
 
 
 
 
 

Viktiga datum/dagar och åtaganden för alla oss 
medlemmar jaktåret 2022 – 2023! Uppdaterad 220824 

Rapport när älg och kronvilt påskjutits: Rapportera på Jaktvakt Omgående. 
-Uppgifter om kön, fastighetsbeteckning, slaktvikt 
samt bild av vuxna handjur på hornen skickas till Fredrik Mårtensson via e-post: 
fredrik.martensson@brodernaibromolla.se eller sms 070-5628885 samma dag som djuret 
fällts. 
-Båda underkäkshalvorna färska eller frusna av skjutna vuxna älgar och kronvilt lämnas 
till Alf Blåder (tel 070-2167555) snarast efter slakt, dock senast 15 januari 2023. 

 
• 16 augusti jaktstart kronvilt: hind och kalv. 

• Måndag 19 september kl 1800. Älgmöte. Särskild inbjudan kommer 14 dagar innan. 

• Lördag den 8 oktober jaktstart älg och kronhjort 3-9 taggar. 

• Älg- och kronobs: Under de 7 första genomförda jaktdagarna (i respektive jaktlag) 
under perioden från lördag den 8 oktober – söndag 6 november. Rapport skickas från 
jaktledaren i respektive jaktlag till Ingemar Gyllström e-post: 
ingemar.gyllstrom@telia.com senast 30 november. 

• 1 november jaktstart kapital kronhjort 

• Söndag 27 november: sista jaktdag för älg enligt tilldelning. 

• Lördag 3 december. Jaktstart på eventuella pottälgar och kvarvarande kronvilt på 
avlysning släpps fria till berättigade jaktlag* d.v.s. tidigare uppfylld kvot hos jaktlag 
nollställs. 

• 31 december sista dagen för ändringar och nyregistrering inom skötselområdet. 

• Årsmöte 30 januari 2023. 

• Viltavskjutningsrapport (ej kronvilt och älg) för jaktåret (1/7 2022—30/6 2023) 
registreras av respektive jaktlag – se viltdata.se. 

• 31 januari Slut på jakt av kronvilt. 

• Fallavgift betalas senast 7 dagar efter fällt djur. 
Älg vuxen 1300 kr. Kalv 130 kr. Kronvilt 0 kr 

• 31 mars sista datum för betalning av medlemsavgiften. 
300 kronor BG:nr. 5532-5245 eller swish 1235154679 

• Första helgen april 2023 preliminär tid för spillningsinventering 

• Berättigade jaktlag: endast de jaktlag som rapporterat älg och kronobs i tid, betalat 
fällavgifter i tid samt rapporterat när älg- och kronvilt påskjutits/skjutits enligt instruktion 

 
För ytterligare information se www.halasjoalg.se 
Styrelsen Halasjöbygdens älg & kronviltskötselområde 


