Tjällmo norra älgskötselområde
På årsmöte beslutade avskjutningsregler för älg 2018- 2019
Arbetsgruppens förslag om avskjutning är enligt älgskötselplanen 23 vuxna, fördelat på 11 tjurar och
12 hondjur samt 22 kalvar. Jakten skall bedrivas som avlysningsjakt. Jakt på vuxen älg avslutas så fort
fastställt antal djur fällts. Jaktdag avbryts ej.
Regler för älgavskjutning.
God jaktetik förutsätts vid kalvavskjutning.
Alla ensamma hondjur är lovliga.
Tjur som fällt hornen är fredad.
Vuxet djur i tilldelning kan utbytas mot två kalvar.
Jaktlag som fällde tjur föregående jaktsäsong bör fälla hondjur denna jaktsäsong.
Jakt på vuxen älg upphör 2018-12-31.
Jaktlag som fällt vuxen älg eller kalv skall senast kl 19.00 samma dag inrapportera per telefon eller
SMS till 070–5088261 Anders Andersson. Avlysning av jakt sker via mail och på Tylöskogens hemsida.
Jaktlag med mer än en vuxen i tilldelning anmanas fördela avskjutningen mellan tjur och hondjur.
Älgjakten på kalv avslutas 2019-02-28.
Övriga föreskrifter
Anmälan om jaktresultat för avstämning skickas till Anders Andersson, Hultängsvägen 19, 590 34
Tjällmo senast 2019-03-01.
Inbetalning av fällavgift 850:- per vuxen älg och 100:- per kalv skall ske till bankkonto 3300-4403212337 Anders Andersson senast 2018-02-15.
Älgkäkar av vuxna inlämnas till Anders Andersson (garaget) för åldersbestämning. Slaktvikter på
vuxna och kalvar skall inrapporteras.
Älg-Obsen
Älgobs inrapporteras av alla jaktledare antingen direkt på älgobsblankett eller på Tylöskogens
hemsida. Instruktion för ifyllande finns på hemsidan eller tillställes Magnus Samuelsson Mail:
magnus.samuelsson@telia.com, eller brev till Anders Andersson senast 2018-11-15. Älg-obsen
gäller de sju första jakttillfällen fram till rapporteringdatum.

Kronhjortsjakten

Jakt på kronvilt begränsas till två vuxna djur samt två kalvar per jaktlag med jaktmark över 1000
hektar. För jaktlag med mark under 1000 hektar gäller ett vuxet djur och en kalv. Efter 7/12 2018
gäller fri avskjutning tills kronskötselplanens mål uppnåtts. ( Beslut på vårmötet).
Årsmötet beslutade om begränsning av kapitala tjurar till två stycken inom skötselområdet.
Kapital tjur är över 12 taggar. Avlysning sker av fällda kapitala tjurar.
Jakten bedrivs som avlysningsjakt och avbryts med e-mail samt Tylöskogens hemsida.
Skjutet kronvilt avrapporteras till Magnus Samuelsson tel. 0709-848614.

