
Jaktledaremöte ÄSO Mark 220929     

Deltagare: 25 av 27 jaktlag var representerade. Hultaberg och Kärra Nedre var ej närvarande. 

Älg: 

Vi går nu in på det sista året på nuvarande skötselplan och målet var att vi skulle landa på 7 
djur/1000ha i vinterstam efter 22-23. Vi ligger nu på ca 6,3-6,5 (älgobs och spillningsinventering från 
förra årets jakt). 

Skötselplanen säger 20 vuxna + 20 kalv för 22-23 men skjuter vi detta sänker vi stammen ytterligare. 
Förslag på fördelning 6+7 vuxna Kalv 20 st för att inte ytterligare minska stammen. 

Våra vuxna älgar var i snitt ca 3,5 år gamla från förra årets tandsågning. 

Tilldelning kalv: 

Små lag upp till 400ha. Avlysningsjakt på kalv från 8/10-22 på 3 kalvar till följande 7 lag. Max 1 djur 
per jaktlag. 

- Hultaberg 
- Kappelabo 
- Kärra Nedre 
- Sjöbo 
- Ryd 
- Stenshult 
- Stommen-Backa 

 

Avskjutning av alla dessa ”pottälgar” ska rapporteras via SMS. 

Tilldelningslista delades ut på mötet. 

Tjur: Max 1 tjur från 10 taggar och uppåt (SMS rapporteras om den fälls) 

Fällavgifter älg samma som förra året. (Vuxen 1400kr, kalv 450kr) 

 

Hjort:  

4 handjur (max 1 handjur per lag fram till 14/11). 2 spets och 2 valfria hjortar. Start 8/10-22. 

4 hondjur (2 återstår fri för alla lag) 

6 kalvar (2 återstår fri för alla lag) 

Fällavgifter kronvilt samma som förra året. (Vuxen 600kr, kalv 250kr) 

Vi undersöker jakttid på hind & kalv. Förra året fick man smygjaga dem i februari. 

Avskjutning ska rapporteras via SMS. 

 

Viltkasserare /sjuk, skadad älg 

Ev skjuten älg som anses vara otjänlig som föda ska besiktigas av viltkasserare Magnus Fagerfors. 



Ev skjuten älg med stora synliga skador får avlivas på jägarens egen bedömning. Dessa älgar ska 
besiktigas av någon utsedd i styrelsen. Ex ben som är av eller synlig yttre större skador. 

Viltdata 

Se instruktioner på hemsidan hur ni kan använda Viltdata appen. Varje jägare i laget kan själva 
rapportera in direkt sitt fällda vilt. 

Vi ska även försöka få eftersöksjägarna att rapportera in påkört vilt direkt i appen. 

Jägareförbundet uppmanar alla lag att rapportera in ”Övrigt vilt” för föregående säsong. Berörda 
jaktlag fick en uppmaning på mötet. Sista rapporteringsdag 30/9-22. 

 

Spillningsinventering 

Rensa ytor ca 1/11-22 

 

Avstämningsmöte:  

Jaktledarmöte/Avstämningsmöte hålls 14/11-22 kl 19 på StayHome i Kinna. Då stämmer vi av läget 
och ser över vidare jakt om justeringar behöver göras.  

 

 

God jakt! 

 

 

Mikael Fransson   Johan Söderlöv 

 

 


