
Motion från Ormestorps jaktlag angående starten för älgjakten och tilldelningen 

 

Motionen 

Motion för tilldelning inför älgmöte 2021 ryssby-åby älgskötselområde 

Vårt förslag för tilldelningsmodell framåt är: 

Älgskötselområdet inför avlysningsjakt där samtliga älgar ingår. 

Jaktstart den 8 okt enligt jakttid. 

Vidare föreslår vi att det per 450Ha blir en vuxen älg som tilldelning. Max 3 vuxna 

älgar per jaktlag oavsett Ha. Små marker får lägga ihop sin mark per år för att så sätt 

skjuta en vuxen när man samlar på sig Ha (Ex ett lag som har 150Ha får skjuta en 

vuxen vart tredje år).   

Älgar skjuts varannan (ex skjuter man ett hondjur som första så skjuter man tjur som 

2: a djur osv. Valfritt hon eller tjur som första) 

När det gäller kalvjakten på älg föreslår vi en fri kalv per jaktlag. Sen tilldelning av en 

kalv per 200Ha.  

Finns det älg kvar efter halva dec får alla jaktlag som har minst 450Ha skjuta en 

vuxen till. Kalvar blir fri på alla jaktlag över 200Ha, Jaktlag under 200Ha får 1 kalv till. 

Mvh Ormestorp Jaktlag 

 

Styrelsens yttrande 

Motionen behandlar dels tidpunkt för älgjaktens början, dels tilldelningen.  

Regeringen har i bilaga 2 till Jaktförordningen beslutat att jakttiden för älg i vår del av 
Sverige ska vara den 8 oktober - 31 januari. Detta med ett fast startdatum för älgjakten är en 
förändring i förhållande till tidigare när älgjakten har inletts andra måndagen i oktober i 
södra Sverige. 
 
Styrelsen delar motionärerna syn att älgjakten i vårt älgskötselområde ska börja i enlighet 
med regeringens beslut. 
 

Motionen kommer att behandlas under ärende 17 i dagordningen. Motionärernas 
yrkande om avlysningsjakt på alla älgar samt kalvjakt kommer att behandlas när punkt 2 i 
reglerna ska beslutas av Älgmötet. Motionärernas yrkande om att älgar skjuts varannan 
kommer att behandlas när punkterna 2 c-d och 3 ”Särskilda regler för tjuravskjutning” i 
reglerna ska beslutas av Älgmötet. 
Motionärernas yrkande om jakttidsstart kommer att behandlas under punkt 5 a i 
reglerna. Motionärernas yrkande om den avslutande avlysningsjakten kommer att 
behandlas när punkterna 5 b och 6 ska beslutas av Älgmötet.  



Angående förslaget till ren avlysningsjakt på alla vuxna djur och den maximering av antalet 

vuxna djur per jaktlag som motionärerna föreslår innebär det i stora delar en återgång till 

förhållandet före 2018 och som då irriterade en del större jaktlag till den grad att det förelåg 

risk för flera avhopp från skötselområdet. Förslaget innebär vidare att jaktlag med arealer 

över 1350 ha inte kommer att få tillgodoräkna sig arealen över 1350 ha vid tilldelning. Detta 

motverkar styrelsens långsiktiga strävan att få till färre men större jaktlag. Vidare innebär 

förslaget i motionen att mer än hälften av jaktlagen inte får möjlighet att jaga vuxen älg i 

höst. 

En återgång till att alla jaktlag, som har möjlighet att skjuta vuxet djur, ska ha möjlighet att 

skjuta tjur första älgjaktsmorgonen 2021 innebär att vi återigen ökar hetsen för alla jaktlag 

som får skjuta vuxen älg i början av älgjakten. De två senaste åren vi hade det här systemet, 

2016 och 2017, så sköts samtliga tjurar första älgjaktsdagen 2016 och alla tjurar utom en 

första dagen 2017. Styrelsen önskar inte en återgång till detta scenario. 

Motionens förslag om kalvtilldelning innebär en begränsning i förhållande till de senaste 

årens kalvtilldelning. Eftersom den, för de flesta jaktlag, obegränsade kalvjakten enligt 

styrelsen inte har vållat några problem i älgförvaltningen, ser styrelsen inga skäl att 

tillmötesgå motionärerna i denna del heller. 

Styrelsen yrkar bifall till motionen i den delen som avser jakttidens start men att motionen 

i övrigt avslås. 

 

 


