Tilldelnings och avskjutningsregler 2019/20 Stjärnsunds ÄSO
Förutsättningar
ÄFO har i sin älgförvaltningsplan, under förutsättning att det inte finns fast etablerade vargar inom
området, satt upp 8 älgar/1000 ha som målsättning.
I-dagsläget har vi inom Stjärnsunds ÄSO ca 9,5 älgar/1.000 ha sett över hela området. Naturligtvis
finns det stora variationer över området som de lokala jaktlagen tillsammans måste hantera. För att
komma ner till 8 älgar/1.000 ha beslutade vi i fjol att vi skulle skjuta 4 älgar/1.000 ha och år.
Alla områden/lag inom älgförvaltningsområdet kommer att behöva göra nya planer som gör att vi går
i takt med varandra. Med andra ord styrelsen kommer arbeta fram en ny plan för 2020/21- 2023/24
under kommande vår.

Grundtilldelning
De som har mindre areal än 100 ha får en kalv/lag och inget mer.
Fördelning för övriga lag se viltdata.
Lag som äger rätt att vara med i pottjakten (2+2 i grundtilldelning) äger rätt att skjuta extra kalv,
dock max 50 % av grundtilldelningen, från jaktstart.
Grundtilldelning gäller till och med den 15:e november. Från och med den 16:e november är det
avlysningsjakt som gäller.

Avlysningsjakt
Deltagare är inledningsvis alla lag som har 2 + 2 eller mera i grundtilldelning.
Tak för hur många vuxna man får skjuta är inledningsvis satt till 50% av lagets grundtilldelning.
Krav för att vara med på avlysningsjakten är att hela grundtilldelningen är skjuten. Därefter ska kalv
skjutas före vuxen. Första vuxna älg ska vara ett hondjur tills potten är fylld. Man får redan från
jaktstart skjuta extra kalv/ar. Gäller lag med 2 + 2 eller mer i grundtilldelning.
Lag som inte har skjutit sin grundtilldelning, när avlysningsjakten startar, fortsätter med att jaga
enligt sin grundtilldelning. Men man får vara beredda på att jaga annan sorts älg om något kön blir
fullskjutet eller att avbryta jakten om områdets totala tilldelning är uppnådd.
Antalet kapitala tjurar är 6 st. Kapitaltjur är en tjur med 10 taggar eller mer. Rapport av skjuten
kapitaltjur ska snarast göras via SMS-grupp. Max en kapitaltjur per lag.
Rekommendationen från styrelsen är att vi helst ska skjuta unga djur, gäller för både tjur och
hondjur.
Styrelsen äger rätt att avlysa all jakt eller jakt efter viss sort av älg.

Kommunikation och rapportering
Styrelsen styr, genom att i Viltdata, tilldela lagen vilken typ av kön på älg som lagen ska skjuta.

Strävan ska vara att dagligen rapportera in avskjutningen i Viltdata. Där det inte går ska första
veckans jakt ska vara inrapporterad i Viltdata före 2018-10-20 20:00. Därefter ska skjuten älg
rapporteras i in viltdata före 20:00 samma dag som älgen skjutits.
Vuxna avlysningsälgar ska snarast rapporteras in till styrelsen via sms-gruppen samt därefter
skyndsamt läggas in i Viltdata = samma kväll.

