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Protokoll 

26 jaktlag hade hörsammat inbjudan och var representerade vid mötet 

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Jan Henriksson. 

2. Anders Flodström utsågs att leda dagens förhandlingar 

3. Till sekreterare valdes Ulf Swensson.  

Att jämte ordförande justera protokollet uppdrogs till Hans Åström och Karl Gustav Andersson. 

4. Mötet beslutade att kallelse till mötet skett i enlighet med stadgarna och är behörigt. 

5. Förelagd dagordning godkändes. Till punkten ”övriga frågor”  noterades: 

20:1 Information om nya regler för hur eftersök av trafikskadat klövvilt skall ske 

20:2 Styrelseprotokollens införande på hemsidan 

6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse lästes upp och lades till handlingarna. 

7. Revisorernas berättelse lästes upp av Leif Öster och lades till handlingarna.  

”Av revisionsberättelsen framgick anmärkning mot att jaktlag inte betalat sina avgifter i enlighet med beslut.” 

8. Ulf Kronander redovisade kassörens otacksamma arbete med att inkassera pengar från jaktlagen. Beslutades 

godkänna resultat- och balansräkningen samt att årets resultat överförs i ny räkning. 

9. Mötet beslutade lämna styrelsen ansvarsfrihet för det år som gått. 

10. Till ledamöter i styrelsen för kommande två år omvaldes Gunilla Gustavsson, Ulf Kronander och Ulf Swensson. 

Kalle Tallroth valdes som ny suppleant från Garpenbergsområdet (på ett år)  

Övriga suppleanter omvaldes för kommande år: Ronnie Gustavsson, Grytnäs. Ola Josefsson, Garpenbergs Äjf. 

Gunnar Johansson By. Jerker Anderses, Folkärna och LRF.  

Ulf Halth meddelade att Sveaskog centralt beslutat att inte representeras i älgskötselområden varför han och 

suppleanten Ulf Ahl kommer att lämna styrelsen efter detta älgmöte. 

Åke Berglund uppmanade styrelsen att bevaka utvecklingen och eventuell förbereda stadgeändringar avseende 

representationen från Sveaskog.   

11. Jan Henriksson omvaldes som föreningens ordförande för kommande verksamhetsår. 

12. Revisorerna Anders Flodström och Leif Öster, med revisorssuppleanterna  Per Erik Sjöström och  

Bengt Ove Andersson omvaldes för kommande år 

13. Valberedningen som arbetat under året omvaldes för kommande verksamhetsår: 

 Ingemar Engvall, Grytnäs. Jan Lennartsson, Folkärna. Allbritt Sundin, By.  

Anders Lundberg, Garpenbergsområdet. Anders valdes till ordförande i valberedningen. 

Roger Jansson fick gehör för sin önskan att Älgjaktlagsföreningen skall inkomma med namn på person att ingå i 

valberedningen. Namnet skall vara styrelsen tillhanda inom en vecka. 

14. Anmälan om förändring av Älgskötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdens omfattning. 

Två jaktlag har tillförts mark:  

Stigvägen har tillförts mark från Dicka genom fastighetsköp.  

Västanberg har tillförts en mindre areal i Sollbo 

15. Två nya jaktlag har sökt anslutning till älgskötselområdet:  
1. Ljusfallet 4:1 Sven-Erik Eriksson har inlämnat ansökan om att ingå i Älgskötselområdet med 48,6 ha arrenderat 
av Mats Eriksson  
2. Sibiriens JVF. Ulf Emanuelsson har lämnat ansökan om att ingå i Älgskötselområdet med Licensområde E 84-
03-064 ca 50ha (Horndals Bruk) 
 
I enlighet med besked från Lst att:  ”under förutsättning att jaktlagen kan registreras redan i år kan de 
ingå omgående” Mötet gav sitt godkännande till förfaringssättet. 
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16. Ulf Halth redogjorde för de älginventeringar som genomförts och som ligger till grund för arbetet med 

förvaltningsplanens revidering. Mötet godkände den av styrelsen föreslagna revideringen.  

17.  Regler för älgjakten utöver de i stadgarnas §8 angivna. Mötet  godkände det av styrelsen föreslagna JAKT PM. 

Motion från Stigvägen (19:1)behandlades innan beslutet om jakt PM togs. Läs under Pkt Motioner-  

  (Bilaga Jakt PM) 

18. Beslutades att avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt stadgarnas punkt 17 

även under detta år sker genom arealavgift om 10 öre/ha .  

19. Motion 19:1 inlämnad av Stigvägens VVO. Slopande av rekommendation gällande kalvjakt.   

Mötet  valde genom handuppräckning att rekommendationen om ”sista kalven innan sista stora” skall fortsätta 

gälla och att härigenom avslå motionen.  

Motion 19:2 inlämnad av styrelsen gällande ledamots reseersättning. 

Mötet beslutade att godkänna styrelsens förslag om att reseersättning skall kunna tas ut för styrelseledamots 

resekostnad till och från styrelse-, och andra möten som sker för föreningens angelägenheter. Ersättningen skall 

motsvara statlig milersättning. Angivet antal möten under året beräknas vara 8-10st.  

Motion 19:3 inlämnad av styrelsen. Sanktion gällande sen betalning.  

Mötet biföll styrelsens motion om att kunna utfärda sanktion för jaktlag som inte betalar fall- och arealavgift 

inom beslutad tidsperiod. Sanktionen kan bestå i neddragning av antalet tilldelade älgar. 

20. Övriga frågor som anmälts vid fastställande av dagordningen: 

20:1 Baserat på ett aktuellt fall där eftersök på trafikskadad älg hade kunnat bli jaktbrott diskuterades de nya 

regler som gäller. Enbart godkända registrerade eftersöksekipage har rätt att eftersöka och avliva skadat vilt. 

Beslutades att styrelsen arrangerar ett möte där Polisen Falun (Lind och Svensson nämndes)informerar om vad 

som gäller. 

20:2 Hur styrelsens protokoll skall meddelas medlemmarna diskuterades. Beslut fattades att ett referat införs på 

hemsidan samt att revisorerna löpande erhåller protokollskopia. Beslutades att de två breven, ”Rovvilt i Dalarna” 

och ”Rv 68”, som skickats till Lst, Maria Norrfalk skall läggas ut på hemsidan. 

21. Innan mötet avslutades framfördes ett mycket stort tack till Ulf Halth för sitt engagemang inom Garpenbergs 

ÄSO 

22. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet /Ulf Swensson Mötesordförande/ Anders Flodström 

 

 

 

Justerat/Hans Åström                            Justerat/KG Andersson 
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Bilaga protokoll från älgmötet 2011 

Jakt PM  2011 

Detta Jakt PM är ett komplement till respektive jaktlags eget PM  med övergripande regler för jaktlag 
anslutna till Garpenbergs Älgskötselområde. 

Tilldelning 
Av den treåriga förvaltningsplanen återstår ett år. Tilldelning förmedlas i samband med representantsmöten 
inom respektive ansvarsområde. 
Jaktlag som tilldelats udda antal vuxna älgar reglerar i år föregående års resultat i enlighet med regeln om 
50% tjur och 50% kor.  

 
Fördelning 
Tilldelningen är i grunden baserad på att 50% Kor och 50 % Tjur skall skjutas. För områden med mycket 
älg finns en kalvpott att tillgå. Respektive områdesansvarig i styrelsen hanterar potten. För att erhålla 
tilldelning från potten förutsätts att man skjutit hela sin tilldelning inklusive kalvarna. Jaktledaren vänder sig 
till områdesrepresentanten inom styrelsen med motivation varför fler älgar skall skjutas.  

Rekommendation 
Innan sista stora älgen skjuts skall alla tilldelade kalvar vara skjutna! Rekommendationen gäller för jaktlag med 
minst två vuxna och tre kalvar (att man måste skjuta lika många kalvar som man har tilldelats vuxna innan sista 
vuxna skjuts) 
Rekommendationen beslutades vid 2010 års älgmöte och skall ses som en uppmaning till jaktlagen att 
förhindra att för stort antal kalvar blir kvar efter jakten.  

Kalvkvot 
Jaktlag som senast den sista november inte anser sig kunna klara tilldelad kalvkvot skall meddela detta till 
områdesrepresentanten som kan göra en omfördelning mellan jaktlagen. 
Områdesrepresentanten kan även överlåta kalvar till annat område som anser sig kunna skjuta resterande kalvar. 

 
Fredade Tjurar 
Tjur med över 4 taggar (mer än två taggar mot skytten) är fredad. (Undantag nedan) 

 
En kapital per kvalitetsområde, ca 3.000 hektar.  
Jaktlagen har indelats i ett geografiskt kvalitetsområde på ca 3.000 hektar och inom denna grupp tilldelas 
en kapital tjur. Som kapital räknas fler än 4 taggar (fler än två taggar mot skytten) Jaktlag ingående i 
respektive kvalitetsområdet håller kontakt med varandra och rapporterar omgående övriga lag i gruppen att 
man skjutit en kapital och att fredningen för de ”kapitala” tjurarna inträtt. 

 
INVENTERINGAR 
 
Löpande rapporter 
Det underlättar styrelsens arbete om rapporteringen av avskjutning sker löpande under jaktsäsongen. 

Älgobs 
Jaktlagen registrerar fortlöpande synobs & avskjutning i viltdata (helst varje dag) 

 Det åvilar jaktledare att efter 7 jaktdagar, inom 30 dagar från jaktstart, rapportera älgobsen på Viltdata. 
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Livmodersundersökning 
I likhet med tidigare år samlas livmödrar från skjutna kor in för undersökning av dräktighet. Livmodern skall 
vara förpackad i en väl försluten inre plastpåse samt ytterligare en plastpåse där uppgifter om Kon läggs.  
 
Respektive områdesansvarig löser mellanförvaring i frys till dess de lämnas till Ulf Swensson för 
undersökningen. (Av livmodern kan en bedömning av betäckningsdatum ske för att sedan tillsammans med 
sammanställning av kalvvikterna utgöra en pusselbit i utvärdering av älgstammen) 

Tandundersökning 
Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar kommer att göras av utsedda personer inom respektive område. 
Såga ur den nedre vänstra tandraden och lämna till områdesrepresentanten. (Koka av tänderna så slipper 
man stanken när åldersbestämningen skall ske). Sätt fast en adresslapp med uppgifter om älgens kön, 
slaktvikt och vilket jaktlag som skjutit.  

Syften. 
Alla undersökningar är till för utvärdering av den stam vi har och hur den skall kunna förbättras. Ni gör alla 
ett stort arbete med insamlandet av basuppgifter som sedan kommer att ligga till grund för 
förvaltningsplanen. 

FALLAVGIFTER 

Avgifter för fälld älg, 500kronor,  skall betalas till Garpenbergs ÄSO  

Bg: 448-4515     Betalning skall vara kassören tillhanda senast den 7 februari 

Betalning som inkommer för sent kan leda till sanktioner i enlighet med älgmötets beslut 

Styrelsen sköter den samlade inbetalningen till Länsstyrelsen. 

Styrelsen för Garpenbergs Älgskötselområde. 2011 


