Motion från Paul Leandersson angående särskilda regler för tjuravskjutning
Motionen kommer att behandlas under ärende 17 i dagordningen när punkterna 2 d och ”Särskilda regler
för tjuravskjutning” i reglerna ska beslutas av Älgmötet.

Motionen
Ta bort ”om ni sköt en tjur året innan så får ni inte skjuta en tjur i år”.
Styrelsens yttrande
Den särskilda regeln för tjuravskjutning, som motionären åberopar, beslutade Älgmötet införa till
jakten 2018 och var föranledd av att åren innan, 2016 och 2017, så sköts samtliga tjurar första
älgjaktsdagen 2016 och alla tjurar utom en första dagen 2017. Den snabba tjuravskjutningen var i sin
tur orsakad av att taggbegränsningen togs bort inför jakten 2016.
Inför jakten 2018 införde Älgmötet könsbestämda ”garantiälgar” för stora jaktlag där de det ena året
fick skjuta en tjur och andra året ett hondjur för att de stora jaktlagen i lugn och ro skulle kunna
bedriva sin älgjakt utan att behöva stressa i jaktens inledning. Som en följd av detta införde Älgmötet
också den av motionären åberopade regeln som för år 2020 löd ”Inget jaktlag får under de första 31
dagarna av älgjakten, med undantag för jaktlag med minst 1450 ha, skjuta mer än 1 tjur under en
tvåårsperiod.” Den här regeln gör det möjligt att i viss mån sprida ut möjligheten att få skjuta en tjur
även bland de medelstora jaktlagen eftersom antalet jaktlag som det aktuella året får vara med och
dela på tjurpotten blir något färre. Det är också en rättvisefråga eftersom de flesta större jaktlag med
”garantiälg” inte får skjuta mer än en tjur vartannat år i inledningen av jakten. För samtliga jaktlag
som får vara med i den avslutande jakten på tidigare ej utnyttjade ”garantiälgar” så gäller under den
avslutande jakten i stället den andra regeln rörande tjuravskjutning nämligen ”Inget jaktlag får skjuta
mer än 1 tjur per år”, dvs att regeln om att inte få skjuta mer än en tjur under en tvåårsperiod sätts
ur spel. Detta för att säkerställa att samtliga vuxna djur enligt Älgskötselplanen blir skjutna.
Sammanfattningsvis anser styrelsen att ett borttagande av regeln enligt motionärens önskemål
återigen skulle leda till en hetsjakt på tjurarna första älgjaktsdagen vilket styrelsen inte finner
önskvärt.
Styrelsen yrkar att motionen avslås.

