
Dagordning årsmöte/älgmöte 2020-09-23

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän
4. Justering av röstlängd
5. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Årsavgift för 2020
11. Val av ordförande för ett år
12. Val av fyra styrelseledamöter för två år.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
14. Val av valberedning för ett år.
15. Information kring spillningsinventering, skötselplan, älgobs 

2019 och från älgförvaltningsområdet.
16. Styrelsens förslag till avskjutning
17. Fråga om avskjutning och regler för denna under 2020.
18. Älgobsrapportering 2020 
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas



Snapphanebygdens jägares älgskötselområde

Styrelsens verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen har bestått av Glenn Oredsson, Kjell Ragnarsson, Leif Arvidsson, Jonas Berntsson, 
Martin Jönsson, Marcus Johnsson, Hans-Ove Pedersen, Patrik Olofsson och Kim Pettersson

Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten.

Årsmöte avhölls 2019-04-24 och älgmöte 2019-09-11 i Mala Bygdegård.

Styrelsen har deltagit i samordningsmöte med närliggande älgskötselområden.

Spillningsinventering har genomförts vid månadsskiftet april-maj.

Älgjakt har genomförts i form av avlysningsjakt. Det fälldes 3 tjurar, 3 hondjur och 9 kalvar.

Arealinventeringen är genomförd men det finns fortfarande en avvikelse mellan 
Länsstyrelsens uppgifter och våra egna noteringar vilket gör att frågan fortfarande är under 
utredning var det felar.

En älg-obs-lista för årets 7 första jaktdagar har genomförts, vars resultat i stort 
överensstämmer med älgspillningsinventeringens resultat.

Samarbetet med WE-HUNT och användandet av deras verktyg för informationsgivning inför 
och under jakt fungerar bra. Programvaran utvecklas och samarbetet fortsätter.

Hemsidan är vår andra kanal för informationsgivning och utnyttjas där informationen är av 
mer lokal karaktär.

En ny 3-årig älgskötselplan är framtagen och antagen av Länsstyrelsen.

Styrelsen för Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde.



Älgjakten 2020 

Styrelsens förslag på höstens tilldelning.

Älgjakten startar lördagen den 24/10 och avslutas 20/12. Ensamt 
hondjur är lovligt från den 24/10 t.o.m. den 6/11. Därefter är 
singelkalv lovlig. 

Avlysningsjakt gäller och vi använder Wehunt-Viltrapport

3 stycken tjurar 

En kapitaltjur som skall ha minst 9 taggar vilket innebär minst 4 på 
en sida och 5 på andra. Båda sidor skall ses av skytten. 

Två stycken ”Pinnatjurar” som skall vara ett s.k. cykelstyre. (Skytten 
ska se båda sidor) Tre taggar är inte lovlig.

3 stycken hondjur/kvigor (Lovliga 14 dagar därefter är enkelkalv 
lovlig)

9 stycken kalvar (Endast en av dubbelkalvar så länge hondjuren är 
lovliga)
 



3-års fördelning 2020–2022 OBS Avlysningsjakt gäller

20 - 100 ha – får skjuta 1 kalv under 3-årsperioden.

Exempel: Fäller man en kalv år ett får man inte jaga år två och tre. Man kan gå ihop med 
ett annat lag som har djur kvar och därmed bilda ett större jaktlag. Styrelsen beslutar om 
vilken tilldelning det större laget ska få.

101–200 ha – får under perioden fälla 2 kalvar.

Exempel: fäller man en kalv år ett och en kalv år två får man inte jaga år tre. Man kan 
gå ihop med ett annat lag som har djur kvar och därmed bilda ett större jaktlag. 
Styrelsen beslutar om vilken tilldelning det större laget ska få.

201–400 ha – får under perioden fälla 3 kalvar. En kalv varje år. Dessa kalvar kan 
bytas mot en vuxen älg år tre. Meddelas styrelsen innan höstens jaktstart 2020.

401 – 600 ha – får under perioden fälla 1 vuxen och 2 kalvar. Ett djur varje år. Man 
väljer själv vilket år man vill fälla det vuxna djuret. Vuxet djur kan bytas ut mot kalv 
under perioden.

601 – 800 ha – får under perioden fälla 2 vuxna och 3 kalvar. Endast en vuxen varje år 
+ en kalv.

Exempel: Man fäller en vuxen + en kalv år ett. Man fäller en vuxen + en kalv år två. Så är 
det bara en kalv kvar för år tre.

801–1000 ha – får under perioden fälla 3 vuxna och 4 kalvar. Endast en vuxen varje år 
och ett av åren får man fälla två kalvar.

1001–1200 ha – får under perioden fälla 4 vuxna + 5 kalvar. Två vuxna under ett år, 
skall då varvas samma år, sedan en vuxen övriga år.

Exempel: Två vuxen (kviga + tjur) och två kalvar år ett och en vuxen och två kalvar år två och 
en vuxen och en kalv år tre. Vuxna skall vara en av olika kön det år man fäller två. 

1200 ha och över – får under perioden fälla 5 vuxna + 6 kalvar. Två vuxna under två 
år och ett vuxet under ett år. Två kalvar varje år under treårs perioden. Det år man 
fäller två vuxna skall dessa vara av olika kön.  


