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Övrigt:
-

Samtliga jaktområden är skyldiga att genomföra älgobs de första 7 dagarna då
jakt har bedrivits, under de första 30 dagarna älgjakten är tillåten.

För er som har egen inloggning: www.viltdata.se

Skicka eller ring in löpande dock senast den 12/11 2015 ska all älgobsinventering vara införd i viltdata.
Avskjutning av kalv, gemensam tilldelning och pottälgar rapporteras snarast
via jaktvakt. Avskjutningsresultatet måste rapporteras löpande till Carl-Johan
eller För er som har egen inloggning: www.viltdata.se
-

-

Ur drag från stadgarna för Tångeråsa ÄSO

Föreskrifter för älgjakten
§8
1. Jakten inom älgskötselområdet bedrivs av varje jakträttshavare på det jaktområde där
denne har jakträtt efter älg. Inom varje jakträttshavares jaktområde skall jakten ske
som om jaktområdet utgjorde eget älgjaktområde. Detta utgör dock inget hinder för
samjakt mellan angränsande älgjaktområden. Vid sådan samjakt skall fällda älgar
fördelas mellan de samjagande jakträttshavarna på sätt de kommit överens om.
2. Det ankommer på varje jakträttshavare att till styrelsen fortlöpande och om möjligt
senast den 31 december anmäla förändringar i fastighetsinnehav.
3. Om någon jakträttshavare fäller fler älgar än vad som i förekommande fall är tilldelat,
skall det sist fällda djuret efter samråd med styrelsen tillfalla annan jakträttshavare,
som inte fyllt sin tilldelning och som vill ha djuret. Älgen skall vara väl
omhändertagen, i sådant skick att veterinärbesiktning kan genomföras (med röda
organ) och levereras på av mottagaren angiven plats. Vidare gäller att eventuell trofé
tillfaller älgskötselområdet och ska överlämnas till styrelsen samt att en till annan

2 av 4

Tångeråsa älgskötselområde

2015-09-22

jakträttshavare överlämnad älg skall avräknas från den mottagande jakträttshavarens
tilldelning. Denna regel gäller även i de fall någon jakträttshavare fäller vuxet djur i
stället för kalv eller vuxet djur av fel kön eller storlek (t.ex. i strid mot
taggbegränsning). Om ingen annan jakträttshavare önskar tillgodogöra sig djuret skall
detta försäljas och dess värde tillfalla älgskötselområdet. Styrelsen har därutöver rätt
att ålägga jakträttshavare som fäller för många eller fel älgar en sanktionsavgift om
3500 kr per överträdelse, för det fall styrelsen bedömer att felet begåtts av uppsåt eller
grov oaktsamhet.
4. Jakträttshavare skall fortlöpande meddela styrelsen när älgar fälls. Meddelande skall
inkomma senast samma kväll eller som styrelsen har beslutat. Avgiften för fälld älg
skall senast sju dagar efter jakttidens utgång inbetalas till styrelsen på det sätt styrelsen
meddelat. Älg obs eller motsvarande ska rapporteras enligt gällande regler.
Viltdata
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Lathund jaktvakt
Rapportera 4-6 Taggad kronhjort
SMS:a "jv 222" till 72456

Rapportera kronhjort +6 tagg
SMS:a "jv 221" till 72456

Rapportera kronhind
SMS:a "jv 24" till 72456

Rapportera Kronkalv
SMS:a "jv 26" till 72456

Rapportera Älgkalv
SMS:a "jv 16" till 72456

Rapportera Älgko/kviga
SMS:a "jv 14" till 72456

Rapportera Älgtjur
SMS:a "jv 12" till 72456
Få status rapport
SMS:a "jv status" till 72456
Kostnad: 3 kr
styrelsen
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