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Jakten kommer att bedrivas både som avlysningsjakt och med tilldelade garantiälgar.  

Antalet vuxna djur som får skjutas inom området är totalt 20st varav 10 tjurar och 10 hondjur.  

Av de vuxna djuren är 11st avlysningsälgar och 9st garantiälgar – dessutom 23st kalvar som 

avlysningsjakt. 

Jakttid: 

Vuxna djur- hondjur  22/10 – 11/11   OBS! 3 veckor 

Vuxna djur- tjurar  22/10 – 11/12 

Kalvar, en av dubbelkalvar  22/10 – 28/10 

Alla kalvar   29/10 – 31/1-2023 

Tillåtna djur: 

Högst 5st tjurar med mer än 6 taggar (tagg = minst 2 cm längd). Ena sidans horn skall ha 4 eller fler 

taggar.  

Styrelsen önskar att etiskt tagna foton på stora horn införes på hemsidan snarast möjligt – det är ett 

av kvittona på god älgförvaltning. Det görs genom att skicka bild jämte info om jaktlag och vilken som 

är skytt och datum till mattias@gundrastorp.se och bilden ska bara var på älgen- inga personer ska 

vara med på bilden. 

Tjur med en tagg på ena sidan är lovlig oavsett vad där är på andra sidan. Det räcker alltså med att 

man konstaterar att där är en ”pinne” på ena sidan för att tjuren skall vara lovlig. 

Om tjur skjuts i tron att det var ett hondjur och tjurkvoten är fylld frias skytten från felskjutning 

såvida hornen är mindre än en patronhylsas längd (30-06). Situationen skall omgående anmälas till 

styrelseledamot som besiktigar fallet. 

Hondjur som ej är kalvförande. 

En kalv om kon har mer än en kalv under första jaktveckan för vuxna hondjur – därefter fri kalvjakt 

enligt ovan (dock avlysningsjakt). 

Vuxet djur får bytas mot kalv under hela jakttiden. 

Ej tillåtna djur: 

Tjur med 4 – 6 taggar. 

Kalvförande hondjur. 

Enkelkalv ej lovlig under första veckan då hondjur är lovliga. 

Tjur som ev. har fällt hornen i slutet av jaktperioden får ej skjutas. 
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Rapportering: 

Djur som skjuts skall vara rapporterade senast kl 19:00 på tel.  0723-27 71 19 som sms. Påskjuten älg 

som ej fallit på plats skall rapporteras och betraktas som skjuten tills ett eftersök konstaterat att 

älgen ej är träffad vilket i så fall meddelas snarast. 

Skjutna kalvar rapporteras fortlöpande. 

Avlysning: 

Varje jaktlag skall före jakts påbörjande förvissa sig om att det finns ytterligare djur som får fällas. 

Detta görs genom att ringa 0702-71 22 14 där det finns ett meddelande inlagt.  

Nytt meddelande finns kl. 20:00.  

Meddelande finns dessutom på hemsidan som uppdateras varje kväll då något förändras. 

Felskjutning: 

Vuxen älg som skjuts efter att kvoten är fylld och ett meddelande om detta finns inlagt i 

röstbrevlådan betraktas som felskjutning liksom övriga felskjutningar. 

Ansvarig jaktledare ser till att älgen levereras till Sjunkaröds viltslakteri inom 4 timmar. Jaktledaren 

skall ringa Per-Ola Andersson 044-801 02 alt. 0705-58 11 73. Älgen skall vara urtagen (bara vom och 

tarmpaket), hjärta, lungor, lever och njurar skall vara kvar. Ev. horn tas om hand och lämnas till 

någon styrelseledamot. 

Anmälan om felskjutning görs omgående till Kristofer von Hausswolff 0708-336296 eller Stig 

Hermansson 072-3277119. 

Eftersöksekipage:   

Mikael Henriksson 0725-34 37 71 

Ola Olsson  0733-16 85 77 

Joakim Nilsson 0733-26 61 88 

Rapport: 

Jaktledare skall senast 1 februari 2023 rapportera jaktresultat till:  

hausswolff@hotmail.com  alternativt 

Kristofer von Hausswolff 

Kulleröd 4672 

282 65 Bjärnum  
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Rapporteringen sker på bifogad blankett ”Rapportering jaktresultat 2022” eller med motsvarande 

uppgifter. 

Blanketten ska skickas in även om man inte skjutit någon älg. 

Fällavgift: 

Fällavgift 1 000 kr för vuxen älg inbetalas på BG 5741 – 8626 inom 10 dagar från det djuret sköts. 

Ange också alltid jaktlagets nummer. OBS! Ingen fällavgift för kalv i år. 

Älg-OBS: 

Varje jaktlag skall utse en ansvarig för älg – Obsen.  

Älg-OBS skall rapporteras för de första 7 jaktdagarna som jaktlaget jagar under de första 4 veckorna 

av vuxenjakten. Redovisning sker på bifogad blankett ”OBS-blankett 2022” 

Senast 2022-12-01 skall varje älgjaktlags Älg-OBS vara Stig Hermansson till handa på endera av 

följande möjligheter för sammanställning och vidarebefordran till övriga styrelsen: 

555.stig.sh@gmail.com 

Stig Hermansson 

Horsaskog 4194 

282 68 Vittsjö 

Garantiälgar 

För garantiälgar gäller vad avser hondjur att garantin gäller under de 2 första veckorna av 

vuxenjakten.  För tjurar gäller garantin under de 6 första veckorna av tjurjakten.   Med ”garantiälg ” 

menas sista älgen i en flerlicens. Styrelsen har mandat att efter garantitiden ev. överföra ”överblivna 

garantiälgar” till avlysningskvoten. 

Årsavgiften 

Ingen årsavgift för jaktåret 2022 – 2023. 

Övrigt 

Redovisning av skjutna älgar som tidigare enl.  bifogade formulär. 

Styrelsen poängterar att man ber jägare/jaktledare löpande under hösten informera närmaste 

styrelseledamot om observationer/reflektioner – allt för att styrelsen skall ha så mycket 

grundmaterial som möjligt inför de bedömningar som måste göras. 

Gällande tjurobservationer i älgobsen är det viktigt att dessa utförs så noggrant som möjligt. 

Kalvjakt bedrivs som avlysningsjakt. För jaktlag över 300 ha gäller ”i princip” fri kalvjakt vilket 

styrelsen vill skall tolkas så att varje jaktlag med kalvjakt bör skjuta 1-3 kalvar per tilldelad vuxen älg. 

Styrelsen förbehåller sig rätten att under jaktperioden meddela ändringar i detta sammanhang.  
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Att lyckas med kalvavskjutningen är ett av de viktigaste målen om man vill höja medelåldern och 

därmed förbättra kvaliteten på älgstammen. Vi bör därför sträva hårt efter att uppfylla vår 

avlysningskvot om 23 kalvar och inom varje jaktlag bör därför inga restriktioner utöver de som 

nämns i detta PM tillämpas. 

Som ett förtydligande av våra regler om kalvförande ko resp. ensamt hondjur har styrelsen beslutat 

följande: om ensamt hondjur skjuts och det visar sig att det finns mjölk i juvret skall jaktledaren 

kontakta styrelseledamot som det går att få tag i och som inte är involverad i jaktlaget i fråga. Denne 

styrelseledamot informerar sig om situationen och tar därefter kontakt med en styrelsekollega, de 

båda går igenom vad som skett och har då mandat från hela styrelsen att avgöra frågan direkt – 

felskjutning eller inte. 

Spillningsinventering 

Styrelsen har vid upprepade tillfällen poängterat vikten av korrekt genomförda 

spillningsinventeringar eftersom jaktuttaget år för år bestäms med stor vikt lagd vid 

inventeringsresultatet. De allra flesta jaktlag genomför detta på ett utmärkt sätt. Dock finns ett fåtal 

jaktlag som uppenbarligen inte bryr sig. Styrelsen har därför vid sitt sammanträde 2019-06-24 

beslutat följande: 

” Jaktlag som struntar i spillningsinventeringen eller gör den på måfå kommer att få vidkännas 

konsekvenser vad gäller tilldelningen. Har något jaktlag inte möjlighet att genomföra 

spillningsinventeringen på ett korrekt sätt skall styrelsen meddelas och kommer då att ordna med 

spillningsinventeringen mot en avgift på marknadsmässig nivå. Sådant meddelande skall komma 

styrelsen till handa senast under första veckan i april. Styrelsen förbehåller sig också rätt att 

genomföra kontroll av inrapporterade resultat på älgskötselområdets bekostnad. Styrelsen påminner 

om att inventeringsrutorna skall vara permanent märkta så att en kontrollant har lätt att finna dem 

med inventeringskartan ”. 

Styrelsen poängterar vikten av både Älg – obs och spillningsinventering. De är de verktyg som ligger 

till grund för avskjutningsnivåerna. 

Fibromälgar 

Fibrom innebär att älgen har en form av mer eller mindre stora knutor i huden. Det är att likna vid en 

slags vårtor som vid en rimlig omfattning älgen klarar utan problem – men vid stor omfattning kan 

älgen börja må dåligt men det är inte säkert. 

Styrelsen har varit i kontakt med veterinär Jonas Malmsten som doktorerat på älg och som höll 

föredrag för oss för några år sedan. Våra synpunkter här baserar sig på samtal med honom.      

Fibrom smittar mellan älgar via ett virus och sker vid beröring. Fibromknutor på huden innebär 

normalt i övrigt en frisk älg och köttet kan tas till vara på normalt sätt. Man skall dock vara observant 

på om älgen möjligen därutöver kan ha någon form av infektion som man normalt ser tecken på eller 

om älgen är avmagrad. 
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Sådana fibromälgar får skjutas vid sidan om de övriga reglerna vilket innebär: 

a. Alla tjurar oavsett taggantal 

b. Alla hondjur 

c. Ko med kalv men då skall också kalvarna skjutas samt kalv alltid först. 

Sådana älgar inräknas inte i jaktlagets tilldelning. De skall enligt regelverket i övrigt lämnas till 

Sjunkaröd för kontroll i vanlig ordning. Ersättningen från Sjunkaröd går till vårt Äsko men jaktlaget får 

för sitt besvär frihet från betalning av 3 årsavgifter. 

Vi har varit i kontakt med Sjunkaröd och de tar emot fibromälgar där fibromknutorna sammanlagt 

innebär en yta stor som ett A 4 – papper. Skulle fibromangreppet vara större gör vi som vid ev. 

felskjutning – kontakt tages med styrelseledamot utanför aktuellt jaktlag, denne informerar sig om 

läget och tar kontakt med en styrelsekollega och dessa två avgör direkt hur frågan skall lösas. 

Styrelsens mandat 

Enligt erhållet mandat har styrelsen rätt att under pågående jaktperiod komma med de justeringar i 

regelverket som styrelsen finner motiverade. Sådant meddelande lämnas som under ”Avlysning ”. 

Åldersbestämning 

För att få statistik på åldern i vår älgstam skall ena käkhalvan av skjutet djur snarast inlämnas till 

Joakim Nilsson efter överenskommelse med honom på hans mobil 0733-26 61 88 för infrysning och 

senare åldersbestämning. 

Bifogade blanketter 

1. OBS-blankett 2022 

2. Rapportering jaktresultat 2022 

 

 


