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NORRA FROSTA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 2017

2017-09-07

Älgjakt mellan lördag 21/10 – söndag 17/12
Avlysningsjakt enligt följande kvot:
¤ En tjur med minst fem taggar på en sida.
¤ En tjur med max en tagg på ena sidan.
¤ Två mindre ensamma hondjur.
¤ Fyra kalvar, -tillåten kalv är en av dubbelkalvar.
OBS – enkelkalv är fredad under hela jakttiden.
När årets tilldelning är fälld avslutas älgjakten för samtliga jaktlag. Meddelande sänds ut via
jaktvakt på sms.
Jaktledarens komihåglista 2017
Det åligger jaktledaren i anslutna jaktlag att:
Jaktvakt - Avlysning- Besiktning- vägning
Rapportera in skjuten älg omgående på sms till jaktvakt 0766-86 12 39, se lathund.
Meddela även omgående för besiktning efter att älgen är skjuten till:
Fredrik Svärd
eller Mats Nygren eller Martin Andersson
0708-85 45 03
0705-84 50 65
0705- 97 42 85
Älgen skall fortfarande ha pälsen och huvudet kvar när den besiktigas. Beträffande hondjur
skall juvret vara kvar.
Så snart efter att ni vägt älgen så skall slaktvikten rapporteras in till Björn Holm
0706-14 88 06. Ni ska även lämna uppgifter om vilken dag ni vägt älgen. Även koordinater
där älgen fällts skall rapporteras in.
Kvarstående kvot finns på hemsidan efter 20:00 varje kväll.
Det är jaktledarens skyldighet att informera sig om vad som kvarstår av kvoten innan ny
jaktdag påbörjas.
Felskjuten eller överskjuten älg skall lämnas till Skånska Vilt viltslakteri i Vinslöv
044-801 02 vilket skall ombesörjas av jaktlaget. På slakteriet skall ni ange Norra Frosta
Älgskötselområde. Pengarna tillfaller Älgskötselområdet.
Älg skall levereras med pälsen på samt alla röda organ, magsäck och tarmar urtagna. Om det
är en tjur skall hornet förverkas av styrelsen.
Vid felskjuten älg avräknas 1 älg från nästkommande års tilldelning.
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Medlemsavgift
Inbetala årlig medlemsavgift på 250 kr per jaktlag.
Betalningen skall vara registrerad senast 30 September på plusgirokonto
23 20 34-9 (ange jaktlagets nr och namn)
Fällavgift
Fällavgifter skall vara inbetalda senast 18 December på
plusgirokonto 23 20 34-9
1 000 kr för vuxen älg samt 100 kr för kalv
(ange jaktlagets nr och namn)
Underkäkar för tandsnitt / åldersbestämmning
Lämna kompletta underkäkar från vuxna älgar under 2017 senast
1 8 December till
Johan Jönsson
Tel: 0708-67 08 18
Maglö 1412
280 10 Sösdala
Käkarna ska lämnas flådda, frysta och väl förpackade. OBS de får ej vara kokta.
Käkarna ska vara väderbeständigt märkta med jaktlagets namn, kön på djuret, slaktvikt samt
för tjurar även taggantal och utlägg.
Älgobs
Rapportera och skicka in Älgobsblankett senast 25 november till:
Per- Ove Persson.
Gamla vägen 25
Eller mail@kavlingemarkentreprenad.se
244 91 Kävlinge
Förändringar i jaktlag
Rapportera förändringar av jaktlagets areella omfattning
samt byte av jaktledare, adressändring etc senast den 31 Dec till:
Lars Kroon
0737-53 26 23
Vintergatan 19, 243 34 Höör
lars.e.kroon@gmail.se
Övrig Dödlighet (Döda i trafik eller av annan orsak)
Om ni hittar döda älgar gör en bedömning om kön och ålder samt hur länge djuret varit dött.
Fotografera älgen. Käkarna skall om möjligt lämnas in för åldersbedömning.
Dessa älgar skall omgående rapporteras in till:
Mats Nygren 0705-84 50 65
eller Fredrik Svärd 0708-85 45 03

Hemsida
www.norrafrostaaso.se
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