
Protokoll för Älgskötselområde Mark SOs höstmöte 2018-09-25. 

1. Alla jaktlag var representerade utan Älmhult, Kappelabo, Kärra Nedre 
 

2. Viktigt att alla jaktlag rapporterar in avskjutning på allt vilt. Ska göras årligen. 
 

3. Ny skötselplan gäller 2019-2021 (20590 ha) 
 

4. Vinstälgen vanns av Älekulla (Bosse Larsson). 1 st hondjur om får skjutas fram till 30/11. 
 

5. På mötet beslutades att  
- Fram till 4/11 jagar alla lag sina tilldelade djur. Därefter kan det ev bli avlysningsjakt på återstående 
djur. 
- De lag som enbart har kalv tilldelade har dessa öronmärkta fram till 4/11. Gäller 8 kalvar. 
- Fri kalvjakt gäller från 8/10. 
- Tjurar, 15 tilldelade tjurar. Max 5 tjurar får vara 10-taggar och uppåt. Alla tjurar får vara "små" 
 

6. Spillningsinventering kommer att utökas till samtliga 40 punkter i trakten. Varje jaktlag inventerar 
endast punkter på egen mark. Rensning och utsättning av nya punkter ska ske ca 1/11. 
 

7. Skjut gärna små ungdjur och fokusera på att hänga med med kalvar i år. 
 

8. Spara en underkäke på alla vuxna djur  och ta med till Kupan vid avstämningsmöte den 4/11. 
 

9. Fällavgift 1100kr/vuxet djur, 300kr/kalv. Ingen tilldelningsavgift. 
 

10. Kronhjort, endast spetshjort tillåten. Det är inte fri kalvjakt, däremot får kalv skjutas som skyddsjakt 
vid skador på gröda och skog. Se mer info på hemsidan. 
 

11. När skall viltkasserare kontaktas! 
När jägaren skjuter en älg som ser helt frisk ut fram till att man börjar ta ur den och hittar defekter 
eller i samband med att man flår den och hittar defekter. Då skall viltkasseraren kalas in för att göra en 
bedömning. 
Om älgen blir kasserad som icke människoföda skall ni kontakta utsedd representant från styrelsen för 
att få besked om ny älg. 
När skall INTE viltkasserare kalas in! När man bedömer att ett djur lider i någon form. Då skall man 
som jägare ta ett beslut om möjlighet i samråd med jaktledaren , jaktkompis eller fattar man beslutet 
själv om att avliva djuret. Därefter kontaktar man en utsedd representant i från styrelsen som ska syna 
och avgöra om älgen faller under 40B , dvs hur älgen ska rapporteras mot LST. 
Om älgen går att använda (ex halt älg) ska den avräknas på er licens (oavsett könskvotering). Är er 
licens full ska älgen fördelas till något annat lag som ej skjutit vuxen älg och som kan tänkas att ta hand 
om denna. Om inte något lag kan ta emot denna ska älgen säljas inom ÄSO. Pengar tillfaller ÄSO. 
30kr/kg Kontakta någon i styrelsen i följande ordning vid skadade/sjuka djur Mikael Fransson, 
ordförande Johan Söderlöv Peter Skantz Anders Henriksson 

 

Mikael Fransson   Johan Söderlöv 

Mötets ordförande   Sekreterare 


