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Regler och priser för jakt inom Sorsele Övre Allmänningsskog jaktåret 2018/19
Allmänningsstyrelsen har vid sammanträde 2018-03-28 beslutar att jakten liksom tidigare skall
tillgodogöras för gemensam räkning och att älgjakten skall bedrivas i arrendeform.
Följande regler och priser fastställdes:

Allmänt
För alla som jagar inom allmänningsskogen gäller att man försäkrat sig om att jakt endast bedrivs
inom det område där man har rätt att jaga.
Något som särskilt bör beaktas är att det finns privatägda s.k. ströängar insprängda i
allmänningsområdet. För ytterligare information om dessas belägenhet hänvisas till Lantmäteriets
fastighetskarta.

Älgjakt
Upplåtelse sker områdesvis (sex områden 2018/19) till jaktlag som tecknat arrendeavtal med
SÖA. All älgjakt bedrivs inom älgskötselområde.
För områdena nr 1, 2, 3, 4 och 6 enligt SÖA:s jakt och allmänningskarta gäller följande:
Området utarrenderas till ett jaktlag som tecknat ett arrendeavtal. Jaktlaget skall ha antagna stadgar
med utsedd firmatecknare. Den årliga arrendeavgiften för 2018/19 är 3:00 kr/ha och beräknas på
den areal som angetts av SÖA. Tilldelning av älgar sker genom Sorsele Älgskötselområde, SÄSO.
Fällavgift och eventuellt annat betalas till älgskötselområdet.
Delägare i delägarfastighet har rätt att ingå i något av jaktlagen under förutsättning av denne
uppfyller de allmänna villkor som medlemmarna i jaktlaget uppställt för deltagande i jakt.
Intresseanmälan görs till respektive jaktledare.
Icke delägare som önskar delta i älgjakt kan också anmäla intresse för att upptas i jaktlaget.
Dessa kan dock förvägras inträde.

För område nr 5 enligt ovan nämnda karta gäller följande:
Området utarrenderades 2007 via anbudsförfarande till högstbjudande. Sedan dess har arrendet
förlängts årligen med samma arrendator. Inom detta område är all jakt upplåten till arrendatorn och
därmed förbehållen denne.
På detta område har delägare i delägarefastighet inte möjlighet att delta i älgjakt genom
intresseanmälan och inte heller någon rätt att jaga småvilt eller björn.

Björnjakt
Arrendeavtalet för älg omfattar även rätt att jaga björn på det egna jaktlagets marker under den tid
björnjakt är tillåten. Delägare i delägarfastighet som inte ingår i något älgjaktlag kan efter förfrågan
hos jaktlaget beredas möjlighet att jaga björn inom deras jaktområde.
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Småviltsjakt
Observera att småviltsjakten på område nr.5 enligt jakt och allmänningskartan är förbehållen
arrendatorn av området. Inom de övriga delarna av allmänningen gäller följande priser:
Årskort för delägare och anhöriga
Årskort för delägare i delägarfastighet:
Pris: 100 kr (gäller för jaktåret 2018-07-01 tom. 2019-06-30).
Årskort för anhörig dvs. make/maka, sambo eller barn till delägare i delägarfastighet:
Pris: 300 kr (gäller för jaktåret 2018-07-01 tom. 2019-06-30).
Kortet måste lösas genom delägaren i delägarefastigheten.
För dessa årskort gäller att småviltsjakt får bedrivas under ordinarie jakttid. Årskorten kan lösas hos
Jan Erik Sorsén, Bräskafors 263a 924 94 Sorsele eller på allmänningskontoret, Näset 1 924 31 Sorsele.

Övriga jaktkort:
Övriga får lösa jaktkort för småvilt enligt följande:
1 dygn
3 dygn
7 dygn
Säsongskort

250 kronor
500 kronor
800 kronor
1500 kronor

Småviltskortet gäller för hela perioden viltet är upplåtet enligt jakttabell.
Dessa kort kan köpas på:
T45, Stationsvägen 20 924 31 Sorsele. tel. 0952-103 05.

Årskort för delägare i delägarfastighet samt vissa av anhöriga enligt ovan säljs på
Allmänningskontoret, Sorsele eller hos Jan-Erik Sorsén, Bräskafors

Fångstpremier
Under perioden 2018-07-01 tom. 2019-06-30 utgår fångstpremie enligt följande inom
allmänningsområdet. Premien gäller endast delägare i SÖA.
Mink
500 kronor
Mård
500 kronor
Räv
400 kronor
Avlivade djur skall uppvisas för tjänsteman inom allmänningsförvaltningen. Observera att det krävs
att man löst jaktkort för småviltsjakt för att få ta del av dessa premier.

