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Jakt och fiske, priser och regler för 2019.
Allmänningsstyrelsen för Tärna-Stensele Allmänningsskog har beslutat att jakt och fiske liksom tidigare
år skall tillgodogöras för gemensam räkning. Följande regelverk har fastställts vid styrelsemöte
2019-02-21.
Jaktkortsförsäljare 2019:
Gerard Giren, Slussfors, kontaktperson
Slussforsboa, Torsten o Peggy Kohnert
Statoil, Storuman. Ola Ludvigsson
Berglunds Järn, Rickard Jonsson
Skoterhotellet, Umnäs KR Skard

Älgjakt
Älgjakt bedrivs inom älgskötselområde. Liksom tidigare sker jakt som upplåtelse genom att ett
arrendeavtal tecknas mellan allmänningsstyrelsen och en arrendator för respektive jaktområde.
I avtalet fastläggs att arrendatorn får bedriva älgjakt inom angivet område tillsammans med övriga som
uppfyllt kravspecifikationen, nedan kallad ”Villkor för älgjakt”. Allmänningsstyrelsen fastlägger den
slutgiltiga sammansättningen i jaktlaget i arrendeavtalet. Arrendatorn är betalningsansvarig för den
totala arrendeavgiften, såväl för fast som för rörlig del. Den fasta arrendeavgiften inbetalas mot faktura
när sådan tillsänds. Den rörliga dito ska inbetalas senast 2019-12-31.
Följande kategorier har möjlighet att delta i älgjakt.
Kategori 1. Delägare i delägarfastighet.
Kategori 2. Make/maka, sambo eller barn till delägare i delägarfastighet
Kategori 3. Mantalsskriven inom allmänningsområdet.
Kategori 4. Gästjägare.

Villkor för deltagande, respektive kategori:
Kategori 1: Delägare i delägarfastighet.
Intresseanmälan sker till arrendatorn av respektive jaktområde senast 2019-06-10.
Då bör också andel i arrendeavgift vara inbetald till arrendatorn. För jaktsäsongen 2019/20 är denna
400 kr/person.
Kategori 2: Make/maka, sambo eller barn till delägare i delägarfastighet
Delägare i delägarfastighet får/kan anmäla personer i denna kategori. Anmälan sker till arrendatorn av
respektive jaktområde senast 2019-06-10. Då bör också andel i arrendeavgift vara inbetald till
arrendatorn. För jaktsäsongen 2019/20 är denna 800 kr/person.
Kategori 3: Mantalsskriven inom allmänningsområdet. Till kategorin räknas också person som tidigare
varit bosatt inom allmänningsområdet och som varit medlem i jaktlag inom TSA men som flyttat till
annan ort inom kommunen.
Intresseanmälan sker till arrendatorn av respektive jaktområde senast 2019-06-10. Då bör också andel i
arrendeavgift vara inbetald till arrendatorn. För jaktsäsongen 2019/20 är denna 800 kr/person.
Kategori 4: Gästjägare.
Älgjaktlaget har rätt att ta in gästjägare i jaktlaget. För 2019/20 får gästjägare lösa ett årskort för 1500 kr
som gäller för hela jaktsäsongen. För deltagande krävs att jaktlaget godkänner kortköparen som
jaktlagsmedlem. Gästjägare ska anmälas på samma sätt som övriga jaktlagsmedlemmar.
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Fällavgifter
För älgar som fällts tom 2019-12-15 skickas en slutlig avskjutningsrapport in senast 2019-12-31.
Då ska också fällavgifter för dessa älgar vara inbetalda. De enstaka älgar som fällts efter detta datum
rapporteras separat och faktureras. Arrendatorn är betalningsansvarig för den rörliga arrendeavgift i
form av fällavgift som tillkommer för varje fälld älg. För jaktsäsongen 2019/20 gäller följande fällavgifter:
Fällavgift vuxet djur: 500 kr exkl. avgifter till Länsstyrelsen
Fällavgift kalv: 0 kr exkl. avgifter till Länsstyrelsen

Björnjakt
Björnjakt ingår i älgjaktsarrendet och är således förbehållen älgjaktlagen. Samordnad jakt mellan
älgjaktlagen är tillåten.
Fällavgift: 1250 kr.
Om jaktlag önskar ta hjälp av en erfaren björnjägare med hund som inte registrats vid ordinarie anmälan
måste denne lösa ett gästdagkort för björnjakt till en kostnad av 500 kr/dag.

Jaktkort/Småviltsjakt
Kategori 1: Delägare i delägarfastighet:
Säsongskort: 100 kr.
Kategori 2: Make/maka, sambo eller barn till delägare i delägarfastighet:
Delägaren i delägarfastigheten får lösa säsongskort för 500 kr för denna kategori
Kategori 3: Mantalsskriven inom allmänningsområdet.
Får lösa säsongskort för 500 kr
Kategori 4: Övriga
Jakten får påbörjas den 2:a måndagen i september.
Av jaktetiska skäl tillämpas ett system med bag limit.
Bag limit innebär att högst 3 skogshöns får fällas per dygn och jägare.
Dygnskort: 200 kr
3 dygn: 500 kr
Veckokort: 800 kr
Övrigt
Jägare ska på uppmaning av tillsynspersonal kunna legitimera sig. Man ska också kunna uppvisa giltigt
jakttillstånd, statligt jaktkort och vapenlicens. Ett krav är också att varje enskild jägare innehar en aktuell
jaktkarta. En sådan karta kan köpas hos kortförsäljaren. I fall det krävs ska införseldokumentation för
vapen tas med under jakten. Slutligen ska man på uppmaning av jakttillsyningsman kunna visa upp det
vilt som fällts.
Huvudkontaktpersoner för småviltsjakt är Gerard Giren. Tel.0951-500 20 el. 070-658 79 08 och Ulrik
Dahlgren, 070-517 78 84.

Fångstpremier
Räv: 200 kr
Mård 200 kr.
Observera att premien numera endast gäller för vilt som fångats inom allmänningen.
För att kvittera ut premien krävs att fångat vilt uppvisats för någon av följande personer:
Anders Pettersson, Sorsele
Gerard Giren, Slussfors
Jonny Söderlund, Harrvik
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Kontaktpersoner vid viltolyckor
TSA:s eftersöksgrupp vid viltolyckor består av följande personer: Larm går vanligtvis via polis 112.
Gerard Girén
Bill Gunnarsson
Roland Karlsson
Greger Einarsson
Inge Andersson
Jonny Söderlund
Kjell Åke Mosesson

Slussfors huvudkontaktperson
Slussfors
Slussfors
Slussfors
Umnäs
Harrvik
Tärnaby

tel: 0951-500 20
tel: 0951-501 12
tel: 0951-500 64
tel: 0951-501 71
tel: 0951-520 48
tel: 0951-530 29
tel: 0954-102 58

mob. 070-658 79 08
mob. 070-690 83 23
mob. 010-260 82 64
mob. 070-327 2912
mob. 070-292 92 85
mob. 070-209 32 45
mob. 070-172 20 76

Jaktbevakning
Samtliga jägare skall vara beredda att under jaktens bedrivande styrka sin identitet samt uppvisa
erforderligt jakträttsbevis efter uppmaning från av TSA förordnad jakttillsyningsman.
Följande personer är utsedda till jakttillsyningsmän:
Namn
Dan Frohm
Patrik Axelsson
Carl Gustaf Degerström

Adress
Stintbäcken 261 920 66 Hemavan
Tallvägen 14 920 64 Tärnaby
Slingan 30 910 94 Dikanäs

Tel.
0954-330 28 mob. 073-0933032
070-528 88 33 el. 070-617 88 21
0940-802 23 mob. 070-371 90 86

Förändringar kan ske under säsongen.

Fiske/Avgifter
Samtliga årskort avser kalenderår.
Kategori 1. Delägare i delägarfastighet.
Avgiftsfritt fiske. Fiske med nät och utter är tillåtet. I utarrenderade vatten gäller dock begränsningen att
fiske får ske endast efter arrendatorns bestämmelser.
Kategori 2. Make/maka, sambo eller barn till delägare i delägarfastighet
Delägare i delägarfastighet får lösa årskort för 300 kr för denna kategori. Dygnskort kan lösas för 50
kr/dygn. Årskort och dygnskort avser endast krokfiske.
Kategori 3. Mantalsskriven inom allmänningsområdet.
Endast krokfiske:
Årskort: 500 kr.
Dygnskort: 50 kr.
Den som tillhör kategorin kan också köpa ett årskort för 1000 kr där nät- och utterfiske ingår. Högst 5 nät
får läggas per fisketillfälle.
Kategori 4. Övriga.
Fiskekort gäller endast krokfiske.
Veckokort: 500 kr
Dygnskort: 100 kr
Kategori 5. Tomtarrendatorer
Den som arrenderar en tomt av TSA får lösa ett årskort för 1000 kr. Nät och utterfiske är tillåtet med
begränsningen att högst 5 nät får läggas per fisketillfälle.
Fisketillsynsmän
Gerard Girén, Slussfors
Emanuel Arnfjell, Nordanås

tel: 0951-500 20 mob. 070-658 79 08
tel: 070-543 59 59

