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Bestämmelser för jaktåret 2013/2014 
Avskjutningsalternativ: 

 

5-99 ha   1 kalv per jaktlag   

 

 

100-350 ha 1 vuxen älg ur pott Fri kalv inom ramen för tilldelad pott 29 st. 

 

351ha- Tilldelning av vuxen älg efter areal och jaktområdets produktionsförmåga till 

den 1 december.   Fri kalv inom ramen för tilldelad pott 29 st. 

  

Jakttid from 14 oktober 2013 - 28 februari 2014 *)  

  

 *) Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder i 

 odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 

augusti. Efter kontakt med styrelsen. 

 

Pott 2012-2013 
Jaktområden 100-350 ha, Avskjutning med avlysningsjakt 1 Tjur och 2 

Kor/Kviga. Avskjutning rapporteras snarast via jaktvakt eller om man inte 

har mobil till Carl-Johan eller Henrik Bertilsson som där efter uppdaterar 

jaktvakt. 

 

Jaktområden 100- ha, pott från och med 2 december på kvarvarande vuxna  

Älgar. Avskjutning rapporteras snarast via jaktvakt eller om man inte har 

mobil till Carl-Johan eller Henrik Bertilsson som där efter uppdaterar 

jaktvakt. 

Kalv jakt 
Avskjutning rapporteras snarast via jaktvakt eller om man inte har mobil till 

Carl-Johan eller Henrik Bertilsson som där efter uppdaterar jaktvakt. 
 

 

Avskjutningsregler: 
 

- Bevisligen påskjutet djur avräknas tilldelningen och rapporteras in till jaktvakt och 

rapporteras in i viltdata. 

 

- Vuxen älg som fällts och har en kontrollerad vikt av högst 90 kg. får avräknas som 

kalv. Sådant utbyte skall alltid omgående anmälas till av styrelsen utsedd person för 

besiktning.  

Fastställd fällavgift för vuxen älg skall inbetalas. 

 

- Årskalv som fällts och har en kontrollerad vikt av högst 35 kg, skall alltid omgående 

anmälas till styrelsen för besiktning. 

Fastställd fällavgift för sådan kalv skall inbetalas. 
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- Av styrelsen utsedd kontaktperson för bestämmelser och avskjutningsalternativ är 

ordförande Roland Karlsson tel. 0584-109 62, mobil. 070-675 96 70. 
 

 

 

 

 

 

 

Övriga regler: 
 

- 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 13/11 2013 älgobs-inventerings 

blanketten till: Carl-Johan Jerlström Kristallgatan 16 694 50 Vretstorp 

cjjerlstrom@telia.com 

 

Avskjutning av kalv och pottälgar rapporteras snarast via jaktvakt eller om man inte 

har mobil till Carl-Johan eller Henrik Bertilsson som där efter uppdaterar jaktvakt. 

Avskjutningsresultatet måste rapporteras löpande till Carl-Johan eller För er som 

har egen inloggning: www.viltdata.se 

 
-  Avstämningen av fällda älgar görs automatisk Var 14:e dag till Länsstyrelsen. Varje 

jaktområde skall löpande fylla i avskjutning och obs. För er som inte har inloggning i 

viltdata meddela Carl-Johan. 

 

- Fällavgift för vuxen älg är fastställd till 600 kr samt för kalv fastställd till 100 kr av 

Länsstyrelsen. fällavgift sätts in på bankgiro 301-7159  Tångeråsa älgskötselområde 

Märk betalningen med jAKTOMRÅDETS NAMN. Snarast efter jaktens 

avslutande dock senast 9/3 2014. 

 

Styrelsen kan eventuellt kunna ompröva föreskrifter enligt §8 samt eventuellt ändra 

könsfördelningen av tilldelade ej fällda vuxna älgar beroende på avskjutningsläget och 

om styrelsen anser att det inte fällts nog många kalvar ge alla lag i ÄSO´t  möjlighet 

att skjuta kalv. 

 

 

Överskjutningsregler (kompletteringar) 
 

1. Paragraf 10 i bestämmelserna reglerar överskjutningsfrågorna. 

 

2. Av styrelsen utsedd kontaktperson för överskjutnings frågor är vice ordförande Leif 

Peterson tel. 0582-710 20, mobil. 070-620 05 31. Leif Peterson samråder med 

styrelsens ordförande Rolandh Karlsson de bestämmer om fördelningen och 

informerar resterande styrelse om beslutet. 

 

http://www.viltdata.se/
mailto:cjjerlstrom@telia.com
http://www.viltdata.se/
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3. Principen är att den överskjutna älgen skall tilldelas jaktlag så nära som möjligt i 

förhållande till det lag som gjort överskjutningen. Hänsyn skall även om möjligt tas 

till djurets kön. 

 

4. Går älgen inte att placera eftersom alla redan skjutit fullt så ska älgen säljas till 

rådande marknadspris och pengarna tillfalla Tångeråsa älgskötselområde. 

 

5. Fastställd avgift inbetalas till älgskötselområdets kassör postgiro 301-7159 senast den 

9 mars. Märk betalning med jaktlagets namn 

 

 

Lathund Jaktvakt 

Rapportera Kronhjort Rapportera kronhind 
SMS:a "jv 22" till 72456 SMS:a "jv 24" till 72456 

Rapportera Kronkalv 
SMS:a "jv 26" till 72456 

       

Rapportera Älgtjur Rapportera Älgko/kviga 
SMS:a "jv 12" till 72456 SMS:a "jv 14" till 72456 

Rapportera Älgkalv 

SMS:a "jv 16" till 72456 

       

Få status rapport 

SMS:a "jv status" till 72456 
Kostnad: 3 kr 

Anmäla jägare 

SMS:a "jv start 1105144" till 72456 
Kostnad: 50 kr 

Avanmälan jägare 
SMS:a "jv stop" till 72456 

 

Styrelsen 

 


