Sydöstra Perstorps
Älgskötselområde

Avskjutningsbestämmelser, tilldelning mm. 2019.
Jakttid: 26/10 – 31/12.
Perioden 26/10– 10/11:

Perioden 11/11 – 31/12:

Tillåtna djur:
Kalv:
Valfri kalv
Tjur:
1 st Pinntjur
1 st (12 taggare) minst 6 taggar på ena sidan

Tillåtna djur:
Valfri kalv

Jakten bedrivs som avlysningsjakt. Detta innebär att älgskötselområdet tilldelas en kvot av älgar som
man tänkt skjuta. När årets kvot för älgskötselområdet på 2 tjurar, 0 hondjur och 5 kalvar är fällda
avslutas jakten omgående för alla jaktlag.
De personer som anmält sitt mobilnummer till Viltrapport skall omgående efter att älg är påskjuten
skicka ett sms till Viltrapport vad som är påskjutet. Se Lathund för Viltrapport.
Visar det sig att man inte hittar älgen meddelar man det till Karl-Magnus Jansson 0706-29 52 83.
Utöver viltrapport skall fällda/påskjutna älgar även rapporteras in till Martin Ohlsson 0768-06 39 66
senast 19.00, då styrelsen inte kan utläsa via Viltrapport vilket jaktlag som skjutit älgen
Vid rapportering av fälld älg skall samtliga fällda djur anges med: Vikt (Efter vägning), kön och
troféstorlek.
Det är också jaktledarens skyldighet att informera sig om vad som kvarstår av tilldelningen, innan
jakt påbörjas. Information om fällda älgar samt om kvarvarande kvot kommer att finnas på hemsidan
www.perstorpsaso.se kl: 20.00 varje dag.
Älgtjurstrofén ska omgående visas upp hos Kurt Svensson på Ingelstorp.
Underkäkshalvor från samtliga älgar, ska omgående (senast dagen efter) lämnas in till
Kurt Svensson, Ingelstorps Gård 1200, 264 54 Ljungbyhed (Riseberga) 0706-90 49 98
OBS: Ni måste avtala tid med Kurt innan ni kommer.
Käkarna ska vara väl märkta med jaktlag och älgtyp.
Obs: Endast underkäkshalvan ska lämnas in. Underkäkshalvan får ej kokas.
För alla jaktlag gäller att om man avstår från att skjuta vuxet djur, får detta bytas mot två kalvar. Vuxet
plus kalv är inte tillåtet att skjuta ett år för att helt avstå nästa. (Gäller ej för arealer över 300 ha.)
Felskjutning Felskjuten älg tillfaller älgskötselområdet och lämnas omgående av felskutande jaktlag till
viltslakteri Skånska Vilt. Detta skall anmälas till Martin Ohlsson och föranleder böter samt avdrag på
nästa års tilldelning. Böter: kalv 1000:-, vuxet 3000:-. För områden över 300 ha gäller att vid
felskjutning av kalv, avräknas vuxet djur från nästa års tilldelning.
Försent inkommen älgobs, medlemsavgift eller käkar innebär enligt beslut på årsmötet 2018-04-09
indragen tilldelning på älg.
Älgobsblanketten skall skickas till: Martin Ohlsson, Örahult 111, 284 92 Perstorp Senast 30 nov
OBS! Älgobsblanketten skall lämnas in även om ingen jakt har bedrivits.
Fällavgiften för vuxet djur är 1.000:- samt kalv 100:- och skall betalas in till områdets
plusgirokonto 989 44-2 omgående efter skjuten älg.
Eftersök: Vid behov kontakta Kurt Svensson 0706-90 49 98
___________________________________________________________________________________
Ordförande:
 0723-74 98 31
Kassör:
 0435-120 60
Sekreterare:
 0768-06 39 66
Martin Andersson
Hemmansvägen 8
263 53 Lerberget
martin.andersson@helsingborg.se

Ronny Madsen
Gundetorp 1607
264 54 Ljungbyhed
ronny@stationensredovisning.se

Martin Ohlsson
Örahult 111
284 92 Perstorp
martin.ohlsson@sydved.se

