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Jaktlagen inom GÄSO hade kallats för att representeras av en representant att föra lagets talan
under stämman. Med hänsyn till rådande pandemi hölls mötet utomhus under tak vid Åsgarn
Bygdegårds paviljongVarje jaktlagsrepresentant registrerades och listan hade till syfte att tjäna som röstlängd vid
behov.
Mötet samlade 35 personer, jaktlagsrepresentanter, valberedning och styrelsemedlemmar
1. Janne Henrikson hälsade välkomna och förklarade årets stämma öppnad.
2. Till mötesordförande valdes Ulf Berg
3. Till mötessekreterare valdes Ulf Svensson
4. Att jämte mötesordförande justera protokollet samt att vid behov agera rösträknare uppdrogs till
Bengt Ström och Lars Erik Bergdahl.
5. Beslutades att närvarolistan vid behov skulle justeras för att användas som röstlängd
6. Mötet förklarades vara behörigt och att kallelse skett på rätt sätt.
7. Dagordningen med tillägg av tre punkter att avhandla under övriga frågor godkändes
8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse lästes upp och förklarades utan frågor kunna läggas
till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse lästes upp av Per Erik Sjöström. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet då inga
anmärkningar fanns att notera.
10. Mötet beslutade godkänna redovisad resultaträkning och fastställde balansräkningen. Årets
resultat fördes till nytt räkenskapsår.
11. Mötet förklarade styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
12. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Janne Henriksson och Mats Esselin som
styrelserepresentanter
13. Janne Henriksson omvaldes i enlighet med valberedningens förslag som styrelsens ordförande.
14. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes suppleanterna Ronny Gustavsson, Jerker
Anderses, Ola Josefsson, Gunnar Johansson och Kalle Tallroth. Suppleanterna är valda för ett år.
15. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes revisorerna Leif Öster och
Per Erik Sjöström med Bengt Ström som suppleant.
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16. Valberedningen med representant från respektive delområde omvaldes:
Anders Lundberg, sammankallande, Bo Jarlgård, Ingemar Engvall, Bo Johansson och
Per Danilsgård.
17. Förändringar av ÄSO och ingående jaktområden redovisades:
Länsstyrelsen har beslutat 2020 att: Fastigheterna Östanfors 20:1 (del av skifte 1, skifte 2 och 4) samt
Folkärna Västansjö 3:1 (skifte 3) bildar Östanfors LO (20-84-04-013-A). Fastigheterna avregistreras därmed
från Garpenbergs ÄSO . Avregistrerad areal är 356,06 respektive 94,88 ha.
Resterande areal för GÄSO 2020 43 097,11 ha
Övrigt: Kolarbo Lycka Jaktklubb har minskad areal genom att en markägare med 41,2 ha har frånträtt och
jaktklubben redovisar nu 661ha.
Beträffande frånträdd mark har ingen uppgift inkommit och marken hanteras som inom GÄSO som
”kalvområde”
För By Jaktlag har ansökts om att 74ha från f.d. Eliases Jaktlag skall ingå. (tidigare urtaget ur GÄSO.)
Ansluten mark godkändes av mötet.
18. Janne redovisade den av styrelsen föreslagna älgskötselplanen som godkänts av ÄFO men ännu inte av
Länsstyrelsen. Mötet förklarade sig införstådda med planen.
19. Årets spillningsinventering redovisades av Janne. Diskussion fördes beträffande olika faktorer som kan ha
påverkat den inventerade stammens nedgång (förutom en verklig minskning)I Skötselplanen har ett vägt
värde för de senaste tre åren använts.
ÄBIN utvisar en minskning av skador på betad tall 14% att jämföra med 32% 2016. (följer
spillningsinventeringen) Särredovisning för GÄSO är inte möjlig utan redovisningen gäller GD ÄFO.
Diskuterades kvalitetsnivå för ÄBIN. Försök att kvalitetssäkraresultaten har inte varit möjlig.
Den som önskar kopia av ÄBIN kan skicka mailadress till styrelsen.
Tidigare information om arbete med APP för spillningsinventering efterfrågades.
Ulf kontrollerar och återkommer med besked.
(Efterhandskommentar: Svar lämnas på hemsidan.)
20. Nuvarande avgift med 25 öre/ha jaktmark godkändes av mötet och förblir oförändrad.
21. Kassan i föreningen är god och mötet beviljade styrelsen förslag att överskottet fortsatt får hanteras

för bland annat utbildningsprojekt och anordnande av föreläsningar.
22. Sveaskogs har inkommit med ”önskemål” (motion 1) att övergå till rapportering av älgjakten i

portalen ”JAKTRAPPORT” i stället för Viltdata.
En hel del invändningar framkom bland annat om det generella i att skogsbolagen arbetar för att ta
över jakthanteringen.
Med kravet att skogsbolagen sköter all utbildning i användarfrågor och själva står för övertagande
av uppgifter från Viltdata godkände mötet styrelsens förslag att acceptera motionen.
(Den text Sveaskog har med i brevet angående avlysningsjakt etc. diskuterades inte)
23. Jakt PM 2020 som bifogats möteshandlingarna godkändes med ändring av namnet Viltdata till Jaktrapport.
24. Sanktioner: Styrelsen har beslutat i enlighet med Jakt PM 2019 att införa sanktion för Grytnäs Östra som
under den inledande jakten 2019 sköt tre stycken tjurar. Neddragning med 1 vuxen (tjur) kommer att ske
kommande år och laget får inte delta i pågående avlysningsjakt.
Mötet hade inga invändningar mot styrelsens beslut.
25. Övriga frågor:
A) Spillningsinventeringen har brister i utförandet. För att få en mer homogen inventering föreslog styrelsen
att utsedda (ca 20 st) inventerare mot ersättning övertar samtliga inventeringsrutor. Kostnaden för
ersättning skulle kunna vara 1 kr per ha jaktmark vilket skulle finansieras av jaktlagen.
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Diskussioner om bland annat vikten av jaktlagens egna engagemang föregick beslutet att lämna frågan till
styrelsen att ta fram färdigt förslag med bland annat ”Inventerings APP” att presenteras vid kommande
årsskifte. Arbetsnamn: ”Hur höjer vi spillningsinventeringens kvalitet?”
B) Styrelsen väckte frågan om bildande av Kronskötselområde. Obsar och betesskador har rapporterats.
Efter samtal med Svenska Jägareförbundet rekommenderar styrelsen att GÄSO inleder arbetet med
bildande.
Mötet tillstyrkte att styrelsen initierar bildande av ett ”lättadministrerat” kronskötselområde.
Beslut om ett slutligt bildande fattas vid nästa årsmöte alternativt vid ett extra årsmöte.
C) Andres Lundberg informerade om arbetet med arrangerandet av gemensam björnjakt. Föregående år
inleddes ett samarbete som nu skall bli verklighet inför årets jakt. Intresserade kan anmäla sig till det
informationsmöte som hålls den 19 augusti i i Horndals Brukspark. Anmälan och frågor till Anders på telefon
0730-40 20 78

26. Fällavgifter 2020-2021 i enlighet med jakt PM 2020:
450 respektive 100kronor kalv/stor
Alla fällavgifter betalas till GÄSO´s konto.
Avgifter för fällda älgar samt arealavgift skall vara till handa på kontot senast torsdag
den 4 februari 2021.
27. Justering av lista över jaktledare skall göras efter mötets slut.
28. Mötet avslutades genom att mötesordförande lämnade ordet till Janne Henrikson som förklarade
årets möte avslutat.
Kaffe och smörgås serverades efter mötets avslut.

………………………………………………
Ulf Svensson/ sekreterare

…………………………………………
Ulf Berg/mötesordförande

………………………………………… ………………………………………………
Bengt Ström /Justeringsman Lars Erik Bergdahl/Justeringsman
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Jakt PM Garpenbergs ÄSO
Älgjakten 12 oktober 2020–31 januari 2021
Fällavgifter:
Vuxen älg 450 kronor Kalv 100 kronor.
Tilldelning
Årets tilldelning utgår från den av Lst Dalarna godkända skötselplan.
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra tilldelningar under pågående älgjakt om
Älgobservationerna så motiverar.
Avlysningsjakt inom delområden: Respektive delområde lämnar besked om hur jakten
fortskrider.
Avlysningsjakt: grundtilldelning gäller t.o.m. den 16 november.
GÄSO kommer härefter lämna besked om fortsatt jakt.
Generellt vid all avlysningsjakt gäller att:
Jaktlag skall skjuta sin grundtilldelning innan avlysningsjakt får påbörjas.
-undantaget djur som angetts ”fullskjutna”
-jaktlag skall ligga före med kalv i likhet med föregående år (undantaget om kalvar är ”fullskjutna”)
-jaktlag som enbart har kalv i grundtilldelning deltar enbart i kalvjakt.
Älgar i pott.
Respektive områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelning till jaktlagen och överenskommer om
eventuella ”pottälgar”.
Ändring av avskjutning inom tilldelning
Jaktlag får inte byta ut vuxen mot kalv eller byta kön på tilldelad vuxen.
Rapportering
Alla jaktlag skall rapportera skjutna älgar i Jaktrapport senast två dagar efter älg har fällts.
OBS att rapportering som inte skett till Jaktrapport skall meddelas styrelsen även om man inte
jagat och inte har något att ange.
ÄLGOBS rapporteras likaså omgående i Jaktrapport eller meddelas GÄSO.
Sanktion kommer att införas för jaktlag som inte följer meddelad tilldelning. Neddragning med 1
vuxen kommer att ske kommande år och laget får inte delta i pågående avlysningsjakt.
Jaktlag som trots påminnelse inte rapporterat i Viltdata enligt beslut, eller meddelat styrelsen,
kommer ev. att påföras administrationsavgift motsvarande fällavgift för stor älg (Annat beslut kan
fattas av älgmötet)
Rekommendation
att inte skjuta kor utan prioritera avskjutningen av kvigor.
Uppfyllande av tilldelning
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Jaktlag som inte anser sig kunna klara tilldelad kvot skall meddela detta till
områdesrepresentanten som kan göra en omfördelning mellan jaktlagen.
Fredade Tjurar
Tjur med över 4 taggar (mer än två taggar mot skytten) är fredad. (Undantag nedan)
En kapital per kvalitetsområde, ca 3.000 hektar.
Jaktlagen har indelats i ett geografiskt kvalitetsområde på ca 3.000 hektar och inom denna grupp
tilldelas en kapital tjur. Som kapital räknas fler än 4 taggar (fler än två taggar mot skytten) Jaktlag
ingående i respektive kvalitetsområdet håller kontakt med varandra och rapporterar omgående
övriga lag i gruppen att man skjutit en kapital och att fredningen för de ”kapitala” tjurarna inträtt.
Åldersbestämning
Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar skall göras av utsedda personer inom respektive
område. Såga ur den nedre vänstra tandraden och lämna till undersökaren. (Koka av tänderna så
slipper man stanken när åldersbestämningen skall ske). Sätt fast en adresslapp med uppgifter om
älgens kön, slaktvikt och vilket jaktlag som skjutit.
FÄLLAVGIFTER/Områdesavgift
Fallavgifter och administrationsavgift skall finnas registrerat på kontot senast torsdag den 4
februari 2021. Styrelsen sköter den samlade inbetalningen till Länsstyrelsen.
GÄSO Bg: 448–4515
Betalning som inkommer för sent leder till sanktioner i enlighet med älgmötets beslut och kan
motsvara fällavgift för stor älg. (Annat beslut kan fattas av älgmötet)
O B S Glöm inte att ange jaktlag vid betalning!
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