
N Dalälven ÄSO o KSO 

 

Regler Nedre Dalälven ÄSO o KSO 2020 

 

Avlysningsjakt på kalv tillämpas från jaktstart. 

 

Lag under 250 ha jagar enbart kalv. 

 

Avlysningsjakt på ko/kviga tillämpas från jaktstart för alla lag över 250 ha. 

 

Avskjutningsmål för tjur per lag utlagt på jaktrapport. 

 

Avlysningsjakt på tjur startar 14/11 för alla lag över 400 ha. 

 

Vill jaktlag gå samman för att komma upp i areal och på så sätt kunna delta i avlysningjakt går det bra 

tom 2 veckor före jaktstart. Kontakta Mikael Jonsson, kontaktuppgifter nedan. 

 

När jakt på visst kön eller alla djur blir avlyst meddelas detta på hemsidan samt med mail till jaktlagen. 

Observera att jakt pågår tills dess att det meddelats om avlysning! 

 

Allmänna regler 

Gysinge Skogar erlägger den statliga fallavgiften till länsstyrelsen och fakturerar berörda lag. 

 

Älg som bedöms otjänlig skall markeras som kasserad vid registrering. Intyg av veterinär, polis eller av  

länsstyrelsen godkänd besiktningsman krävs och ska utan anmodan mailas till mikael.p.jonsson@storaenso.com 

.  

N Dalälven ÄSO:s registreringsnummer skall anges på ansökan om befrielse från fällavgift, det är: 03-60-05-

136-Ä.  Vid godkänt intyg påverkas ej avskjutningsmålet för jaktlaget. 

 

Påskjuten älg som ej konstateras är oskadad registreras som kasserad och påskjuten. Fallavgift utgår ej. Påverkar 

ej lagets mål. 

 

Avskjutning och älgobs skall rapporteras dagligen hemsidan www.jaktrapport.se , skottplats o taggantal krav vid 

registrering. 

 

Viktigt att ni registrerar kronobs lika noggrant som älgobs! 

 

Alla älgar skall vägas (vägs direkt efter flåning och inkluderar skottskador).  

 

Alla lag bör registrera allt övrigt fällt vilt på jaktrapport, kan göras på samma datum i dagboken. Lag med 

upplåtelse från HT, BillerudKorsnäs och Stora Enso skogar skall registrera allt fällt vilt på jaktrapport. 

 

Efter jakttidens slut skall jakten omgående kvitteras genom att ”Jakten klar” markeras på hemsidan. Gäller både 

älg o kron. 

 

Kronskötselområde 

 

Avlysningsjakt gäller från jaktstart för hjort, hind och kalv för alla lag oavsett storlek. Avskjutning och 

kronobs (samma tidsperiod som för älg) skall rapporteras löpande på hemsidan.  

 

Styrgrupp: Mikael Jonsson  mikael.p.jonsson@storaenso.com tel 070-5687129 

 Bo Jansson  bo.i.jansson@billerudkorsnas.com 

Lars-Olof Larsson lolarsson55@hotmail.com 

Kurt Årman  kurt.arman@hotmail.com 

Tord Eriksson  tord.e.eriksson@telia.com 

Nils Eriksson  nisse.boda@outlook.com 

Martin Helzenius martin.helzenius@hotmail.com 

Per Löfling  per.lofling@hotmail.se 
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