
Tilldelning älgjakten 2020 
Vi startar med en ny treårs period 2020–2022

Avlysningsjakt gäller och rapporteras i Wehunt-Viltrapport

Jaktstart lördagen den 24 oktober 

1 styck tjur – Kapitaltjur som skall ha minst 8 taggar vilket 
innebär minst 4 taggar mot skytten 

2 styck ”pinnatjurar” skall vara s.k. cykelstyre. 

(Ej lovligt är tjur mellan 3 – 7 taggar) Skytten ska se båda 
sidor på ”pinnatjuren”

3 stycken hondjur/kvigor (Lovliga 14 dagar därefter är 
enkelkalv lovlig) Från den 24 oktober till och med den 6 
november

9 styck kalvar (Endast en av dubbelkalvar så länge som 
hondjuren är lovliga)



Detta ska du som jaktledare känna till:
Rapportera in Älg-obs 

Mycket viktigt - 7 jaktdagar under tiden 24/10 – 23/11 även om ni inte direkt jagar älg (Även 
rådjurs- och vildsvinsjakt)  

Lika viktigt att rapportera även dagar då ni inte ser några älgar 

Går bra att rapportera direkt i WEHUNT- Viltrapport eller skicka in på blanketten som kan 
hämtas på hemsidan.

Uppgifterna på blankett ska lämnas till någon i styrelsen senast den 15/11

Hittade döda älgar under året ska rapporteras till styrelsen 

Efter att älgen är fälld
Rapportera omgående via WEHUNT-VILTRAPPORT eller SMS:a /Ring Kjell Ragnarsson 0709-
952052  

Även påskjuten älg ska omgående rapporteras. 

Det är mycket viktigt att jaktledaren, eller någon annan utsedd i jaktlaget, håller kontroll på 
SMS från WEHUNT-VILTRAPPORT om vad som får skjutas. 

Överskjutning av tilldelningen får inte förekomma. Utse någon i jaktlaget som rapporterar 
skjuten älg – jaktledare eller skytt (ingen dubbel rapportering) 

På morgonen innan jakt kommer även hemsidan att vara uppdaterad om vad som är lovligt.

Inom två veckor 
Följande ska lämnas till någon i styrelsen senast 2 veckor efter att älgen fällts. 

Foto på älgen (där huvudet klart syns så att det går att kontrollera ev. taggantal) skytten får 
gärna vara med på bilden. Även kalv ska fotograferas och skickas in.  
 
Underkäken ska sparas och lämnas fryst så snart som möjligt till Marcus Johnsson i Mala 070-
664 67 59 e-post: marcusjohnsson@hotmail.com. Även underkäken av kalv. Obs! Hela 
underkäken skall lämnas. 

Älgkroppen ska vägas – (slaktvikt= flådd, urtagen och utan huvud) När vägdes älgen (vid 
slakten eller efter hängning) 

Hornen av kapital tjur ska visas upp på vårmötet

mailto:marcusjohnsson@hotmail.com


3-års fördelning 2020–2022 OBS Avlysningsjakt gäller

20 - 100 ha – får skjuta 1 kalv under 3-årsperioden.

Exempel: Fäller man en kalv år ett får man inte jaga år två och tre. Man kan gå ihop med 
ett annat lag som har djur kvar och därmed bilda ett större jaktlag. Styrelsen beslutar om 
vilken tilldelning det större laget ska få.

101–200 ha – får under perioden fälla 2 kalvar.

Exempel: fäller man en kalv år ett och en kalv år två får man inte jaga år tre. Man kan 
gå ihop med ett annat lag som har djur kvar och därmed bilda ett större jaktlag. 
Styrelsen beslutar om vilken tilldelning det större laget ska få.

201–400 ha – får under perioden fälla 3 kalvar. En kalv varje år. Dessa kalvar kan 
bytas mot en vuxen älg år tre. Meddelas styrelsen innan höstens jaktstart 2020.

401 – 600 ha – får under perioden fälla 1 vuxen och 2 kalvar. Ett djur varje år. Man 
väljer själv vilket år man vill fälla det vuxna djuret. Vuxet valfritt djur kan bytas ut mot 
kalv under perioden.

601 – 800 ha – får under perioden fälla 2 vuxna och 3 kalvar. Endast en vuxen varje år 
+ en kalv.

Exempel: Man fäller en vuxen + en kalv år ett. Man fäller en vuxen + en kalv år två. Så är 
det bara en kalv kvar för år tre. Valfritt vuxen respektive år.

801–1000 ha – får under perioden fälla 3 vuxna och 4 kalvar. Endast en vuxen varje år 
och ett av åren får man fälla två kalvar. Valfritt vuxen respektive år.

1001–1200 ha – får under perioden fälla 4 vuxna + 5 kalvar. Två vuxna under ett år, 
skall då varvas (hondjur/tjur) samma år, sedan en valfri vuxen övriga år.

Exempel: Två vuxen (kviga + tjur) och två kalvar år ett och en vuxen och två kalvar år två och 
en vuxen och en kalv år tre. Vuxna skall vara en av olika kön det år man fäller två. 

1200 ha och över – får under perioden fälla 5 vuxna + 6 kalvar. Två vuxna under två 
år och ett vuxet under ett år. Två kalvar varje år under treårs perioden. Det år man 
fäller två vuxna skall dessa vara av olika kön.  


