
     

PROTOKOLL 

  
 

Protokoll fört vid ordinarie Älgmöte med Ryssby – Åby Älgskötselområde  

Datum: torsdag den 28 augusti 2008  

Plats: Helgesboskolan 

!ärvarande: c:a 85 jägare och markägare 

1. Ordförande Folke Fagerlund hälsade välkomna och förklarade Älgmötet 2008 öppnat. 

2. Till ordförande för mötet valdes Folke Fagerlund. 

3. Till sekreterare för mötet valdes Anders Elowson. 

4. Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Willy Svensson och Karl-Erik Nyholm. 

5. Justering av röstlängd utfördes genom att ej närvarande jaktlag lästes upp och därefter ströks 
från röstlängden. 

6. Förklarade sig Älgmötet stadgenligt kallat. 

7. Fastställdes förelagd dagordning.  

8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser, vilka på förhand utsänts till jaktlagen, 
redovisades i valda delar och lades därefter med godkännande till handlingarna.  

9. Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 

10. Resultat- och balansräkningar fastställdes och lades med godkännande till handlingarna. 

11. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. 

12. Följande förändringar av jaktlag och arealer redovisades av Agne Persson och godkändes av 
Älgmötet: 

• Jaktlag nr. 25, Rumpetorp, med 239 ha, lämnar skötselområdet. 

• Jaktlag nr. 15, Ljungnäs, minskar 66 ha, till 541 ha. 

• Jaktlag nr. 51, Lindsjöskog, med 335 ha, går samman med nr. 14, Ryssbylund, som 
samtidigt ökar med 5 ha, till totalt 1225 ha. 

• Jaktlag nr. 11, Fagerhult 1:1, byter namn till Jaktmöllen och ökar samtidigt arealen med 
510 ha i Skårebo, till totalt 974 ha. 

• Nytt jaktlag, nr 25, Lättorp bildas, Catarina Linde, med 66 ha. 

• Nytt jaktlag, nr 51, Eriksberg bildas, Håkan Evertsson, med 17 ha. 

Skötselområdet totala areal efter godkända förändringar är 27 256 ha.  



13. Till ledamöter i styrelsen på två år, valdes: 

Jan Fridström, markägarrepresentant, omval. 

Agne Persson, Tommy Svensson, Evert Carlsson, samt Mats Bergh som jägarrepresentanter, 
samtliga omval. 

14. Till skötselområdets ordförande för ett år omvaldes Folke Fagerlund. 

15. Till revisorer för ett år valdes Ove Aronsson och Jan-Erik Andersson, samt till suppleanter 
för dessa Reine Johansson och Andris Nolendorfs. 

16. a. Beslutades att valberedningen skall bestå av fyra (4) ledamöter. 

b. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret valdes Paul Leandersson, 
sammankallande, Peter Ustrup, Bertil Petersson, samt Sune Johansson. 

17. Ny skötselplan för 2009–2011 skall inlämnas till Länsstyrelsen. Det på förhand utsända 
föreslaget till skötselplan godkändes av Älgmötet. 

18. Styrelsen hade föreslagit följande förändringar, (fetstil), av §8, pkt 7-9, i Bestämmelser för 
Ryssby-Åby Älgskötselområde: 

7. Jaktledarna skall snarast efter att en älg blivit fälld anmäla detta till en av styrelsen 
utsedd person som publicerar resultatet på älgskötselområdets hemsida. I anmälan skall 
anges var och när djur fälldes, djurets kön, om fällt djur var årskalv, samt i fråga om vuxet 
djur, om djuret var fjoling eller äldre. Djurets slaktvikt skall även rapporteras så snart den 
är känd.  
Avgiften för fälld vuxen älg skall senast fem dagar efter jakttidens utgång inbetalas till 
styrelsen på det sätt som meddelats av styrelsen. 
8. Det åvilar jaktledarna att till styrelsen senast 30 dagar efter den första älgjaktsveckan 
överlämna älgobsrapport. 
 9. Det åvilar jaktledarna att senast två veckor efter jakttidens utgång leverera valt 
statistikmaterial (t ex underkäke), i överenskommit skick, till en av styrelsen utsedd person. 

Älgmötet godkände den föreslagna ändringen med mer än 2/3 majoritet. 

19. Regler för älgjakten utöver de som är angivna i § 8 i bestämmelserna, jakttider och 
avskjutningsregler, vilka utsänts på förhand, godkändes av Älgmötet. 

20. Styrelsens förslag om tilldelning till de i skötselområdet ingående jaktlagen och som utsänts 
på förhand, godkändes av Älgmötet.  

21. De jaktledare, som har spillningsinventeringsrutor på sina marker, kommer att kontaktas av 
spillningsinventeringsansvarig, Tommy Svensson, med begäran att utföra inventeringen på 
dessa ytor. 

22. Beslutades att behålla årsavgiften till skötselområdet oförändrad, 200 kr. 

23. Vildsvinsgruppen föreslår regler för förvaltningen av vildsvinsstammen. 
Rekommendationerna godkänns av styrelserna för Älgskötselområdet och LRF.  

Gällande regler genomgicks av Ronny Karlsson, ledare i Vildsvinsgruppen. 



24. Informerades om olika sätt att inrapportera statistik rörande älgobs och avskjutning. 
Rapportering på www.viltdata.se rekommenderades. 

25. Övriga frågor 

a. Magnus Johansson informerade om utbildningsverksamheten och uppmanade jaktlagen 
att komma in med sina önskemål rörande utbildning. 

b. Magnus Johansson berömde jaktlagen för en bra rapporteringsvilja när det gäller fällt 
vilt. Rapportering via viltdata.se rekommenderades. 

c. Jaktlagen uppmanades att utnyttja möjligheten till träningsskjutning på de två 
jaktskyttebanor som finns inom skötselområdet.  

d. Ordföranden uppmanade till att lämna in käkar av vuxna djur för åldersbestämning, samt 
påminde om kravet på att samtliga kalvkäkar lämnas in. Han vädjade också till att visa 
upp större troféer från årets jakt på kommande informationsmöte. 

26. Ordföranden tackade jaktlagen för det goda samarbetet och avslutade mötet. 

 

Helgesbo som ovan 

              
 
……………………..     
Anders Elowson       
Sekreterare      
 
 
………………………  ………………………. ………………………. 
Folke Fagerlund   Willy Svensson  Karl-Erik Nyholm 
Ordförande   Justeringsman   Justeringsman 
 
 
 
 
   
 


