
 
 

Till jaktlagen i Ryssby-Åby Älgskötselområde 

 

Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 20 juli 2020 att under rådande omständigheter inte 

hålla det årliga Älgmötet för att minska risken för smittspridning och inte riskera någons hälsa. 

Både att genomföra ett fysiskt möte eller ett digitalt skulle innebära att jaktlag utestängs från 

möjligheten att delta. Ett fysiskt möte skulle innebära att alla jaktlag inte skulle kunna beredas en 

plats på mötet (54 jaktlag + styrelse + revisorer + valberedning) och att personer i riskgrupper eller 

över 70 år utestängs från att delta. När det gäller ett digitalt möte är kraven på teknisk kompetens 

en faktor som riskerar att utestänga en del jaktlag från mötet. Oavsett vilken form som skulle 

väljas så blir demokratin begränsad. Det är styrelsens uppfattning att beslutet att inte hålla ett 

Älgmöte i höst, utan fortsätta enligt samma principer som förra årets Älgmöte lade fast, inte 

påverkar älgförvaltningen varken på kort eller lång sikt inom vårt älgskötselområde. 

 
OBS. Fälld älg samt även alla påskjutna älgar skall, oavsett om de konstaterats träffade eller 
ej, rapporteras till Viltrapport.se senast inom 30 minuter från det skott lossats mot älg, det 
gäller samtliga älgar (även garantiälgar). Rapportering som sker senare än 30 minuter efter 
avlossat skott bedöms som sen rapportering. Sen rapportering medför avdrag på nästa års 
tilldelning enligt Bestämmelser för Ryssby-Åby Älgskötselområde (§9). 
 
Kontaktpersoner vid felskjutning är Stefan Knutsson och Thomas Sampson. 
 
 Älgförvaltningen ställer stora krav på att skötselområdet följer den uppgjorda skötselplanen inom 
+/-10%. Därför kommer styrelsen att avlysa jakten 2020–2021 för respektive djurslag (tjur, hondjur 
och kalv) när 9 tjurar, 9 hondjur, samt 26 kalvar är skjutna/påskjutna.  
 
Information om avlysning kommer att meddelas via SMS till jaktledarna och gäller från den tidpunkt 
Sms:et är skickat. Det viktigt att ta del av och följa den bifogade tilldelningslistan, 
rapportering skall ske i Viltrapport. Eventuella vuxna älgar (enligt avskjutningsmålet i 
skötselplanen) som inte är fällda senast 11 november kommer att släppas till avlysningsjakt med 
början lördagen den 14 november. Information kommer att skickas till jaktledarna under de två 
dagarna där emellan. 
 
Älgobs skall redovisas till viltrapport.se.  Inrapporteringen av älgobsen kan följas i 
Viltrapport.se av de som har inloggning till Viltrapport. 
Kontaktperson för Älgobs är Agne Persson 070–7542503 eller agne.tombo@hotmail.com 

Rapportera övrigt skjutet vilt i viltrapport.se. 

Kompletta underkäkar, från samtliga skjutna älgar under 2020/21, skall lämnas väl rengjorda - 
dock inte kokta/frysta, till Ronny Karlsson, Vångerslät senast 5/3 2021. 
 
Styrelsen bifogar med detta mail bl.a. tilldelningsbeslut, övriga regler för älgjakten, komihåglista. 
Alla handlingar kommer att ligga under dokument i Viltrapport.se, och alla utom jaktledarlistan 
kommer att finnas på skötselområdets hemsida. www.ryssbyabyaso.se 
 
Jag vill understryka vikten av att jaktlagen följer den bifogade ”Komihåglistan” och noga 
läser igenom de regler för älgjakten som bifogas. 
 

http://www.ryssbyabyaso.se/


 
Det är min förhoppning och önskan att samtliga jaktlag och jaktdeltagare får en trevlig jakt. 
 
 
Tombo i september 2020 

Agne Persson 
Agne Persson 
Styrelsens ordförande 


