
Jaktledarmöte och Höstmöte inför jakten

2018 - 2019



Underlag till Skötselplanen!

ÄR

Spillningsinventering

Älg Obs 

Och Fodertillgången i SKOGEN.





Skötselplanen är godkänd för 2019 - 2021



Målsättning efter 3 Älgjakts år.







Fokus på avskjutning bör vara ungdjur och inte 
produktiva djur!

Varför!

Den extremt varma sommaren som med fört 
att det är sämre näringsinnehåll i foder.



Tilldelning 2018 – 2019
Jakttid 10/8 – 30/11

31 vuxna djur delas ut dessa är kvoterade 
han/hon djur till respektive lag

32 kalvar delas ut. 
Förslag att införa fri kalvjakt i november, datum 

bestäms senare.



Fällavgifter för jakten 2018-2019.

Vuxen 1100:-

Kalv 300:-

Ingen tilldelningsavgift.





Restriktioner taggantal?



Avlysningsjakt för kalvar och vuxna?



Rapportering till Viltdata 

Älg och Övrigt vilt



När skall viltkasserare kontaktas!

När jägaren skjuter en älg som ser helt frisk ut fram till att man börjar ta ur den och hittar 
defekter eller i samband med att man flår den och hittar defekter. Då skall viltkasseraren kalas in 
för att göra en bedömning.

Om älgen blir kasserad som icke människoföda skall ni kontakta utsedd representant från 
styrelsen för att få besked om ny älg.

- När skall INTE viltkasserare kalas in! 
När man bedömer att ett djur lider i någon form. Då skall man som jägare ta ett beslut om 
möjlighet i samråd med jaktledaren , jaktkompis eller fattar man beslutet själv om att avliva 
djuret. Därefter kontaktar man en utsedd representant i från styrelsen som ska syna och avgöra 
om älgen faller under 40B , dvs hur älgen ska rapporteras mot LST.

Om älgen går att använda (ex halt älg) ska den avräknas på er licens (oavsett könskvotering). Är 
er licens full ska älgen fördelas till något annat lag som ej skjutit vuxen älg och som kan tänkas 
att ta hand om denna.

Om inte något lag kan ta emot denna ska älgen säljas inom ÄSO. Pengar tillfaller ÄSO. 30kr/kg

Kontakta någon i styrelsen i följande ordning vid skadade/sjuka djur
Mikael Fransson, ordförande
Johan Söderlöv
Peter Skantz
Anders Henriksson



Utökning av punkter per trakt till hela trakten = 
40 st Punkter



Kronhjort

2018 – 2019



Vildsvin

2018 - 2019


