
STYRELSEN OSBY NORRA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

 
Tilldelning: Enligt “Tilldelning-efter-areal-eller-avlysning-2020” som finns på www.osbyalg.se  

 
Jakttid: Fr.o.m. lördagen den 24 oktober t.o.m. söndagen den 31 januari 2021. 

  

 

Avskjutningsbestämmelser 
1  Ensamma hondjur: Max 12 st. Jakttid 24/10 – 8/11. Avlysningsjakt. 

Gruppen med avlysningsjakt tilldelas 5 hondjur.  

Gruppen med arealtilldelning tilldelas 7 hondjur. 
 
2  Älgtjur: Max 11 st. Jakttid 24/10 – 31/12. Avlysningsjakt.  

Gruppen med avlysningsjakt tilldelas 4 tjurar.  

Gruppen med arealtilldelning tilldelas 7 tjurar 

Tillåten tjur ska ha minst 4 taggar på ett horn och horn på andra sidan. 

Taggar mindre än 2 cm räknas ej.  

Från 28/11 - 31/12 får även pinntjur skjutas om tjur finns kvar på respektive kvot. 

 
3  Kalv: De första 16 dagarna, dvs 24/10 - 8/11, är en av dubbelkalvarna lovliga eller tills avlysning av 

hondjursjakten skett. Därefter alla kalvar lovliga. Kalvjakt 24/10 - 31/1 2021 eller till avlysning. Max 25 

st. 

Fri kalvjakt, dvs alla lag får skjuta kalv enligt ovanstående regler utan antalsbegränsning upp till dess 

kvoten är fylld (25 st) Undantag: Små lag (under 80 ha) med endast kalvtilldelning får skjuta högst 1 kalv 
 
4  Årskalv får alltid fällas istället före vuxen älg. 

 
5   Vid påskjutet djur gäller Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om administration av jakt 

efter älg m.m. NFS 2002:19. 

 
6  Vid alla fel- eller överskjutning skall till Älgskötselområdet erläggas 1000:- för vuxet djur  

och  för kalv. Vid felskjutning av älgtjur lämnas den monterade trofén till Älgskötselområdet efter kontakt 

med styrelsen. Älgen avdrages på årets, nästa års tilldelning eller tilldelningsperiod och tillfaller jaktlaget. 

 
Lag som inom tre år gör två felskjutningar, får avdrag med en vuxen älg året därpå eller nästa 

tilldelningsperiod om styrelsen med 2/3 majoritet anser att förseelserna varit uppenbara. 

Vid risk för misstolkning av taggantal eller ålder på fällt djur eller vid synlig skada på djuret skall någon i 

styrelsen kontaktas. 
 
7  Fällavgift 1 000:-/vuxen älg, 100:-/kalv, betalas snarast dock senast 2/1 2021. Avisera fällavgiften 

separat. 
 
8  Vid eftersök under jakttid får detta ej göras på annans mark förrän jakträttsinnehavaren kontaktats. 

 

9  Alla käkar från vuxna älgar skall lämnas in. Kindtänder ena sidan och framtänder. 

 
10 Skriftlig anmälan om jaktresultat skall alltid ske när all jakt är slut, senast 2/1 2021. Detta även om 

ingen älg har fällts.  
 
11Rapportering/avlysning:  Dagligen: Anmälan skjutna djur kl. 18.00-18.30, telefon 0725-31 63 08. 

Aktuellt resultat kl. 20.00, telefon 0725-31 63 08. I år ska SMS-rapportering ske så fort ett djur är fällt. Se 

instruktion för SMS-rapportering separat fil 

SMS-besked om vad som är tillåtet vilt kan komma att ske vid 12.30 tiden när så är påkallat. Skyldighet 

att kontrollera detta gäller för alla lag.  

Inget lag kan frånsäga sig ansvar för rapportering av fällda djur eller kontroll av antal fällda djur för att 

veta förutsättningarna fortsatt jakt. 

 

12 Jakt får ej påbörjas förrän medlemsavgiften har betalts! Annars dubbel avgift! 

http://www.osbyalg.se/

