
Gottröra/Närtuna älgskötselområde (GNAO) 
 
 

Preliminärt P.m för jaktledare 2020 
 
Restriktioner för jaktåret 

 

 2020-10-12 – 2021-01-31 
o Tjur, ensamt hondjur, kalv tillåtet. 

 

 Tjur med 2 eller 3 taggar på skottsidan är fredad under hela jakttiden. 

 Endast en av dubbelkalv tillåten fram till och med tidpunkten att alla hondjur är skjutna eller tom 2020-11-29. 

 Tilldelning enligt hemsidan www.gnao.se. Hela älgskötselområdets avskjutning ska maximalt uppgå till 1 tjur, 3 

hondjur och 10 kalvar. 

 

Rapportering om fälld älg 

 Ska ske samma dag, senast kl 20.00 till Rikard Lindström, rikardrikard@gmail.com  

eller 0708-42 85 00. 

 Ändringar av den aktuella avskjutningen inom GNAO kommer publiceras på hemsidan: www.gnao.se senast 

kl 22.00. I det fall avskjutningen av älg når max inom någon kategori kommer det också meddelas på 

hemsidan. 

 

Avgifter, mm 

 Varje jaktlag ska betala 100:- i årsavgift till älgskötselområdet. 

 Varje jaktlag  ska betala 1.200:- för varje fällt vuxet djur och 350:- för varje fälld kalv . 

 Älgskötselområdets bankgiro nr: 5939-2084. Ange på inbetalningen vilket jaktlag det gäller . 

 Om överskjutning sker ska djuret lämnas till närmaste granne som ej fyllt sin tilldelning. Straffet är 

arealavdrag och köttet förverkat, i övrigt skall GNAOS stadgar följas. 

 

Eftersökshundar 

 Älg och Rådjur  

o Hans-åke Johansson 08-591 42 143, 070-55 42 078. Arvid Lindqvist 073-920 44 75  

o Lennart Andersson 08-512 990 12, 070-63 51 219. Magnus Sehman 070-2242419 

o Urban Westermark 08-512 92 412. Markku Pyykkö. 08- 593 60 111, 070-169 23 08  

o Bengt Ove Kull 08-512 990 41, 070-2696248. David Larsson 0739-107288. 

o Markus Rodmar 070-302 34 32. Andreas Gillsberg 076-3108624 

 Vildsvin 

o Lennart Lindqvist 076-3416797. Hans Bylund 08-510 11 239, 0705-42 91 90 

o Per-Ola Svensson 08- 512 303 03, 070 63 60 440. Arvid Lindqvist 076-028 60 26 

o Urban Westermark 08-512 92 412. Markus Rodmar 070-302 34 32. Andreas Gillsberg 076-3108624 

 

 Ersättning för ett eftersök är 500 kr och betalas av beställaren. 

 

Övrigt 

 Älgobs skall göras de första 7 jaktdagarna under perioden 20201012 – 20201110. Obsen ska rapporteras till 

rikardrikard@gmail.com så fort som möjligt, dock senast 15 november. Obligatoriskt för alla jaktlag. 

 Inlämning av alla käkar för vuxna djur för åldersbestämning. Kapa underkäken så att kindtänderna blir kvar 

(3-5 tanden) och lägg i frysen. KOKA EJ! Märk käken med namnet på jaktlaget. Lämna käken till Jan-Olov 

Karlsson. Alla kalvar ska vägas och rapportera in slaktvikten till rikardrikard@gmail.com.  

 Ansvarig jaktledare svarar för att sådana sambandsbestämmelser tillämpas under jakten som förhindrar att 

flera eller fel djur fälls än som tilldelats eller att avskjutningsföreskrifter åsidosätts.  

 Mötet enades om att dovstammen är under etablering och därför skall endast enstaka djur av större grupper 

skjutas för att undvika allt för stora koncentrationer av dov. 

 

God jaktlycka!  

Styrelsen GNAO 
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