för att möj-

liggöra fortsatt skytte vid annat tillfälle eller på annan skjutbana. 

 

8 § 

Godkänt älgskytteprov 

För godkänt älgskytteprov krävs att provtagaren under de särskilt ordnade 

provtillfällena samlat ihop en total poängsumma av minst 150 poäng. Serierna kan 

vara skjutna vid olika provtillfällen och olika skjutbanor men måste vara intygade 

av landskapsregeringens utsedda skytteprovsledare. När 150 poäng uppnåtts er-

håller provtagaren intyg över avlagt älgskytteprov signerat av skytteprovsledaren. 

Godkänt älgskytteprov är i kraft under ett år från och med provets avläggande, 

dock inte längre än till och med 31 juli följande kalenderår. 

Som godkänt älgskytteprov gäller även, för den som inte är stadigvarande bo-

satt i landskapet, giltigt intyg som styrker personens rätt att jaga älg i sitt hemland. 
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9 § 

Avgift 

En jaktvårdsförening kan såsom innehavare av en godkänd skjutbana uppbära 

en avgift för användning av skjutbanan. För varje i 7 § avsedd skjutserie kan av en 

provtagare eller annan skytt uppbäras en betalning som utgör 7 euro. Om ett extra 

provtillfälle ordnats för ett enskilt älgjaktlag enligt 4 § svarar jaktlaget solidariskt 

för samtliga av provtillfället föranledda faktiska kostnader. 

 

10 § 

Ikraftträdande 

Dessa av landskapsregeringen fastställda regler för älgskytteprov träder i kraft 

den 5 juni 2013 och upphäver samtidigt de av landskapsregeringen den 14 maj 

2012 fastställda regler för det obligatoriska älgskytteprovet. 


