
PM för älgjakten 2019 

* Jakten startar 26/10 och pågår t.o.m. 31/1-2020. 
*13 vuxna hondjur, 8 tjurar och 9 kalv skall få fällas enligt skötselplanen.  
*GPS-märkta djur får fällas. (Älg med halsband lovlig enligt gällande avskjutningsregler) 
*Styrelsen uppmanar till att skjuta äldre, ej produktiva, hondjur framför yngre djur. 

 
From Lördag 26/10: 
6 tjurar med upp till 11 verkliga taggar, får fällas. 
2 tjurar med minst 12 verkliga taggar får fällas 
13 vuxna hondjur får fällas 
9 kalvar, endast en av dubbelkalv får fällas till dess att hondjurskvoten är fylld. 

 
*NÄR hondjurskvoten är fylld är även enkelkalv lovlig. 
*OM dom två stortjurarna inte är fällda 29 november så blir eventuellt återstående tjur 
lovlig utan taggbegränsning från och med 30 november. 
*OM det den 1/1-2020 återstår vuxna älgar att fälla så får de jaktlag som redan har fällt en 
vuxen älg fälla ytterligare en vuxen älg. 
 
*Jakten skall bedrivas som avlysningsjakt. Första helgen med jaktstopp kl 12:00-12:30, då 
sammanställning av inrapporterade djur göras.  
*Under hela jakttiden sker sammanställning av inrapporterade djur dagligen efter att jakten 
avslutats vid solens nedgång. 

*Innan jakten påbörjas dagligen i gryningen samt första helgen kl 12,30 skall alla jaktlag 
förvisat sig om vad som återstår att fälla genom att avlyssnat ÄSO´s ”älgtelefon”  

*Felskjutet djur (djur som är fredat eller överskjutning) rapporteras in på älgtelefonen samt 
att ÄSOs ordförande meddelas. 

 
Tel.nr inrapportering av fällt djur: 073-822 06 53. 
Tel.nr avlyssning av vad som återstår att fälla: 073-822 07 57. 
 
Eftersöksekipage (föreslagna):  Rune Karlsson Föra, tel 070-317 09 21. 
 Ibb Olsén, tel 070-5892949. 
 Rikard Olofsson, tel 073-9436457 
 Nils-Johan Nilsson tel 070-4535108 
Tel nr ordförande i Borgholms ÄSO: Johan Johansson 073-991 82 47 
 

Provtagning 
Följande prover och uppgifter skall lämnas till Mattias Hammarsten, Löttorp, 070-4219165, 
eller Johan Johansson, Öij, 073-9918247. 

 Underkäke, flådd. 
 Slaktvikt. 
 Uppgift om eventuell öronmärkning 

Prover och uppgifter skall lämnas senast 14 dagar efter älg fällts. 


