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STAD G AR FÖ R  
TRÖGD S ÄLG  O CH 

KRONV ILTSKÖ TSELO M RÅD E.  

Antagna 20140209 och gäller för de jakträttshavare som genom avtal ingått i Södra och 

Norra Trögds Älgskötselområde per den 31:a december 2013, samt de områden som därefter 

beviljats medlemskap i Trögds Älg och Kronviltskötselområde. 

Som jakträttshavare anses i dessa stadgar fastighetsägare eller den till vilken jakträtten 

upplåtits, utom om fastighetsägaren i upplåtelseavtalet förbehållit sig rätten att företräda 

fastigheten inom Trögds Älg och Kronviltskötselområde på ett visst angivet sätt.  

För det fall ett i Trögds Älg och Kronviltskötselområde ingående jaktområde ingår i ett 

viltvårdsområde bildat enligt lagen 2000:292 om viltvårdsområden, anses 

viltvårdsområdesföreningen vara jakträttshavare.  

NAMN, BESLUTANDE ORGAN M.M. 

  § 1 

Skötselområdets namn skall vara Trögds Älg och Kronviltskötselområde, i stadgarna benämnt 

som Skötselområdet. 

  § 2 

Beslutande organ inom Skötselområdet är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

  § 3 

Styrelsen har sitt säte i Enköping. 

  § 4 

Skötselområdets verksamhetsår omfattar perioden mellan två årsmöten och Skötselområdets 

räkenskapsperiod skall vara kalenderår. 

ÄNDAMÅL 

  § 5 

Ändamålet med Skötselområdet är att bedriva en ekosystembaserad förvaltning av älg och 

kronviltstammen med beaktande av olika allmänna och enskilda intressen och i samband 

därmed särskilt tillvarata de anslutna jakträttshavarnas intressen för god viltförvaltning, 

samtidigt som hänsyn tas till jordbruk och skador på skog. Detta ska ske i samverkan med 

fastighetsägarna och Älgförvaltningsgruppen för att skapa en älg respektive kronviltstam av 

hög kvalitét i balans med betesresurserna. 
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NYANSLUTNING OCH FÖRÄNDRINGAR AVSEENDE AREAL  

  § 6 

Jakträttshavare, företrädd av jaktledaren, som önskar ansluta jaktområde till Skötselområdet, 

skall senast den 31:a december skriftligen anmäla detta till styrelsen. 

Frågan om anslutning skall prövas av styrelsen innan tidsfristen för sådan anmälan till 

Länsstyrelsen har gått ut.  

Vid upprättandet av överenskommelsen mellan Skötselområdet och jakträttshavaren skall 

skriftligt jaktarrendekontrakt eller intyg från fastighetsägare, samt karta som utvisar 

jaktområdets utbredning, uppvisas och överlämnas till styrelsen. 

Förändringar i anslutet jaktområdes/fastighets storlek bör skriftligen meddelas styrelsen 

senast 31:a december året innan det år som förändringen avser att gälla.  

Förändringar som medför omregistreringsavgift hos Länsstyrelsen betalas av respektive 

jaktlag. 

ÅRSMÖTE 

  § 7 

Årsmöte för Skötselområdet avhålls årligen, företrädesvis under februari månad, dock senast 

den 31 mars. 

Varje jaktlag har vid årsmötet en röst.  

Varje medlem i något av de i Skötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid 

årsmötet med yttrande och förslagsrätt. 

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Om han/hon inte 

har rösträtt avgörs frågan genom lottning. 

Val skall ske slutet om någon begär det. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. 

Extra årsmöte hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i 

Skötselområdet ingående jakträttshavarna begär det hos styrelsen. 

Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande. 

Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker genom styrelsens försorg senast 10 dagar före 

mötet. 
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PÅ DAGORDNINGEN FÖR ÅRSMÖTET SKALL FÖREKOMMA 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt val av två personer att jämte 

ordföranden justera protokollet, och vid behov fungera som rösträknare.  

2. Fastställande av röstlängd. 

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Fastställande av resultat och balansräkning. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fastställande av styrelsens storlek för kommande verksamhetsår. 

10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden fram till nästa årsmöte. 

11. Val av ordförande för Skötselområdet. 

12. Val av två revisorer och två suppleanter. 

13. Val av valberedning. 

14. Information om förändringar av Skötselområdets omfattning. 

15. Genomgång av älgskötselplan, eventuella inventeringar, samt tidigare avskjutning. 

16. Diskussion om revidering eller förnyelse av älgskötselplan. 

17. Genomgång av kronviltskötselsplan, eventuella inventeringar, samt tidigare avskjutning. 

18. Diskussion om revidering eller förnyelse av kronviltskötselplan. 

19. Regler för älg respektive kronviltjakten. 

20. Information om kommande inventeringar. 

21. Beslut om styrelsens förslag till avgifter. 

22. Beslut om pris på kött vid försäljning inom Skötselområdet 

23. Övriga frågor 

24. Mötets avslutande 

STYRELSE 

  § 8 

När årsmötet och extra årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör 

Skötselområdet. 

All administration sköts av den, på årsmötet valda, styrelsen. 
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Styrelsen skall bestå av minst 7 ordinarie ledamöter, vilka väljs på två års mandattid av 

årsmötet, och så att minst tre ledamöter står i tur att avgå varje år. Styrelsens 

sammansättning skall spegla Skötselområdets områdesindelning. 

Antalet styrelseledamöter fastställs vid årsmötet.  

En av styrelseledamöterna väljs av årsmötet till ordförande för styrelsen. Ordföranden väljs 

för ett (1) år. 

Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg och kronvilt, eller som är medlemmar i 

jaktlag med jakträtt på älg och kronvilt inom Skötselområdet, samt personer som äger till 

Skötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare.  

Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna 

vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga funktionärer. 

Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det 

konstituerande sammanträdet samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Styrelsen upprättar i samråd med representanter för fastighetsägarna två skötselplaner, en 

för vardera älg och kronvilt. Dessa planer gäller tre år i taget. Älgskötselplanen skall godkännas 

av EkolnTrögds Älgförvaltningsgrupp, medan kronviltskötselplanen skall godkännas av 

Länsstyrelsen. 

Styrelsen företräder hela Skötselområdet i kontakt med Älgförvaltningsgruppen. 

Vid upprättandet av skötselplanerna skall avskjutningsstatistik och eventuella inventeringar 

användas som underlag. 

Styrelseledamot som ej önskar bli omvald för kommande verksamhetsår skall anmäla detta till 

Valberedningen senast den 31:a december innevarande verksamhetsår. 

DET ÅLIGGER STYRELSEN 

� att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över 
Skötselområdet aktuell,  

� att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till Skötselområdet, 

� att till Länsstyrelsen begära ny registrering av Skötselområdet om ändring sker av områdets 
omfattning, 

� att årligen och fortlöpande samråda med Älgförvaltningsgruppen avseende Skötselplanen,  

� att följa älg och kronviltstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, 
skador på skog och gröda samt andra förhållanden, 

� att till Älgförvaltningsgruppen respektive Länsstyrelsen i god tid inge reviderad eller ny älg 
respektive kronviltskötselplan, 

� att meddela jakträttshavarna beslut om älg och kronviltavskjutning, 

� att till årsmötet föreslå regler och avskjutning för jakten kommande höst, 

� att till årsmötet föreslå avgifter, 
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� att till Länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om 
jaktresultatet, 

� att till Länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda djur  

� att svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt 

� att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka årsmötet kan fatta beslut eller som åligger 
Skötselområdet. 

VALBEREDNING 

  § 9 

Valberedningen skall bestå av minst fyra personer och dess sammansättning skall spegla 
Skötselområdets områdesindelning.   

Valberedning har att föreslå årsmötet ordförande samt styrelseledamöter, suppleanter och 
revisorer, samt funktionärer på årsmötet.  

FÖRESKRIFTER FÖR JAKTEN 

  § 10 

1. Jakten inom Skötselområdet bedrivs av varje jakträttshavare på det jaktområde där 
denne har jakträtt på älg och kronvilt. Inom varje jakträttshavares jaktområde skall 
jakten ske som om jaktområdet utgjorde separat jaktområde. Samjakt avseende älg 
mellan angränsande jaktområden får ske.  

2. Det ankommer på varje jakträttshavare att till styrelsen fortlöpande och om möjligt 
senast den 31 december anmäla förändringar i fastighetsinnehav. 

3. Om någon jakträttshavare fäller fler älgar än vad som i förekommande fall är tilldelat, 
s.k. överskjutning, skall det sist fällda djuret efter samråd med styrelsen tillfalla annan 
jakträttshavare, som inte fyllt sin tilldelning och som vill ha djuret. Älgen skall vara väl 
omhändertagen, i sådant skick att veterinärbesiktning kan genomföras (med röda 
organ) och levereras på av mottagaren angiven plats. Vidare gäller att eventuell trofé 
tillfaller Skötselområdet och ska överlämnas till styrelsen samt att en till annan 
jakträttshavare överlämnad älg skall avräknas från den mottagande jakträttshavarens 
tilldelning. Felande jaktlag skall betala fällavgiften. 

Denna regel gäller även i de fall någon jakträttshavare fäller vuxet djur i stället för kalv 

eller vuxet djur av fel kön eller storlek (t.ex. i strid mot taggbegränsning), s.k. 

felskjutning. Om ingen annan jakträttshavare önskar tillgodogöra sig djuret skall detta 

försäljas och dess värde tillfalla Skötselområdet.  

Ovanstående är även tillämpligt för över eller felskjutning av kronvilt, med skillnaden 

att köttet ej kan tillfalla annan jakträttshavare i Skötselområdet. Sådant kronvilt skall 

istället alltid försäljas enligt styrelsens direktiv.  
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4. Om överskjutet/felskjutet djur skall försäljas internt inom Skötselområdet meddelar 
styrelsen jaktlaget var överskjutet djur skall levereras. Kilopriset fastställs av årsmötet 
och skall vara marknadsanpassat. Felande jaktlag tillåts ej köpa köttet.  

Om över/felskjutet djur skall försäljas externt meddelar styrelsen jaktlaget var djuret 

skall levereras. 

Vid försäljning går samtliga intäkter till Skötselområdets kassa. 

Om över/felskjuten älg eller kronvilt eller delar av djuret bevisligen behandlats så att 

det ej kan användas som människoföda, skall jaktlaget betala för djuret till kassan, 

enligt av årsmötet fastställt kilopris.  

5. Styrelsen har utöver vad som sägs i punkt 3 och 4 ovan också rätt att ålägga 
jakträttshavare som fäller för många eller fel älgar respektive kronvilt en 
sanktionsavgift per överträdelse. Sanktionsavgiften kan i det fall styrelsen bedömer att 
felet begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet uppgå till maximalt 50 % av ett 
basbelopp.  

6. Påskjuten älg eller kronvilt räknas alltid som fälld tills motsatsen konstaterats och skall 
alltid rapporteras till styrelsen. 

Beträffande fällda älgar och/eller kronvilt som ej anträffas på det egna jaktområdet 

gäller tillämpbara delar av Naturvårdsverkets vid tillfället gällande Allmänna råd om 

rätten till fälld älg och fallvilt av älg. 

7. Styrelsen kan i särskilda fall också utdöma sanktioner i form av indragen tilldelning 
kommande jaktår för ett jaktområde som gjort sig skyldigt till en grov överträdelse, 
och ytterst också besluta om att utesluta ett jaktområde ut Skötselområdet.  

8. Jakträttshavare skall fortlöpande på föreskrivet sätt rapportera när älgar och kronvilt 
fälls. För kronvilt gäller anvisningarna i § 17. För älg gäller att rapport skall inkomma 
senast 3 dagar efter att älg fällts till Viltdata. Avgiften för fälld älg respektive kronvilt 
skall senast sex dagar efter jakttidens utgång inbetalas till styrelsen på det sätt 
styrelsen meddelat. Det åvilar jakträttshavarna att senast 35 dagar efter älgjaktens 
början avge älgobsrapport till Viltdata. 

9. Respektive jaktlag ansvarar solidariskt för enskilda jaktdeltagares handlande. 

UTTRÄDE 

  § 11 

Jakträttshavare som önskar utträda ur Skötselområdet skall skriftligen anmäla detta till 

styrelsen senast den 31:a december året innan det år jaktlaget (jakträtthavaren – 

fastighetsägaren) avser att utträda ur Skötselområdet.  
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UTESLUTNING AV JAKTOMRÅDE OCH OMREGISTRERING AV 

SKÖTSELOMRÅDET  

  § 12 

Styrelsen kan besluta att jaktområden som uppenbart åsidosätter grundläggande 

bestämmelser för Skötselområdet eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen 

ska uteslutas. Uteslutning sker genom att styrelsen till Länsstyrelsen rapporterar ändring av 

Skötselområdets omfattning.   

TILLDELNING 

  § 13 

Tilldelning inom Skötselområdet skall ske med respektive älg och kronviltskötselplan som 

underlag. 

  § 14 

Styrelsen fördelar tilldelningen av älg inom Skötselområdet. 

  § 15 

Kronviltsjakten bedrivs såsom avlysningsjakt eller på annat sätt som årsmötet beslutar. 

  § 16 

Varje jaktlag skall, i god tid innan jaktstart, meddelas innevarande års älg och 

kronvilttilldelning. 

  § 17 

Det åligger jaktledarna att hålla sig informerade om skjutbara djur, på såväl älg som kronvilt, 

före varje jakttillfälle samt beträffande kronviltsjakt omgående samma dag rapportera fällt 

kronvilt på det sätt årsmötet beslutat. 

EKONOMI OCH AVGIFTER 

  § 18 

Varje jaktlag betalar en av årsmötet fastställd årlig avgift till Skötselområdets kassa. Om behov 

föreligger och årsmötet fattar beslut härom kan en extra avgift debiteras, t.ex. för att täcka 

delkostnad för inventeringar. 

Fällavgifter för älg och kronvilt skall betalas till Skötselområdets kassa, senast 5 dagar efter 

avslutad jakt. 
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Styrelsen äger rätt att utdöma straffavgift om något jaktlag inte sköter rapportering av 

avskjutning och inbetalning i tid enligt överenskomna principer. 

  § 19 

I Skötselområdet ingående jaktlag kan hos styrelsen ansöka om bidrag för lämpligt 

viltvårdande ändamål. 

ÖVRIGT 

  § 20 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. Förslag till stadgeändringar från 

medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. För att fråga om 

stadgeändring skall kunna tas upp till behandling på årsmötet skall förslaget bifogas kallelsen 

till årsmötet. 

Beslut om ändring är giltigt endast om det erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid 

årsmötet avgivna röster. 

  § 21 

Friheten att slippa normal straffpåföljd för överskjutningar kräver stort ansvar och får på intet 

sätt missbrukas så att över/felskjutningarnas antal ökar genom slarv eller nonchalans. 

Anslutning till älg och kronviltskötselområde medför inte befrielse eller undantag från 

jaktlagstiftningen, utan ingående jaktlag bör speciellt beakta § 28 JL (underrättelseplikt), § 17, 

34 JF (nattjakt, eftersökshund, död älg), § 23 JK (jaktledare mm) samt bestämmelser angående 

rätten till fälld älg. Bestämmelserna för älg gäller även kronvilt. 

  § 22 

Anslutna jaktområden till Skötselområdet förbinder sig att följa dessa stadgar i sin helhet och 

eventuella beslut fattade av styrelsen och/eller årsmötet. 

§ 23 

Beslut om ansökan om avregistrering av Skötselområdet kan fattas av årsmöte, om sådant 

förslag erhåller minst 2/3 av antalet avgivna röster eller om Länsstyrelsens arealkrav inte 

längre uppfylls. Årsmötet beslutar i så fall hur Skötselområdets gemensamma medel ska 

hanteras. 

 


