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Haparanda

Ansiikan om faststillande av sktitselplan ftir Haparanda Stidra
iilgsktitselomride.
Beslut
Lrinsstyrelsen beslutar att faststiilla skotselplanen for Haparanda Sodra
iilgskotselomrflde for perioden2019-2021. Fdriindring av omrAdets omfattning och/eller
skotselplan skall anm2ilas till liins st-vrel s en.

Algskotselomridet iir beliiget inom iilgforvaltningsomride 5. Arealen ar 19 325 ha"
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Er

sktits

Ar

20t9

Tiur
Hondiur
Kalv
Totalt

22
22

2020
22
22
52
96

52

96

Redogtirelse

2021
22
22
52

96

fiir drendet

Haparanda Sodra Aso har inkommit till Liinsstyrelsen med ansokan av faststiillande av
iilgskotselplanen for algskcitselomri:dets iilgstam. Berord iilgfdrvaltningsgrupp har
tillstyrkt 2tlgskotselplanen eft er kommentar och j ustering.

Motivering till beslutet
Enligt 27 $ NFS 20Il:7 skall for ett iilgskdtselomride flnnas en av
2ilgsforvaltningsgruppen tillstyrkt och av Liinsstyrelsen faststiilld tilgskdtselplan.

Enligt 15 $ galler vidare att varaktiga foriindringat av de forhillanden som utgjorde
grund for registreringsbeslutet, bland annat awikelse betriiffande planerad avskjutning
kan utgora grund lor avregistrering.
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En avskjutning inom ett cilgskotselomrdde som under- eller overstiger planerad
avskjutning med mer cin l0 procent per jahdr vad gciller
l. totala antalet r)lgar,
2. fdrdelningen mellan vuxna djur och drskalvar eller
3. kansfordelningen mellan de vuxna cilgarna
eller som pd annat scitt tydligt awiker frdn cilgfarvaltningsplanen bor anses
som en vcisentlig avvikelse frdn cilgskotselplanen om awikelse intrciffar
mer cin en gdng under en tredrsperiod. En awikelse avseende avskjutning
av vtxna cilgar bar dock alltid dverstiga tvd cilgar per dr far aft anses vara
vcisentlig.
Planen uppfyller de formella krav som stiills

pi

en [lgskotselplan och har tillstyrkts av

iilgforvaltningsgruppen i 2ilgforvaltningsomr6de 5.
Liinsstyrelsen kan diirmed faststiilla skotselplanen for Haparanda Sodra
iilgskotselomride for periode n 2019 -2021 .

Hur man tiverklagar
Detta beslut kan overklagas hos Naturvirdsverket. Skrivelsen med overklagan
skall skickas till liinsstyrelsen och ha inkommit inom tre veckor fr6n den dag
Ni fick del av beslutet. Ange beslutets diarienummer i overklagan samt hur Ni
vill att beslutet skall iindras och varfor. Ange namn och adress samt
telefonnummer.
De som deltagit i beslutet
Beslutande i detta rirende iir Gunilla Manbr6 med Roland Saitzkoff som
foredragande.

Kopia till: Algforvaltningsgrupp
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Sverige

Information om inloggning och rapportering i Aqdata.se
Inloggningsuppgifter tifl Algdata
For att anmiila ftillda iilgar och slutrapportera via Algdata ska du anviinda nedanstflende
inloggningsuppgifter. Du har ett personligt ansvar att rapportera sanningsenliga
uppgifter for jaktomr6det och diirfor ska du hantera inloggningsuppgifterna som en
viirdehandling och skydda dem frin obehoriga.
Misstiinker du att losenordet blivit kiint av obehorig eller kommit bort ska du efterfriga
ett ny.tt frin Liinsstyrelsen.
Inloggningsuppgifterna for ditt omr6de zir

Anviindanramn:

25-08-01-204-A

Ldsenord:

kfrc29

Anmfllan om fiilld iilg
Enligt 5a $ jaktforordningen (1987:905) ska f?illd iilg rapporteras till liinsstyrelsen inom
tvA veckor efter att den har ftillts.

Rapportering av fiilld Alg sker till liinsstyrelsen antingen direkt pfl Algdata
(www.algdata.se) eller via ett av rapporteringssystemen nedan.
F61j ande

rapporteringssystem finns till giingli ga utover

A1 gdata

:

o
o

Viltdata(www.viltdata.se)
Jaktrapport (wwwjaktrapporl.se)
Obseruera att rapporteringen ftr ett jaktomrflde endast kan ske via ett system for samma
jakt6r. Om rapportering pibdrjas i ett system s616ses rapporteringen tilI det systemet
och kan endast lisas upp av lflnsstyrelsen.
Anmiilan om f?illd iilg ska enligt 5c $ jaktforordningen innehilla uppgifter om:

.
o
o
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jaktomr6dets registreringsnummer
(registreras automatiskt genom inloggningen)
datum d6 djuret f;illdes,
djurets kon, samt om det var en E.rskalv.

TELEFON

10

010-225 50 00

TELEFAX

E-POST

INTERNET

norrbotten@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/norrbotten

MEDDELANDE

2 (2)

Datum

2019-07-22
Ld

nsstyrelsen

Norrbotten

Slutrapportering
Niir jakten tir avslutad och alla f;illda algar ar rapporterade for jaktomridet ska
foretrzidaren bekrtifta jaktresultatet och anmiila att jakten iir slut genom att slutrapportera
via Algdata. Jakten ska slutrapporleras inom tvfl veckor efter jakttidens utg6ng. Detta
giiller dven om ingen tilg har f;illts.

Slutrapportering miste gtiras via Algdata.
Detta giiller oavsett i vilket system man tidigare rapporterat.
Betalning av fiillavgift
Betalning av fiillavgifter gors forst efter ni jagat klart och slutrapporterat. For
registrerade tilgjaktomrflden genereras en elektronisk faktura i samband med
slutrapporten i Algdata.

Rapportering av tilgobs
Rapportering av iilgobs kan goras i Viltdata eller Jaktrapport. Det gir inte att rapportera
iilgobs direkt i Algdata. Oavsett i vilket system man rapporterar ansvarar
Jiigareforbundet for insamling, kvalitetsgranskning samt vidarebefordran av data till
Algdata.
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Information och nyheter inftir 2019 flrs f,lgiakt i Norrbottens Iiln
Aktuella kartor och fastighetsbeteckningar
Minga av lzinets 2ildre jaktomrflden borjar fa inaktuella fastighetsbeteckningar och
arealer. Lzinsstyrelsen har pAborjat digitalisering av jaktomr6den i ett digitalt karlstod.
For att kunna genomf6ra arbetet behdver Lzinsstyrelsen diirfor fa in aktuella
fastighetsbeteckningar och gzirna kartor for samtliga jaktomriden i liinet sfl snart som
mojligt.
Jaktlagsnamn
De jaktlag som trots Liinsstyrelsens uppmaning inte har skickat in forslag pi
jaktlagsnarnn har under 6ret blivit tilldelade namn. De licenshavare som haft sitt narnn
som jaktlagsnamn har pi grund av GDPR ffltt sina jaktlagsnamn [ndrade.

Pottiilgar

Algforvaltningsomr6dena 2 samt 6 har valt att under jakten20lg anviinda sig av
potttilgsystem. Om du jagar inom forvaltningsomride 2 eller 6 f6r du ett blad med mer
information i denna forsiindeise.

Algmiirkning
Det pigir for niirvarande en vandringsundersokning av iilg i HaparandaJKahx. Dessa
iilgar 2ir mrirkta med ett GPS-halsband och deras rorelser kan foljas p6 SLUs hemsida.
Dessa algar ar inte forbjudna att flilla men om mojlighet finns ber vi er att lita dessa
djur lopa for att fortsiitta samla in information. Om ett av dessa djur iindi ftills iir det av
y'ttersta vikt att halsbandet inte skf,rs av utan liimnas in intakt. Det gflr bra att kontakta
Liinsstyrelsen pi 0i 0-225 50 00 for iterliimning.

Algobs
Den sfi kallade iilgobsen har funnits under minga &r men rinnu zir det rnflnga jaktlag som
inte rapporterar sina rilgobservationer. Algobsen har efter dverg6ngen till det nya
2ilgfdrvaltningssystemet blivit iin mer viktig och rir en av de biista och
kostnadseffektivaste inventeringsmetoderna som finns till hands. SA bidra till att gora
iilgtbrvaltningen iin biittre i Nonbotten och rapportera din iilgobs!

CWD

Tvi fall av den fruktade hjorldjurssjukdomen

har konstaterats i iilglorvaltningsomride 3

(Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner). Ett fall strax veister om Arjeplog och ett fall niira
kommungreinsen mellan de bflda kommunerna. Bida de konstaterade fallen zir viildigt
gamla iilgkor. I)essa fynd gor att det kommer ske en utokad provtagning av samtliga
vuxna iilgar som f?ills under jakten. Om du jagar irrom detta omrflde kommer du ffl med
ett extra informationsblad i samband med detta utskick.

Kalvikter
Kalwikter iir en mycket bra vzirdemzitare for hur iilgstammen mir i ett omride. Kanske
inte si mycket den faktiska vikten i sig utan om kalwikterna bcirjar oka eller minska
frin ir till flr. Konsekvent minskande kalwikter tyder pfl att nAgot inte stir rfltt till och
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Atgarder kanske m6:ste sattas in. Pi samma stitt betyder hdga eller okande
iilgstammen i ett omride mir bra.

kalwikter att

Kalwikter iir alltsi ett bra konditionsmitt fdr iilgstammen och ett viirdefullt verktyg. Vi
vill diirf<jr uppmana fler att vlga sina kalvar och rapportera slaktvikterna. En uppskattad
vikt ar inte anvztndbar utan kalven mflste vara viigd pfl en vig. Kalvens vikt rapporterar
du i samband med att du rappofierar den som skjuten.
Om du

vill

ha mer information finns utbildningsmaterial

frin SLU vi kan skicka till

dig.

Generella villkor f6r samtliga jaktomriden i
Nor:rbottens liin
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VILLK o R

JAKT EFTER Ar,c

I

Enligt 48 $ i Naturv&rdsverkets foreskrifter och allmiinna rfld om jakt efter zilg och kronhjort;
('l{FS 2011:7) gZiller foljande,
Vid jakt eller iilg inom iilgjaktomriden ska fdljande villkor gtilla:
1. Jakt far inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare Zir utsedd fore jaktens borjan och vid
varje jakttillftille.
2. Ansvarig jaktledare svarar fcjr att sidana sambandsbestzimmelser tilliimpas under jakten som
forhindrar att flera djur ftills zin som tilldelats eller att avskjutningsforeskrift flsidostitts.
3. Jaktledaren ska fore varje jakttillftille forsiikra sig om att en hund som iir siirskilt triinad i att
spira upp skadat vilt ska kunna finnas pfl skottplatsen inom hdgst tv6 timmar frin
piskjutningen i enlighet med 17 $ andra stycket jaktforordningen (1987:905). Jaktledaren ska
vidare om si behovs fullgora den underiittelseskyldighet som foljer av 28 $ andra stycket
jaktlagen (1987:259).
4. Jaktledaren ska fore jaktens b6rjan inforrnera sarntliga jaktdeltagare om
avskjutningsfdreskrifter, sambandsbestzimmelser, forbjudna skjutriktningar, griinsforhillanden
samt om ovriga regler som kan behovas for jaktens genomforande. Jaktledaren ska vidare
infonnera om skyldigheten att inneha vapenlicens och att ha lost jaktkort (viltvirdsavgift).
5. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han elier hon bor vara ansvarsforsiikrad,
bor b2ira rcjda band eller motsvarande kiinnetecken under jakten, bdr firligen fore jakten ha
fdrvissat sig om att vapnet iir inskjutet samt ha tillriicklig skjutskicklighet for att bedriva jakt
efter 2i1g.
6. Jaktledaren ska informera samtliga jaktdeltagare om vikten av att delta i inventeringar som
genomfors inom iilgforvaltningsomrAdet och att rappofiera observerade iilgar i befintligt
datoriserat system.
Liinsstyrelsen vill erinra om skyldigheten enligt 28 $ jaktlagen (1987:259) att om vilt har
skadats vid jakt skall snarast vidtas de 6tgiirder som behdvs for att djuret ska kunna uppspflras
och avlivas. Om iilg har skadats vid jakt pA ett jaktomrflde och tar sig in pi annat jaktomrAde
skall jaktrattshavaren diir eller markiigaren snarast underrrittas. Kan dessa n6s endast med
svirighet ska polismyndigheten pi orten undemiittas i stiillet. Om kalvforande iilgko skall
skjutas far den flillas ftrst efter det att kalven eller kalvama ftillts.

Hund ska h6"llas under sidan uppsikt att den inte jagar eller
Ltinsstyrelsen vill erinra om att riitt till jakt efter
enligt 25$ renniiringslagen pA samma mark.

2i1g

pi

annat siitt ofredar ren.

iiven kan existera fdr samebymedlemmar

Fatld alg ska rapporteras pfl www.algdata.se inom tvi veckor efter det att iilgen ftilldes. Aven
om ingen iilg ftillts ska den som fAtt tillstind till jakt efter Zilg enligt $ 5a Jaktforordningen
(1987:905) senast inom tvfl veckor efter iakttidens slut anmiila jaktresultatet till liinsstyrelsen
via www.algdata.se. Ansvarig for anmtilan zir foretrzidaren for jaktomridet. Se licensbeslutet for
detaljerad information om hur anm2ilan gAr till.

Fiillavgiften (400 kr per vuxen tilg, 100 kr per flrskalv) betalas till liinsstyrelsen. En faktura
genereras automatiskt n2ir jakten slutrapporteras i www.algdata.se

lANssrw.rr,snu
Fjallforvaltningen
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o For att fi en god framtida ildersfordelning i iilgstammen bor jakten inriktas pA storsta
rnojliga uttag av yngre djur. Avskjutningen bor planeras si att antalet ftillda kalvar efter
avslutad jakt uppgir till minst 50 o/o av totala antalet ftillda djur.
Liinsstyrelsens beslut om villkor for jakten kan overklagas hos Fbrvaltningsrritten. Vid ev
overklagan skall skrivelsen skickas trll Ltinsstyrelsen, Naturresurs och Rennciringsenlteten,
Box 105, 962 23 JOKKMOKK. Fdr att overklagan skall kunna prdvas miste skrivelsen ha
inkommit inom tre veckor frin den dag tillstindshavaren fick del av beslutet. Beslutet om
tilldelning av cilg kan inte dverklagus.

