
     

PROTOKOLL 

  
 

Protokoll fört vid ordinarie Älgmöte med Ryssby – Åby Älgskötselområde  

Datum: tisdag den 25 augusti 2009  

Plats: Helgesboskolan 

!ärvarande: c:a 65 jägare och markägare 

1. Ordförande Folke Fagerlund hälsade välkomna och inledde med att ge sina tankar omkring 
klövviltsförvaltningen inom skötselområdet samt förklarade Älgmötet 2009 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. Beslutades att fastställa röstlängd om behov uppstår. 

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. Agne Persson redovisade ansökan från nya jaktlag, samt förändringar av befintliga:  

• Nr 23, Gunnarsbo utgår, med 205 ha. 
• Nr 64, nytt jaktlag, Egertz, tillkommer med 73 ha, Mattias Johansson. 
• Nr 11, Jaktmöllen delas så att nr 11 blir Hjortetorpet med 315 ha, Cristian Nilsson och 

nr 65 blir Skillerhult med 137 ha, Johan Berglund. Resterande 510 ha utgår. 
• Nr 55 Karlshage slås samman med nr 46 Lillegården och blir nr 55 Karlshage & 

Lillegården med 408 ha. 
• Nr 47 Stensholm/Knapergården ökar areal med 35 ha till 361 ha. 
• Nr 9 Helgesboskolan slås samman med nr 16 Helgesbo och blir nr 16 Helgesbo, med 

793 ha. 
• Nr 35 Knarrebo ökar areal med 92ha, till 367ha. 



• Nr 19 Stubbekulla tillförs 35 ha från nr 24 Fagerhult. Stubbekullas nya areal blir 119 ha 
och Fagerhults blir 327 ha. 

• Nytt Jaktlag nr 66 Håkan Götsten tillkommer med 13 ha.  
 
Beslutade mötet att godkänna redovisade förändringarna. 

 
Ryssby-Åby Älgskötselområdes total areal efter ändringar blir 26 770 ha. 

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

Lars Andersson, omval som ledamot, men nyval som markägarrepresentant. 

Johan Fagerlund, nyval, samt Anders Elowson, Ronny Karlsson och Magnus Johansson som 
jägarrepresentanter, samtliga omval. 

14. Till skötselområdets ordförande för ett år nyvaldes enhälligt Agne Persson, då Folke 
Fagerlund avböjt omval. 

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. Nuvarande skötselplanen gäller för 2009–2011 och inga förändring beslutades. 

18. Föreslagna regler för älgjakten, jakttider och avskjutningsregler, vilka utsänts på förhand, 
genomgicks och godkändes efter diskussion av Älgmötet. 

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

20. Informerades om senaste spillningsinventeringen.  

21. Beslutades att behålla jaktlagens årsavgift till Älgskötselområdets administration 
oförändrad, 200 kr per jaktlag. 

22. Övriga frågor 

a. Magnus Johansson informerade om utbildningsverksamheten och uppmanade jaktlagen 
att anmäla sig till ”Säker jakt”, samt jaktledarutbildning. 

b. Informerades om kraven på rapportering av skjutna älgar och vildsvin, snarast efter att 
djuret fällts, till Anders Elowson. Se www.ryssbyabyaso.se  för ytterligare information. 

c. Magnus Johansson informerade om statistiken avskjutning allt vilt, samt berömde 
jaktlagen för en bra rapporteringsvilja. Rapportering via www.viltdata.se 
rekommenderades. 

d. Evert Carlsson informerade om övningsskjutning och uppmanade jägarna att utnyttja 
möjligheten till träning vid de övningstillfällen som anordnas .  



e. Agne Persson uppmanade till att lämna in käkar av vuxna djur för åldersbestämning, 
samt påminde om kravet på att samtliga kalvkäkar lämnas in, samt påföljder om så inte 
sker. Han vädjade också om att visa upp större troféer från årets jakt på kommande 
informationsmöte. 

f. Evert Carlsson informerade om möjligheten att beställa tröjor med skötselområdets 
logga. 

g. Birger Andersson informerade om positiva erfarenheter från anläggande av viltåkrar, för 
att bland annat minska skador och betestryck och uppmuntrade jaktlagen att utnyttja 
åkermark som inte längre används för produktion . 

23. Avslutningsvis avtackades avgående ordförande Folke Fagerlund, som på ett förtjänstfullt 
sätt lett skötselområdets verksamhet sedan starten 2002. Ordföranden tackade för tiden som 
han lett verksamheten och berömde arbetet inom skötselområdet, 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 
 
 
 
 
   
 


