Jakttid och tilldelning m m inom Ryssby-Åby Älgskötselområde 2008
1. Jakttidens längd Tillåtna vuxna tjurar 70 dagar dvs fr o m den 13 oktober t o m den 21 december 2008
Ensamma vuxna hondjur lovliga 13 oktober t o m 19 oktober.
Därefter är hondjur äldre än årskalv förbjudna.
Tillåtna kalvar 13 oktober t o m 31 januari 2009
2. Tillåtna djur

Tjurar med mer än 4 taggar ( det är det faktiska antalet taggar som räknas ej "udda")
Ensamma hondjur t o m 19 oktober
En av dubbelkalvar t o m 19 oktober, därefter är samtliga kalvar lovliga

3. Byte av tilldelat vuxet djur
Samtliga jaktlag som har rätt att skjuta vuxet djur innevarande år har rätt att byta tilldelat vuxet djur mot
två kalvar t o m 31 jan
Detta gäller även jaktlag med två- eller treårstilldelningar
4. Tilldelningsprinciper för jaktlag som inte erhåller ett vuxet djur årligen
a. Jaktlag med en areal från 151 ha t o m 300 ha
- Tilldelning av ett vuxet djur samt en kalv för en period av två år.
b. Jaktlag med en areal upp t o m 150 ha
- Tilldelning av ett vuxet djur samt två kalvar för en period av tre år.
För jaktlag med två- och treårstilldelning gäller att endast ett djur får fällas
årligen om inte jaktlaget väljer att byta ut vuxet djur mot två kalvar (se punkt 3 här ovan) .
Jaktlaget väljer när det vuxna djuret ska fällas.
5. Små kalvar
Jaktlag som skjuter kalv som väger under 35 kg behöver inte avräkna den från tilldelningen. Jaktlaget
kontaktar Folke Fagerlund för vägning av kalven direkt efter att den är flådd men före att ev skottrensning
genomförs.
6. Totalram
Om styrelsens förslag till tilldelning går igenom går det inte att fastställa en ram
7. Tilldelning för enskilda jaktlag finns i bilaga
8. Felskjutning
Som felskjutning betraktas alla fall när ett djur fälls som inte är tillåtet enligt punkterna 1 och 2 överst på denna sida.
Alla fall av felskjutning innebär att hela älgen inkl ev troféer tillfaller Ryssby-Åby Älgskötselområde
och skall, tillsammans med samtliga röda organ, på berört jaktlags bekostnad transporteras till Tvärskogs vilthandel.
Styrelsen skall omgående informeras. Djuret ska avräknas från jaktlagets tilldelning.
Ryssby-Åby Älgskötselområde betalar fällavgiften men jaktlaget betalar ev besiktningskostnader
Om djuret pga dålig hygien vid tillvaratagandet eller på annat sätt blir kasserat eller nerklassat av skäl som jaktlaget
kunde ha påverkat skall det berörda jaktlaget betala in en summa, som motsvarar vad Tvärskogs Vilthandel
hade betalat för ett felfritt djur, till Ryssby-Åby Älgskötselområde.
9. Överskjutning av vid tillfället tillåtet djur enligt punkterna 1 och 2 överst på denna sida
Vid överskjutning, dvs ett djur för mycket eller ett tillåtet vuxet djur istället för kalv skjuts, skall djuret
erbjudas det jaktlag som ligger närmast skottplatsen och som har utrymme i sin tilldelning. Berört jaktlag har
möjlighet att avböja erbjudandet. Erbjudandet skall i så fall gå vidare till nästa jaktlag osv. Om inget jaktlag kan
eller vill ta emot djuret tillfaller djuret älgskötselområdet. Styrelsen skall omgående informeras.
Det jaktlag som har skjutit djuret ansvarar för att djuret, väl omhändetaget, levereras till mottagande jaktlag.
Om djuret tillfaller älgskötselområdet skall djuret levereras till Tvärskogs Vilthandel enligt samma regler som gäller
under punkt 7 här ovan. Samtliga troféer vid överskjutningar tillfaller älgskötselområdet.
10. Skadeskjutning
Om skadeskjutning av tillåtet djur inträffar och det påskjutna djuret går in på annans mark behöver styrelsen ej informeras utan berörda jaktlag löser detta inbördes antingen genom överenskommelser eller enligt Naturvårdsverkets
allmänna råd angående rätten till fälld älg. Observera att skadeskjuten älg alltid skall avräknas från tilldelning.
Med skadeskjuten älg avses älg som lämnat blodspår eller på annat vis uppvisar tecken på skada.
Älgavgift behöver dock inte betalas om djuret inte påträffas.
11. Kalvkäkar
Älgmötet 2006 beslöt att jaktlag som inte lämnar in föreskriven kalvkäke fr. o. m jaktsäsongen 2006-2007 erhåller en kalv
istället för vuxet djur kommande jaktår eller i vissa fall kommande två- och treårsperioder för mindre jaktlag.
För jaktlag med två- och treårstilldelningar och där minst ett år kvarstår av perioden och där den vuxna älgen inte är fälld
under perioden gäller beslutet under resten av den pågående perioden. För jaktlag med två- och treårstilldelning och
där den vuxna redan är skjuten gäller beslutet för kommande treårsperiod.
Samma sak gäller jaktlag med två- och treårstilldelning och där ny period börjar nästa år.

