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Ä L G M Ö T E  2 0 1 7  0 8  1 0  
GARPENBERGS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

PROTOKOLL  

I samband med ankomst registrerade 29 jaktlag representant på mötet. Registreringen 
presenterades som röstlängd. Totalt närvarade 50 personer 

1. Mötet öppnades av Janne Henriksson  
2. Mötet valde enhälligt valberedningens förslag, Christian Redhe, till mötesordförande 
3.    Till sekreterare för mötet valdes Ulf Svensson  
4. Till justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet samt tillika agerar 

rösträknare vid ev. röstning uppdrogs till Eric Broström och Börje Johansson 
5. Röstlängden upprättad vid ankomst godkändes 
6. Mötet förklarades i behörig ordning utlyst.  
7. Förelagd dagordning som även varit tillgänglig på hemsidan godkändes. 

Att ta upp under ” Övriga frågor” Pkt 24 
a) Åke Berglund: informerar om spillningsinventering Björn 
b) Anders Lundberg: Gemensam björnjakt 
c) Eric Broström: Bildande av Kronhjortsområde 

8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse som bilagts möteshandlingarna 
godkändes och lades till handlingarna 

9. Revisorernas berättelse lästes upp av Leif Öster som angav att man tillstyrkte 
beviljandet av styrelsen ansvarsfrihet. Anmärkning riktades mot styrelsen för det 
gångna årets jakt PM, som ansågs vara otydligt formulerat, samt mot 
mötesordförande/justeringsmän som skrivit under handlingen. 

10. Presenterad resultaträkning godkändes och fastställdes att balansräkningen överförs i 
ny räkning för kommande år. 

11. Styrelsen lämnades ansvarsfrihet för det gångna året. 
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 

Ulf Kronander, Gunilla Flyckt och Ulf Svensson omvaldes för kommande två år. 
13. Som ordförande i styrelsen på ett år omvaldes Janne Henriksson 
14. Till revisorer för kommande år omvaldes Leif Öster. Anders Flodström har undanbett 

omval och Per Erik Sjöström valdes till ny revisor.  Till revisorssuppleant valdes Bengt 
Ström 

15. Valberedningens Anders Lundberg, Bo Johansson och Ingmar Engvall omvaldes. Som 
ny representant för By valdes Bosse Jarlgård.  
Någon ersättare för Jan Lennartsson, som avsagt sig omval, kunde inte presenteras 
och beslutades att valberedningsgruppen kompletterar och meddelar styrelsen 
namnet på ersättare från delområdet. 

16. Anmälan om förändringar av Älgskötselområdets eller av något i detta ingående 
jaktområdens omfattning: 
-Nickarvets Jaktsällskap, Sven Gustavsson, har begärt utträde ur GÄSO  
-Hans Åström, 36ha, har införlivats i Stigvägens VVO (1600ha) 
-Hede har gått samman med Rossberga/Morshyttan och tillför dessa 480ha.  
Ny areal för jaktlaget är 1523ha 
-Lasse Runesson´s mark har i enlighet med beslut av Lst tagits ur från GÄSO  
-Yttersbenning delas i två lag:  
Yttersbenning kvarstår  med 125 ha 
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Skaffarbo/Åränget är nytt jaktlag med 370 ha 
Vallman har tagits bort som jaktlag då detta numer heter Sindertäkten 
Hede har slagits samman med Rossberga-Morshyttan (Rossberga- Morshyttan-Hede) 

17. Fråga om anslutning av nya jaktlag, Inget nytt lag har begärt inträde. 
18. Mötet fastställde den av styrelsen föreslagna älgskötselplanen som Janne Henriksson 

presenterade. Planen är godkänd av älgförvaltningsområdet och ligger för 
godkännande hos Lst. Årets tilldelning per jaktlag hanteras vid respektive 
delområdesmöte. Kommande år ökar tilldelningen med 12%  med mål att nå 7,6 älgar 
per 1000ha i vinterstam. Älgobs och spillinventering påvisar en ökande trend för 
älgstammen som med årets avskjutningsplan planeras brytas. Rapporteras allvarliga 
avvikande tendenser från årets älgjakt kan en förändrad avskjutning komma att 
övervägas. Alla uppmanas hålla respektive områdesansvarig informerad. 

19. Regler för älgjakten utöver de i stadgarna § 8 angivna (Jakt PM 2017) Diskuterades och 
justerades i enlighet med styrelsens förslag om slopande av avskjutningsregeln ”Sista 
kalven skall vara skjuten innan sista stora fälls” 
Mötet beslutade med omröstning att stryka sista meningen under ”Generellt vid 
avlysningsjakt”      Bilaga 1 
-jaktlag som enbart har kalv i grundtilldelning deltar enbart i kalvjakt. 
(Detta beslut togs efter tidigare beslut om godkännande av Stigvägens motion.)  

20. Praktisk älgförvaltning, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder. 
Janne Henriksson meddelade att spillningsinventering och betesskadeinventering 
kommer att ske 2018.  

21. Beslutades att 20 öre per ha kvarstår för täckande av administrationen. 
Kassan i föreningen är god och mötet biföll styrelsens förslag att man får förtroende 
att hantera överskott till gemensamma utbildningsprojekt. 
Utöver styrelsens exempel på föredrag av älgbetesforskare framkom önskemål om 
vapenutbildning och kurs i spillningsinventering  

22. Inkomna motioner inlämnade före den 30 juni 
1. Stigvägen ”Jakt PM”     
Motionen var föremål för omröstning beträffande texten:  
ATT endast de lag som skjutit sin tilldelning får del av pottälgar. Mötet röstade för 
godkännande av texten. 
Per Erik Sjöström kommenterade sista meningen ”ATT jaktlag som har endast kalv i 
tilldelning, får bara skjuta kalv av pottälgarna”.  Ex. Älgjaktlagsföreningen har många 
små jaktlag som tillsammans omfattar 3700ha och dessa måste få möjlighet att delta i 
avlysningsjakt även på stora djur. Punkten hanteras i samband med beslut av Jakt PM. 
2. Stigvägen ”motioner i kallelsen” godtogs i sin helhet. 

23. Sanktion:  
Styrelsen har beslutat om sanktion i enlighet med stadgarnas § 8 för Veddarsbo som 
under föregående års jakt fällde en fredad kapital älgtjur.  
Händelsen har utretts och kan inte rubriceras ”olycka”   
Jaktlaget fråntas ett vuxet djur från tilldelningen 2017-18 och får inte deltaga i 
avlysningsjakt under innevarande älgjakt. 
 
Vid beslutat slutdatum för inbetalningar hade nedanstående jaktlag inte verkställt sina 
betalningar. Styrelsen föreslår stämman att i enlighet med föregående årsmöte ålägga 
dessa att vardera betala 500kr i sanktionsavgift. (motsvarande en fällavgift vuxet djur) 
Avgiften skall betalas snarast. 
Tyvärr angavs felaktigt jaktlag som bestraffats föregående år och mötet presenterades 
en korrigering som tillika godkändes av mötet. 
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Grytnäs Norra skall betala 500kr 
Skaffarbo skall betala 500kr 
Folkärna Norra JK skall betala 500kr 
Spisbo skall betala 500kr 
Folkärna Östra skall betala 500kr  

24. Övriga frågor, som anmälts vid fastställande av dagordningen. 
Åke Berglund informerade om den kommande spillningsinventeringen för Björn som 
startar i och med björnjakten den 21 augusti. Kit med provtagningsmaterial och 
informationsfolder delades ut till jaktlagen.  
(Kretsens hemsida och GÄSO hemsida har ytterligare info) 
Anders Lundberg anförde att med den växande björnstammen borde fler jaktlag 
intressera sig för samordnad jakt. För årets jakt är det för sent men vi borde ta upp 
detta i kretsarbetet inför kommande år. 
Eric Broström anförde önskemål om bildande av kronhjortsområde då risk för 
betesskador föreligger om stammen tillväxer okontrollerat. 
Då hjort inte hör hemma i uppdraget för Älgskötselområdet skall detta drivas separat.  
(krav för bildande är bland annat att området har minst 50 hjortar, Åke B. Kretsen 
bevakar utvecklingen) 

25. Fällavgifter 2017-2018 
Alla fallavgifter betalas till GÄSO´s konto. 
Fallavgifter skall vara till handa på kontot senast den 6 februari 2018.  
(Tillsammans med arealavgiften 20 öre/ha) 

26. Justering av lista över jaktledare.   
Ulf S uppmanade samtliga att se över listan med jaktledare samt att även själva 
kontrollera och justera uppgifterna i Viltdata. Justeringar sker även efter mötets avslut 

27. Mötet avslutades.   
 

 

Ulf Svensson/sekreterare    Christian Redhe/mötesordförande 

 

 

Eric Broström/justeringsman         Börje Johansson/justeringsman 

 

(Innan punkten övriga frågor serverades kaffe och smörgås)  
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Bilaga 1 

Jakt PM  Garpenbergs ÄSO Älgjakt 2017-18 

Älgjakt pågår perioden 9 oktober 2017–31 januari 2018. 
 
Fällavgifter: 
Vuxen älg 500 kronor. Kalv 100 kronor. 
 
Tilldelning  

Årets tilldelning utgår från den av Lst Dalarna godkända skötselplanen och 
grundtilldelning gäller t.o.m.10 november V 45. 
 
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra tilldelningar under pågående älgjakt 
om Älgobservationerna så motiverar. 
 
Avlysningsjakt inom delområden: Lördag den 11 november påbörjas 
avlysningsjakt inom respektive delområde på det som återstår att skjuta.  

Avlysningsjakt: Lördag den 2 december införs gemensam avlysningsjakt 
inom hela GÄSO gällande återstående älgar att fällas. Jaktledare erhåller 
SMS-info. 

Generellt vid all avlysningsjakt gäller att:  
Jaktlag skall skjuta sin grundtilldelning innan avlysningsjakt får påbörjas. 
-undantaget djur som angetts ”fullskjutna” 
-jaktlag skall ligga före med kalv i likhet med föregående år (undantaget om 
kalvar är ”fullskjutna”) 
 
Älgar i pott. 
Respektive områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelning till jaktlagen och 
överenskommer om eventuella ”pottälgar”. 

Ändring av avskjutning inom tilldelning 
Jaktlag får inte byta ut vuxen mot kalv eller byta kön på tilldelad vuxen. 
  
 
Rapportering 
Alla jaktlag skall rapportera skjutna älgar samt Älgobs i Viltdata senast  
söndag den 15 oktober för vecka 41 
söndag den 22 oktober för vecka 42  
söndag den 29 oktober för vecka 43. 
OBS att rapportering som inte skett till Viltdata skall meddelas styrelsen även 
om man inte jagat och inte har något att ange i Viltdata.  
 
Sanktion kommer att införas för jaktlag som inte följer meddelad tilldelning. 
Neddragning med 1 vuxen kommer att ske kommande år och laget får inte 
delta i pågående avlysningsjakt. 

Rekommendation  
att inte skjuta äldre kor utan prioritera avskjutningen av kvigor och yngre kor. 
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Uppfyllande av tilldelning 

Jaktlag som inte anser sig kunna klara tilldelad kvot skall meddela detta till 
områdesrepresentanten som kan göra en omfördelning mellan jaktlagen. 
 
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 
 
Tandundersökning 
Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar skall 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.  

FÄLLAVGIFTER/Områdesavgift 
Fallavgifter och administrationsavgift skall finnas registrerat på kontot senast  
den 6 februari 2018. Styrelsen sköter den samlade inbetalningen till 
Länsstyrelsen. 
GÄSO Bg: 448-4515     
Betalning som inkommer för sent leder till sanktioner i enlighet med älgmötets beslut 
och kan motsvara fällavgift för stor älg. (Annat beslut kan fattas av älgmötet) 
 

 


