
Avskjutningsregler 2019/20 
Beslutade på älgmöte 2019-09-23 

  
 
1. Genomförande: Jakten ska bedrivas enligt våra  
    bestämmelser som beslutas på älgmötet för jaktåret 2019-2020. 
 
2. Jakttidens längd: Start den 14 oktober 2019 och avslutas  
    31 januari 2020, och med begränsningar enligt punkt 3 och 4. 
  
3. Tillåtna djur:  

Ensamma hondjur och tjurar t o m 22 november, det vill säga 40 dagar från andra måndagen i 
oktober. 
Från och med den 16 november samlas ej fällda vuxna älgar i en pott, där samtliga jaktlag med 
överstigande 200 hektar har möjlighet att fälla max en vuxen älg ur potten. Kommunikation gällande 
detta sker i sms-grupp. 
 
En av dubbelkalvarna t o m 22 november, därefter är samtliga kalvar lovliga.  
Jakt på samtliga kalvar kan tidigareläggas om hondjurskvoten är fylld innan 22 november, detta 
meddelas i så fall av styrelsen via mail och på hemsidan. 

     
Jaktlag under 200 ha tilldelas en kalv och jaktlag med minst 200 ha tilldelas fri kalv tills kvoten är 

    fylld. 
         
4. Begränsning av avskjutning: 
    Enligt fastställd tilldelning. 
 
5. Byte av tilldelat vuxet djur: Samtliga jaktlag som har rätt att skjuta vuxet djur innevarande år har 
    rätt att byta detta mot en kalv t o m 31 januari.             
 
6. Tilldelningsprincip: Enligt älgskötselplan. 
 
7. Total tilldelning: Se bilaga för enskilda jaktlag. 
 
8. Fällavgift: Länsstyrelsen avgift för vuxet djur 750kr, För kalv 100kr till Äsot senast 1 februari 
    2020. 
 
9. Statistikmaterial: 
    Fysiska data: Kön, enkel/tvillingkalv, vägd slaktvikt, och ålder.  
    Observationer: Älgobs (gula) och spillningsinventering.       
    Daglig avrapportering:  Till info@varnamosydvast.se under hela jaktsäsongen. 
 
10. Felskjutning:  

1.Vid felskjutning enligt punkt 4 så får laget behålla djuret men får en vuxen älg avdragen vid       
nästkommande tilldelning. I detta fall undantas tjur upp till 10cm horn exkl. rosenkrans (bild 
bifogas) med rapport. 
 
1b. Vid felskjutning av lag understigande 200 ha skall älgen säljas till en av styrelsen utsedd 
vilthandlare. 
 
2.Överskjutning är en variant av felskjutning, dels när fler djur fälls än tilldelat under  



      jakttiden och dels när djur fälls efter jakttiden och beivras som följer: 
     -Jaktlaget får behålla djuret, avräknas från nästa tilldelning eller överlåta djuret till annat jaktlag 
      inom älgskötselområdet. Mottagande jaktlag erhåller en kalv som bonus under pågående jaktår. 
     - Styrelsen informeras omgående. 
      
       
 
11. Skadeskjutning: Om skadeskjutning av tillåtet djur inträffar och det påskjutna djuret går in på 
      annans mark behöver styrelsen ej informeras utan berörda jaktlag löser detta inbördes antingen 
      genom överenskommelser eller enligt Naturvårdsverkets allmänna råd angående rätten till fälld älg.  
      Observera att skadeskjuten älg alltid skall avräknas från tilldelning.  
      Med skadskjuten älg avses påskjuten älg som lämnat skottplatsen tills motsatsen är bevisad. 
      Eftersök genomföres enligt gängse lag. 
      Älgavgift behöver dock inte betalas om djuret inte påträffas. 
 
12. Trafikälg: Ligger under polismyndighetens ansvar, men varje jaktlag/jakträttsinnehavare skall 
      snarast rapportera alla data om djuret till styrelsen.  
 
13. Död älg: Funnen död älg skall omgående rapporteras till styrelsen per mail och utredning göras 
      för att söka finna orsaken. 
 
14. Otjänlig älg: Döms ut av godkänd besiktningsman. 
 
15. Betesskador: Den som har skador på skog eller gröda och anser sig behöva ökad tilldelning 
      anmäler detta till styrelsen för utredning och beslut. 
      -I första hand rekommenderar styrelsen spontan samverkan mellan jaktlagen för att hjälpa varandra 
      (jaktlag med betesskador tar kontakt med områden som ännu inte fyllt sin kvot). 
      - Styrelsen tar kontakt med det jaktlag som har älg kvar på sin tilldelning och erbjuder jaktlaget 
      den älg som eventuellt fälls. Om flera jaktlag har älg kvar på tilldelningen sker lottning. 
      - Om inget annat jaktlag är villig att ta emot älgen, säljs älgen och pengarna tillfaller Äso. 
 
16. Älgjaktsområde skilt i flera områden: För område som ligger avskilt inom ÄSO Vmo Syd Väst 
      gäller Länsstyrelsens regler för avskjutning i områden understigande 300 ha.  
      Jakten skall bedrivs med respekt för omkringliggande jaktlag på ett sätt som inte negativt påverkar 
      gemenskapen inom älgskötselområdet. 

    


