Garpenbergs Älgskötselområde
Älgmöte den 20 augusti 2009
Närvarande vid mötet var 47 personer representerande 34 ingående jaktlag, Sveaskog och LRF.
Älgmötets syfte var att utöka tidigare Garpenbergs Älgskötselområde med nya jaktlag från områdena
By, Folkärna, Grytnäs och Garpenbergs Revirjaktlagsförening.
Leif Öster, ordförande i interimsstyrelsen, hälsade samtliga välkomna och redogjorde för det uppdrag
som getts gruppen. Uppdraget har bestått i att:
- lotsa in så många jaktlag som möjligt till samverkan inom ett geografiskt anpassat område för att i
stort kunna hantera en egen älgstam.
- arbeta fram ett färdigt förslag till stadgar för det nya älgskötselområdet.
- arbeta fram en älgskötselplan med underlag från bl.a. Skogsstyrelsen och förankra denna hos
Länsstyrelsen.
- tillsamman med gamla styrelsen för älgskötselområdet ansöka om det utökade området hos
Länsstyrelsen.
I och med att detta uppdrag nu slutförts överlämnades ordet till ”gamla” Garpenbergs
älgskötselområde.
Per Erik Sjöström, ordförande i Garpenbergs innevarande Älgskötselområde gjorde en historisk
resumé och berättade om att man drivit föreningen utan kassa och således inte har haft revisor. Vid
föreningens senaste årsmöte skedde inget omval av styrelsen för kommande år.
Per Erik förklarade mötet öppnat.
1. Till mötesordförande valdes Janne Henriksson och Ulf Swensson uppdrogs att svara för
protokollet.
Åke Berglund och Roger Jansson utsågs att justera protokollet jämte ordförande
2. Röstlängden ansågs justerad genom att närvarolista undertecknades.
3. Kallelsen förklarades vara verkställd i behörig ordning.
4. Bilagd dagordning godkändes.
5. Med Per Eriks inledningsanförande ansågs verksamhetsberättelsen vara klar.
6. Då någon kassa inte förelegat fans ingen revisorsberättelse att ta ställning till.
7. Punkten föll då kassa inte funnits.
8. Mötet förklarade styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Interimsstyrelsen förslag till stadgar godkändes av mötet med ändring av namnet
”Garpenbergs Revirjaktförening” till att vara ”Garpenbergsområdet”
10. Val av styrelse:
By
Ulf Kronander (2år)
suppleant
Gunnar Johansson
Folkärna
Ulf Swensson (2år)
suppleant
Jerker Anderses
Garpenbergsomr. Gunilla Gustafsson (2år)
suppleant
Mikael Andersson
Garpenbergs Äjf
Mats Esselin (1år)
suppleant
Ola Josefsson
Grytnäs
Janne Henriksson (1år)
suppleant
Ronny Gustavsson
Sveaskog
Ulf Halth
utser suppleant senare*)
Lrf
Börje Johansson
suppleant
Jerker Anderses
11. Janne Henriksson valdes till föreningens ordförande för ett år.
12. Till revisorer valdes Leif Öster och Anders Flodström och som suppleanter valdes
Per Erik Sjöström och Bengt Olof Danielsson.
13. Interimsstyrelsens uppdrag förklarades fullgjort och interimsstyrelsen upplöstes.

14. Ulf Halth visade kartan över älgskötselområdet där jaktlagen lagts in. Länsstyrelsen kommer
att göra en karta över området i samband med att den slutliga registreringen fullgörs.
15. Ny jaktlag är f.n. inte aktuella.
16. Ulf Halt presenterade den inlämnade älgskötselplanen och hur bakgrundsmaterialet tagits
fram. Länsstyrelsen har godtagit skötselplanen.
Mötet godkände inlämnad älgskötselplan.
17. Mötet uppdrog till styrelsen att ta fram jakt PM
18. Ulf Halt presenterade Sveaskogs planerade kombinerade ”Flyg- och betesskadeinventering”
som avses ske vintern 2009/10. Under förutsättning att hela Garpenbergs ÄSO inventeras
kommer priset att bli ca 1:50 per hektar för icke Sveaskogs områden.
(Ca 1kr ges i bidrag från Lst och har avräknats i ovanstående pris)
Då en flyginventering av älgstam och betesskador anses vara av avgörande betydelse för att
verifiera älgskötselplanens uppskattade älgstam rekommenderas samtliga lag att delta i
inventeringen. Information lämnas av Gävle Dala Södra VFO som också begär in besked från
jaktlagen.
Sveaskog kommer att vara ekonomiskt ansvarig gentemot Cederlund (Flyginventeraren) för
att sedan vidarefakturera respektive område.
Vårens spillningsinventering är inte i detalj färdigställd för ÄSO-området, men preliminärt
pekar den på en vinterstam av 8,8 älgar/1000 hektar för hela inventeringsområdet.
19. Mötet godtog styrelsens förklaring att inte vara arvoderad men att debitera ut 10 öre/hektar
för täckande av administrativa åtaganden.
20. Motioner har lämnats i enlighet med bilagda kopior till dagordningen och dessa beslutades
överförda till nästa älgmöte.
21. Övriga frågor:
-Fallavgifter skall betalas till ÄSO som sedan betalar till Lst. Informationen kommer i senare
Jakt PM.
-Roger Jansson tog upp frågeställningen om ”50 utsatta åtelkameror” och om markägarna
var införstådda med detta. Ingen markägare kände till att godkännande från deras håll
lämnats.
Åke Berglund redovisade att det handlade om två olika projekt: Ett Danskt rörande
vildsvinens skadegörelse och ett Norskt Rävprojekt.
”Kanske Sveaskog och Lrf tillsammans med Jägareförbundet, Hans Johansson, skall agera?”
22. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

…………………………………………
Ulf Swensson/sekreterare

…………………………………………
Åke Berglund/justerat

…………………………………………
Roger Jansson/justerat

…………………………………………
Janne Henriksson/ordförande

*) Ulf Ahl, Sveaskog, har efter mötet noterats som suppleant för Ulf Halth Sveaskog.

