JAKT PM 2016
Detta Jakt PM som beslutats av årets Älgmöte är ett komplement till respektive jaktlags eget PM med
övergripande regler för jaktlag anslutna till Garpenbergs Älgskötselområde .

Älgjakt 2016-17 Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att älgjakten pågår under perioden
10 oktober 2016 – den 31 januari 2017 Observera att fälld älg numera ska anmälas till
Länsstyrelsen Dalarna senast två veckor efter det att älgen fälls. (VILTDATA)
Fällavgiften är 600 kronor för vuxen älg och 100 kr för kalv. Även om ingen älg har fällts
inom ett licensområde eller älgskötselområde ska slutrapport göras. Om slutrapportering
uteblir får Länsstyrelsen avregistrera området
Tilldelning Länsstyrelsen, som beviljat avskjutningsplanen, tillåter maximalt ett enskilt
älgskötselområda att avvika från sin plan med 10% en gång under tre år. Detta gäller
såväl kön, kalvar som det totala antalet skjutna djur. Länsstyrelsen kan avlysa jakt för
område som brister i uppföljning. Tilldelning förmedlas i samband med
representantmöten inom respektive ansvarsområde. Tilldelning sker inför jaktens början
och gäller t.o.m. V43 (Slutet oktober) Styrelsen sammanträder i anslutning härmed och
beslutar om eventuell avlysningsjakt. Styrelsen kan ev. komma att besluta om
avlysningsjakt, revidera förvaltningsplanen, ändra tilldelningen och även avlysa jakt
baserat på rådande vargsituation. Beslut meddelas på hemsida och genom telefon-SMS.
Älgar i pott. Samtliga älgar delats ut till jaktlagen redan vid jaktens början. Respektive
områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelningen.
Ändring av avskjutning inom tilldelning Jaktlag får inte byta ut vuxen mot kalv eller
byta kön på tilldelad vuxen.
Rapportering Alla jaktlag skall rapportera skjutna älgar samt Älgobs i Viltdata senast
söndag den 16 oktober för vecka 41, söndag den 23 oktober för vecka 42 söndag den 30
oktober för vecka 43. OBS att rapportering som inte skett till Viltdata skall meddelas
styrelsen även om man inte jagat och inte har något att ange i Viltdata.
Avskjutningsregel Inledande jakt t.o.m. V43 Innan sista stora älgen skjuts skall alla
tilldelade kalvar vara skjutna! Samma regler som föregående år. Ex: Jaktlag med fler
kalvar än stora i tilldelning skjuter alltid en kalv mer än tilldelade stora minus ett djur
innan den sista stora fälls. Tilldelat 4 stora och 5 kalvar. Skjut 3 stora och härefter minst
4 kalvar innan resterande stora får fällas. Resterande kalv jagas härefter som vanligt.
Lag som tilldelats 1-2 vuxna behöver inte skjuta 1-2 kalvar först utan kan själva välja när
de skjuter kalvarna.
Avskjutningsregler vid beslutad avlysningsjakt Jaktlag skall ligga minst en kalv före
stor i avskjutning oavsett resultat av inledande jakt. Jaktlaget jagar först i enlighet med
grundtilldelning, om älgar finns kvar enligt meddelande om avlysningsjakt, och härefter
kan man övergå till att jaga enligt avlysningsjakten.
Sanktion kommer att införas för jaktlag som inte följer meddelad tilldelning. Neddragning
med 1 vuxen kommer att ske kommande år och laget får inte delta i pågående
avlysningsjakt.
Rekommendation att inte skjuta äldre kor utan prioritera avskjutningen av kvigor och ev.
yngre kor.

Uppfyllande av tilldelning Jaktlag som inte anser sig kunna klara tilldelad kvot skall
meddela detta till områdesrepresentanten som kan göra en omfördelning mellan
jaktlagen.
Fredade Tjurar Tjur med över 4 taggar (mer än två taggar mot skytten) är fredad.
(Undantag nedan)
En kapital per kvalitetsområde, ca 3.000 hektar. Jaktlagen har indelats i ett
geografiskt kvalitetsområde på ca 3.000 hektar och inom denna grupp tilldelas en kapital
tjur. Som kapital räknas fler än 4 taggar (fler än två taggar mot skytten) Jaktlag ingående
i respektive kvalitetsområdet håller kontakt med varandra och rapporterar omgående
övriga lag i gruppen att man skjutit en kapital och att fredningen för de ”kapitala” tjurarna
inträtt.
INVENTERINGAR Älgobs Jaktlagen registrerar fortlöpande synobs & avskjutning i
viltdata (helst varje dag) Älgskötselområdets regler anger att Älgobs skall vara styrelsen
till handa senast söndag den 30 oktober oavsett antalet jaktdagar.
Tandundersökning Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar skall göras av utsedda
personer inom respektive område. Såga ur den nedre vänstra tandraden och lämna till
områdesrepresentanten. (Koka av tänderna så slipper man stanken när
åldersbestämningen skall ske). Sätt fast en adresslapp med uppgifter om älgens kön,
slaktvikt och vilket jaktlag som skjutit. 10
FÄLLAVGIFTER/Områdesavgift Avgifter för fälld älg, 600kronor för vuxen och
100kronor för kalv, skall betalas till Garpenbergs ÄSO och vara till handa på kontot
senast måndag den 6 februari 2017 Bg: 448-4515 Administrationsavgiften om 20öre/ha
skall likaså vara betald enligt ovan.
Betalning som inkommer för sent leder till sanktioner i enlighet med älgmötets
beslut. ( 600:- = Extra fällavgift för stort djur ) Styrelsen sköter den samlade
inbetalningen till Länsstyrelsen.

