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Ä L G M Ö T E  2 0 1 6  0 8  1 8  
GARPENBERGS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

AGENDA 

Vardera ingående jaktlag utser en representant som för lagets talan under stämman. Varje 
jaktlag har en röst per påbörjad 1000 ha jaktmark. Innan stämman öppnas registreras närvarande 
representanter och förs till röstlängden. 

1. Mötets öppnade  
2. Val av mötesordförande 
3.    Val av sekreterare för mötet  
4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt tillika agerar 

rösträknare vid ev. röstning 
5. Justering av röstlängd 
6. Fråga om kallelse skett på rätt sätt  

(Kallelse infördes på hemsidan och med ”e-mail Viltdata” den 31/7 samt SMS Listan 
den 5 aug. Kallelsen har skett i enlighet med stadgarna) 

7. Fastställande av dagordning samt anmälan om frågor at ta upp under 23.Övriga frågor 
8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen på 2 år  

Börje Johansson representerar LRF och omfattas inte av val genom medlemmar i 
GÄSO 

13. Val av ordförande i styrelsen på ett år  
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
15. Val av valberedning, bestående av en representant från varje delområde och bland 

dessa utse en ordförande 
16. Anmälan om förändringar av Älgskötselområdets eller av något i detta ingående 

jaktområdens omfattning: 
Östanbyn 14:5 och 25:4 , Bernt och Yngve Lagerkvist, sammanlagt 11 ha utgår ur 
GÄSO efter beslut av Länsstyrelsen.  

17. Fråga om anslutning av nya jaktlag 
18. Fastställa den av styrelsen föreslagna älgskötselplanen 
19. Regler för älgjakten utöver de i stadgarna § 8 angivna 
20. Praktisk älgförvaltning, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder 
21. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder. 
22. Inkomna motioner inlämnade före den 30 juni 

Mellan vägarna: 
1. Lag som endast har kalv i tilldelning skall under avlysningsjakten också 
fortsättningsvis bara kunna fälla kalv.  
2. Lag som befinner sig i område för vargrevir skall regleras hårdare vid tilldelning för 
avlysningsjakten. 

23. Övriga frågor, som anmälts vid fastställande av dagordningen 
24. Fällavgifter 2016-2017 

Alla fallavgifter betalas till GÄSO´s konto. (GÄSO betalar sedan till Lst.) 
Fallavgifter skall vara till handa på kontot senast måndag den  
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6 februari 2017. (Tillsammans med 20 öre/ha) 
Lst Dalarna: 
”Fällavgiften är 600 kronor för vuxen älg och 100 kr för kalv. Även om ingen älg har 
fällts inom ett licensområde eller älgskötselområde ska slutrapport göras. Om 
slutrapportering uteblir får Länsstyrelsen avregistrera området.” 

25. Regler för älgjakten utöver de i stadgarnas §8 angivna.  
Se bifogat Jakt PM 

26. Justering av lista över jaktledare.  

27. Mötet avslutas.   

 

 

 

Bilagor 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

Styrelsen för Garpenbergs Älgskötselområde har under verksamhetsåret sammanträffat  
7 gånger med protokollförda möten varav ett har varit gemensamt med styrelsen för 
Stjärnsund ÄSO. 
 
Styrelsens sammansättning: 

Ordförande   Janne Henriksson 
Vice ordförande   Mats Esselin 
Sekreterare    Ulf Svensson 
Kassör     Ulf Kronander 
Ledamot    Gunilla Flyckt 
Ledamot    Börje Johansson 

Suppleant    Ronny Gustavsson 
Suppleant    Jerker Anderses 
Supleant    Ola Josefsson 
Supleant    Gunnar Johansson 
Suppleant    Kalle Tallroth 

Janne Henriksson har varit områdets språkrör inom ÄFO Gävle Dala. 
 
Under året som gått har vi konfronterats med varg och enligt Länsstyrelsen har vi nu 
revir som gör intrång i älgskötselområdet. 

Älgskötselområdet har genomfört en spillningsinventering under vårvintern och har 
inom Älgförvaltningsområdet/Sv. Jägareförbundet verkat för kontinuitet med 
inventerade trakter. Detta är en förutsättning för att jämförelse mellan inventeringsåren 
skall vara möjlig.  
Tyvärr tvingades vi se att det förekommer inventerare som i avsaknad av respekt för 
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övriga jaktkamrater som lägger ner mycket fritid inte utför sitt arbete enligt regelboken. 
Stickprovskontroll utvisade att detta varit fallet med minst två trakter. I samråd med 
Jägareförbundet justerades resultatet för dessa inventeringar.  

Vi kan se att den avlysningsjakt och regeln med ”sista kalven innan sista stora skjuts” har 
fungerat väl och vi anser att vi härigenom presterat en godkänd älgjakt inom den gällande 
förvaltningsplanen. 
Även regeln om fredning av tjurarnas hornstorlek har visat gott resultat. Samstämmiga 
rapporter visar på en ökning av kapitala tjurar. 

 

Förvaltningsrapport Ekonomi  

Efter revisorernas genomgång kompletteras ekonomirapporten och redovisas vid 

Älgmötet.  

Styrelsen 2016 

 

 

 

Jakt PM  2016 Garpenbergs ÄSO 

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

Älgjakt 2016-17 Länsstyrelsen Dalarna 
Den 10 oktober 2016 – den 31 januari 2017 
Observera att fälld älg numera ska anmälas till Länsstyrelsen Dalarna senast 
två veckor efter det att älgen fälls. (VILTDATA) 
Fällavgiften är 600 kronor för vuxen älg och 100 kr för kalv. Även om ingen 
älg har fällts inom ett licensområde eller älgskötselområde ska slutrapport 
göras. Om slutrapportering uteblir får Länsstyrelsen avregistrera området 

Tilldelning 
Länsstyrelsen, som beviljat avskjutningsplanen, tillåter maximalt ett enskilt 
älgskötselområda att avvika från sin plan med 10% en gång under tre år. 
Detta gäller såväl kön, kalvar som det totala antalet skjutna djur. 
Länsstyrelsen kan avlysa jakt för område som brister i uppföljning.   
Tilldelning förmedlas i samband med representantmöten inom respektive 
ansvarsområde. 
Tilldelning sker inför jaktens början och gäller t.o.m. V43 (Slutet oktober) 
varefter styrelsen sammanträder och beslutar om eventuell avlysningsjakt. 
Styrelsen kan ev. komma att besluta om avlysningsjakt, revidera 
förvaltningsplanen, ändra tilldelningen och även avlysa jakt baserat på 
rådande vargsituation.  
Beslut meddelas på hemsida och genom telefon-SMS. 
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Älgar i pott. 
Samtliga älgar delats ut till jaktlagen redan vid jaktens början. Respektive 
områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelningen.  

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 16 oktober för vecka 41, söndag den 23 oktober för vecka 42 och 
söndag den 30 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. Styrelsen 
sammanträder efter V43 för uppföljning av skötselplanen. Avviker älgobsen 
signifikant från älgskötselplanens förutsättningar kan styrelsen komma att 
rekommendera Älgförvaltningsområdet/Lst att planen revideras under 
pågående jakt.  
 
Avskjutningsregel Inledande jakt t.o.m. V43 
Innan sista stora älgen skjuts skall alla tilldelade kalvar vara skjutna! D.v.s 
samma regler som föregående år.  
Ex: Jaktlag med fler kalvar än stora i tilldelning skjuter alltid en kalv mer än 
tilldelade stora minus ett djur innan den sista stora fälls. 
Tilldelat 4 stora och 5 kalvar. Skjut 3 stora och härefter minst 4 kalvar innan 
resterande stora får fällas. Resterande kalv jagas härefter som vanligt. 
Lag som tilldelats 1-2 vuxna behöver inte skjuta 1-2 kalvar först utan kan 
själva välja när de skjuter kalvarna. 
 
Avskjutningsregler vid beslutad avlysningsjakt 
Jaktlag skall ligga minst en kalv före stor i avskjutning oavsett resultat av 
inledande jakt. 
 
Sanktion kommer att införas för jaktlag som inte följer meddelad tilldelning 
och eller meddelad rekommendation. Neddragning med 1 vuxen kommer att 
ske kommande år och laget får inte delta i pågående avlysningsjakt. 

Rekommendation att inte skjuta äldre kor utan priortoteter avskjutningen av kvigor 

och ev. yngre kor. 

 
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) 
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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 
 
Älgobs 
Jaktlagen registrerar fortlöpande synobs & avskjutning i viltdata (helst varje 
dag) 
Älgskötselområdets regler anger att Älgobs skall vara styrelsen till handa 
senast söndag den 30 oktober oavsett antalet jaktdagar. 
 
 
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 
Avgifter för fälld älg, 600kronor för vuxen och 100kronor för kalv, skall betalas 
till Garpenbergs ÄSO och  
vara till handa på kontot senast måndag den 6 februari 2017 
Bg: 448-4515      
Administrationsavgiften om 20öre/ha skall likaså vara betald enligt ovan. 

Betalning som inkommer för sent kan leda till sanktioner i enlighet med 
älgmötets beslut. (Avdragen älg på tilldelning efterföljande år) 
Styrelsen sköter den samlade inbetalningen till Länsstyrelsen. 

Skadeskjuten älg 
Påminner om skyldigheten att meddela närliggande jaktlag om skadskjuten 
älg inte påträffas: 
Konstaterad träff medför att älgen avräknas från tilldelningen oavsett den 
påträffas eller ej. 

Styrelsen för Garpenbergs Älgskötselområde. 2016 
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Kretsar, Delområden och ingående jaktlag 
 
Folkare Jaktvårdskrets representeraas av Janne Henriksson 
Folkärna Jaktvårdskrets representeras av Ulf Svensson 
 
Garpenbergs Älgjaktslagsförening  representeras av Matts Esselin 
Born, Fensjö, Fäboskogen, I Carlsson, Ingelsbo, Jönvik, Nygården, Nyström C-E, Olshyttan, 
Simas Inge, Sörbo, Wallman, Vibberbo, Vikbyn.  
 
 
Garpenbergsområdet  representaras av Gunilla Flyckt     
Fallet , Ljusfallet 4:1, Garpenbergs RJF, Garpenberg-Nickberget, Horndal-Tommesbo,  
Skogis Jaktklubb Bagghyttan, Valla, Spisbo, Folkärna Norra JK, Sven Gustavsson JL.  
 
Väster Åsgarn representeras av  Janne Henriksson    
Gisselbo, Grytnäs Norra, Grådö Rensbo, H Åström, Grytnäs Östra, Grådö Nybyn, Stigvägen, 
Sör Nävde, Veddarsbo, Öhn, Yttersbenning 
 
Mellan vägarna  representeras av Ulf Kronander 
Abrahamsson, By Kyrkby, Hede, Norra Strandmora, Rossberga Morshyttan, Spisbo, 
Västanhede, Västmossa, Folkärna Östra, Östanfors. 

 


