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Ä L G M Ö T E  2 0 1 6  0 8  1 8  
GARPENBERGS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 

PROTOKOLL  

I samband med ankomst registrerades samtliga jaktlagsrepresentanter för ingående jaktlag. 
Registreringsunderlaget tjänade senare under mötet som röstlängd. 
Mötet representerades av 27 jaktlagsrepresentanter samt övriga ej röstberättigade. Totalt 45 
personer.  

1. Janne Henriksson hälsade välkomna och förklarade 2016 år älgstämma öppnad. 
 

2. Till mötesordförande utsågs Anders Flodström 
 

3.    Som mötets sekreterare valdes Ulf Svensson  
 

4. Att justera mötesprotokollet uppdrogs till Åke Berglund och Bo Jarlgård. Dessa agerar 
rösträknare vid ev. röstning 
 

5. Röstlängd som upprättats vid ankomstregistreringen godkändes 
 

6. Mötet förklarade mötet behörigt och att kallelsen skett i enlighet med föreningens 
stadgar 
 

7. Förelagd dagordning godkändes: 
Frågor som noterades att tas upp under pkt. ”23 Övriga frågor”: 
-Diskussion om årets avskjutning 
-Spillningsinventeringens fördelning av inventeringsrutor 
 

8. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse lästes upp av Ulf Svensson respektive 
Ulf Kronander. Ulf Kronander påpekade att det trots påminnelser varit trögt att få in fäll- 
och arealavgifter. Tack vare den ökade arealavgiften som infördes vid föra älgmötet 
klarade vi att betala fällavgifterna i tid till Länsstyrelsen. Påpekades att det i enlighet med 
tidigare mötesbeslut kunde ges sanktioner för lag som brustit i sin betalning. (Frågan om 
sanktioner fördes till övriga frågor pkt 23) Redovisningen godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

9. Revisorernas berättelse lästes upp av Anders Flodström och då inget fanns att anmärka 
mot lades berättelsen till handlingarna 
 

10. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning. I enlighet med Ulf 
Kronanders redovisning är årets resultat 1.273:20kr och den utgående balansen 
10.498:62kr. Mötet beslutade föra detta till kommande års räkning. 
 

11. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

12. Janne Henriksson och Mats Esselin omvaldes enhälligt, och i enlighet med 
valberedningens förslag, som ledamöter i styrelsen på 2 år  
Börje Johansson representerar LRF och omfattas inte genom val av GÄSO 
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13. Janne Henriksson omvaldes enhälligt och i enlighet med valberedningens förslag till 
styrelsens ordförande fram till nästkommande Älgmöte 2017  
 

14. Revisorerna Anders Flodström och Leif Öster samt revisorssuppleant Per Erik Sjöström 
omvaldes enhälligt. 
 

15. Valberedningen omvaldes och består av Anders Lundberg, ordförande, Bo Johansson, 
Allbritt Sundin, Ingmar Engvall och Jan Lennartsson 
 

16. Älgskötselområdet förändras genom utträde av Östanbyn 14:5 och 25:4 på sammanlagt 
11 ha. Länsstyrelsen har trots påpekanden från Janne Henriksson, om att stadgarna för 
GÄSO föreskriver att ett utträde skall vara anmält senast den 31 december, meddelat 
beslut att området skall tas ur!  
 

17. Inga nya jaktlag har anmälts 
 

18. ”Fastställa den av styrelsen föreslagna älgskötselplanen.” Punkten delades upp i två delar 
och sammanfördes med punkten 20. 
A) Åke Berglund informerade om vargsituationen i och utanför älgskötselområdet. 
Vargsituationen beskrivs olika genom 1, Fakta och 2, Tyckande. Lst tillhör gruppen 
tyckare. Åke påpekade att vi utöver varg även har Björn, 2 st noterade, samt Lodjur som 
till viss del föds av älgstammen. Åke redovisade också vilka begrep som gäller i samband 
med vargfrågorna. 
Påpekade att rovdjursobservationer under älgjakt har extra stor betydelse! 
Ett tack till Åke för sitt engagemang framfördes från mötet.  
B) Janne Henriksson redovisade att styrelsen föreslår att den av Länsstyrelsen beviljade 
planen skall följas. 
 

19. Regler för älgjakten utöver de i stadgarna § 8 angivna. Då frågorna kommer att avhandlas 
under pkt 25 lämnades punkten 
 

20. Praktisk älgförvaltning, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder: 
Janne Henriksson redovisade resultatet från den betesskadeinventering Skogsstyrelsen 
genomfört i år (Foran AB) Rapporten pekar på 21% i betesskador. 
Älgförvaltningsområdets styrelse har beslutat avvakta kommande ÄBIN innan denna 
siffra accepteras som sanning. T.ex. Sveaskog med stor andel av marken  tror inte på den 
redovisade nivån. Detta mot bakgrund att 2014 år betesskadeinventering påvisade ca 6% 
skador. Jämför vi oss med t.ex. Lumsheden som har motsvarande älgstam som den vi har 
så har man här 6% betesskador.  
Noteras att den ÄBIN som nu gjorts avser hela ÄFO och inte kan delas upp på ingående 
älgskötselområden. Älgförvaltningsområdet har mot bakgrund av rådande vargsituation 
accepterat en ökning av älgstammen till 9st/1000ha i produktionsstam(vinterstam) 
Spillningsinventeringen vi utförde i våras utvisade en i stort oförändrad älgstam. 7,2 älgar 
per 1000ha (2015 8,1älgar) Någon tydlig trend kan inte noteras. 
Prognos för fodertillgång redovisades grafiskt. 
Janne Henriksson presenterade med ”Älgfrode” hur älgstammen påverkas med den 
föreslagna tilldelningen om andelen vargrevir som berör GÄSO förändras. Med t.ex. 0,5 
vargrevir och avskjutning 2,5 älgar/1000ha medför detta att vi inte kan nå uppsatta mål. 
Styrelsens förslag att dela ut 2,3 älgar per 1000ha under en inledande jakt t.o.m. V43 för 
att härefter sammanställa älgobs och avskjutning för nytt beslut om ev avlysningsjakt 
accepterades av mötet. Mats Esselin förtydligade att beslutet kan komma att vara att 
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älgjakten avslutas om resultatet påvisar att så bör ske för att nå uppsatt mål. 
 

21. Styrelsens förslag att avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder 
skall vara oförändrade godkändes av mötet. 
 

22. Inkomna motioner: 
Motioner från ”Mellan vägarna”: 
1. Lag som endast har kalv i tilldelning skall under avlysningsjakten också fortsättningsvis 
bara kunna fälla kalv.  
Mötet röstade med acklamation att motionen skall avslås.  
2. Lag som befinner sig i område för vargrevir skall regleras hårdare vid tilldelning för 
avlysningsjakten. 
Mötet beslutade att denna motion faller genom beslutad avlysningsjakt. 

23.   Övriga frågor: 
-Diskussion om årets avskjutning. Svaren har lämnats under tidigare punkter varför 
frågan inte tas upp ytterligare. 
-Spillningsinventeringens fördelning av inventeringsrutor. Framfördes farhågor att 
resultat från inventering av de rutor som till stor del ligger inom Stjärnsunds ÄSO inte 
kommer med i vår redovisning, alt hamnar i papperskorgen. Förklarades att detta inte är 
fallet. Alla rutor oavsett vilket ÄSO som bär ansvaret tas med i beräkningen. Rutorna 
räknas heller inte dubbelt. 
Rutsystemet för inventering läggs ut matematiskt inom Älgförvaltningsområdet och 
påverkas inte av intern gränsdragning mellan olika ÄSO. Styrelsen fick i uppdrag att 
tillsammans med Stjärnsund se över hur och vem som tilldelas ”gränsrutor”. 
-Sanktioner för lag som misskötte betalning till ÄSO. Berörda jaktlag i enlighet med 
Redovisning: 
Inbetalat 16-02-11 
Grytnäs Norra. Kolarbo-Lycka, Skogis, Veddarsbo 
Inbet 16-02-12 
Östanfors 
Inbet 16-02-22: 
Vibberbo 
Mötet beslutade att ovanstående jaktlag skall betala en extra fällavgift på grund av sen 
betalning. 

2015 års beslut att utdela sanktion genom avdrag med 1 vuxen älg och att jaktlagen inte 
får delta i avlysningsjakt reviderades och mötet beslutade att jaktlagen beläggs med en 
extra fällavgift för vuxet djur (f.n. 600kronor)  
 

24. Fällavgifter 2016-2017 
Alla fällavgifter betalas till GÄSO´s konto. (GÄSO betalar sedan till Lst.) 
Fällavgifter skall vara till handa på kontot senast måndag den  
6 februari 2017. (Tillsammans med 20 öre/ha) 
Lst Dalarna: 
”Fällavgiften är 600 kronor för vuxen älg och 100 kr för kalv. Även om ingen älg har fällts 
inom ett licensområde eller älgskötselområde ska slutrapport göras. Om slutrapportering 
uteblir får Länsstyrelsen avregistrera området.” 
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25. Beslutade regler för älgjakten utöver de i stadgarnas §8 angivna.  
Se bifogat Jakt PM.  
Beslutade Regler - Roger Jansson läste upp tidigare års regler för ”Sista kalven innan sista 
stora” då fråga ställts om Jakt PM skall behålla föregående års regler om kalv. Nytt 
förslag om att ta bort kalvregeln framfördes. Beslutades att samma kalvregler som 
föregående år skall gälla. 
Förtydligades att det vid avlysningsjakten gäller att först jaga färdigt sin grundtilldelning 
(om det finns älgar kvar i meddelad avlysningsjakt) och härefter nystart med kalv först. 
-Per Erik Sjöström påtalade att det vore klokt att slå samman mindre jaktlag till minst 
3000ha för att underlätta jakt och hantering av tilldelning. 
-Horndal framförde att styrelsen bör ha i åtanke att stoppa kalvjakt för att härigenom 
”rädda” kalvförande kor. 
-Frågan om Kalvavskjutning väcktes ånyo och röstning med acklamation skedde om den 
tidigare punkten skulle ändras. Mötet röstade NEJ. 
 
 

26. Justering av lista över jaktledare. Listan finns som Pdf fil på hemsidan 
www.garpberget.se och alla jaktlag ombeds kontrollera och ev. komplettera. Vi har plats 
för två personer per jaktlag. SMS-kedjorna tillåter maximalt 50 personer per kedja. 
Kom även ihåg att kontrollera i VILTDATA så att rätt personer står uppsatta. 
Meddelanden, E-mail, sänds till jaktlagen via Viltdata och härav vikten att rätt personer 
står angivna. 
Meddela alla ändringar till Ulf Svensson som sedan vidarebefordrar till berörda. 

27. Mötet avslutas.   

 

 

Ulf Svensson/sekreterare    Anders Flodström/Ordförande 

 

 

 

Åke Berglund/Justeringsman                       Bo Jarlgård/Justeringsman 

 

 

 

 

 

 

http://www.garpberget.se/
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Bilaga I 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

Styrelsen för Garpenbergs Älgskötselområde har under verksamhetsåret 
sammanträffat  
7 gånger med protokollförda möten varav ett har varit gemensamt med styrelsen 
för Stjärnsund ÄSO. 
 
Styrelsens sammansättning: 

Ordförande   Janne Henriksson 
Vice ordförande   Mats Esselin 
Sekreterare   Ulf Svensson 
Kassör    Ulf Kronander 
Ledamot    Gunilla Flyckt 
Ledamot    Börje Johansson 

Suppleant   Ronny Gustavsson 
Suppleant   Jerker Anderses 
Supleant    Ola Josefsson 
Supleant    Gunnar Johansson 
Suppleant   Kalle Tallroth 

Janne Henriksson har varit områdets språkrör inom ÄFO Gävle Dala. 
 
Under året som gått har vi konfronterats med varg och enligt Länsstyrelsen har 
vi nu revirmarkerande par som gör intrång i älgskötselområdet. 

Älgskötselområdet har genomfört en spillningsinventering under vårvintern och 
har inom Älgförvaltningsområdet/Sv. Jägareförbundet verkat för kontinuitet med 
inventerade trakter. Detta är en förutsättning för att jämförelse mellan 
inventeringsåren skall vara möjlig.  
Tyvärr tvingades vi se att det förekommer inventerare som i avsaknad av 
respekt för övriga jaktkamrater som lägger ner mycket fritid inte utför sitt arbete 
enligt regelboken. Stickprovskontroll utvisade att detta varit fallet med minst två 
trakter. I samråd med Jägareförbundet justerades resultatet för dessa 
inventeringar.  

Vi kan se att den avlysningsjakt och regeln med ”sista kalven innan sista stora 
skjuts” har fungerat väl och vi anser att vi härigenom presterat en godkänd 
älgjakt inom den gällande förvaltningsplanen. 
Även regeln om fredning av tjurarnas hornstorlek har visat gott resultat. 
Samstämmiga rapporter visar på en ökning av kapitala tjurar. 
 
Förvaltningsrapport Ekonomi  

Årets resultat blev 1.273:20kr och den utgående balansen är 10.498:62kr.  
 

Styrelsen 18 augusti 2016 
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Kretsar, Delområden och ingående jaktlag 
 
Folkare Jaktvårdskrets representeraas av Janne Henriksson 
Folkärna Jaktvårdskrets representeras av Ulf Svensson 
 
Garpenbergs Älgjaktslagsförening  representeras av Matts Esselin 
Born, Fensjö, Fäboskogen, I Carlsson, Ingelsbo, Jönvik, Nygården, Nyström C-E, Olshyttan, Simas 
Inge, Sörbo, Wallman, Vibberbo, Vikbyn, Grådö Rensbo .  
 
 
Garpenbergsområdet  representaras av Gunilla Flyckt     
Fallet , Ljusfallet 4:1, Garpenbergs RJF, Garpenberg-Nickberget, Horndal-Tommesbo,  
Skogis Jaktklubb Bagghyttan, Valla, Spisbo, Folkärna Norra JK, Sven Gustavsson JL.  
 
Väster Åsgarn representeras av  Janne Henriksson    
Gisselbo, Grytnäs Norra, H Åström, Grytnäs Östra, Grådö Nybyn, Stigvägen, Sör Nävde, 
Veddarsbo, Öhn, Yttersbenning 
 
Mellan vägarna  representeras av Ulf Kronander 
Abrahamsson, By Kyrkby, Hede, Norra Strandmora, Rossberga Morshyttan, Spisbo, Västanhede, 
Västmossa, Folkärna Östra, Östanfors. 
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Bilaga II 

JAKTPM 2016   

Detta Jakt PM som beslutats av årets Älgmöte är ett komplement till respektive jaktlags eget 

PM  med övergripande regler för jaktlag anslutna till Garpenbergs Älgskötselområde. 

Älgjakt 2016-17 
Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att älgjakten pågår under perioden  
10 oktober 2016 – den 31 januari 2017 
Observera att fälld älg numera ska anmälas till Länsstyrelsen Dalarna senast 
två veckor efter det att älgen fälls. (VILTDATA) 
Fällavgiften är 600 kronor för vuxen älg och 100 kr för kalv. Även om ingen älg 
har fällts inom ett licensområde eller älgskötselområde ska slutrapport göras. 
Om slutrapportering uteblir får Länsstyrelsen avregistrera området 

Tilldelning 
Länsstyrelsen, som beviljat avskjutningsplanen, tillåter maximalt ett enskilt 
älgskötselområda att avvika från sin plan med 10% en gång under tre år. Detta 
gäller såväl kön, kalvar som det totala antalet skjutna djur. Länsstyrelsen kan 
avlysa jakt för område som brister i uppföljning.   
Tilldelning förmedlas i samband med representantmöten inom respektive 
ansvarsområde. 
Tilldelning sker inför jaktens början och gäller t.o.m. V43 (Slutet oktober) 
Styrelsen sammanträder i anslutning härmed och beslutar om eventuell 
avlysningsjakt. Styrelsen kan ev. komma att besluta om avlysningsjakt, revidera 
förvaltningsplanen, ändra tilldelningen och även avlysa jakt baserat på rådande 
vargsituation.  
Beslut meddelas på hemsida och genom telefon-SMS. 
  
Älgar i pott. 
Samtliga älgar delats ut till jaktlagen redan vid jaktens början.  
Respektive områdesansvarig i styrelsen hanterar tilldelningen.  

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 samt Älgobs i Viltdata senast  
söndag den 16 oktober för vecka 41,  
söndag den 23 oktober för vecka 42  
söndag den 30 oktober för vecka 43. 
OBS att rapportering som inte skett till Viltdata skall meddelas styrelsen även 
om man inte jagat och inte har något att ange i Viltdata.  
 
Avskjutningsregel Inledande jakt t.o.m. V43 
Innan sista stora älgen skjuts skall alla tilldelade kalvar vara skjutna!  
Samma regler som föregående år.  
Ex: Jaktlag med fler kalvar än stora i tilldelning skjuter alltid en kalv mer än 
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tilldelade stora minus ett djur innan den sista stora fälls. 
Tilldelat 4 stora och 5 kalvar. Skjut 3 stora och härefter minst 4 kalvar innan 
resterande stora får fällas. Resterande kalv jagas härefter som vanligt. 
Lag som tilldelats 1-2 vuxna behöver inte skjuta 1-2 kalvar först utan kan själva 
välja när de skjuter kalvarna. 
 
Avskjutningsregler vid beslutad avlysningsjakt 
Jaktlag skall ligga minst en kalv före stor i avskjutning oavsett resultat av 
inledande jakt. Jaktlaget jagar först i enlighet med grundtilldelning, om älgar 
finns kvar enligt meddelande om avlysningsjakt, och härefter kan man övergå till 
att jaga enligt avlysningsjakten. 
 

 
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. 

Rekommendation  
att inte skjuta äldre kor utan prioritera avskjutningen av kvigor och ev. yngre kor. 
 
Uppfyllande av tilldelning 

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. 
 
INVENTERINGAR 
 
Älgobs 
Jaktlagen registrerar fortlöpande synobs & avskjutning i viltdata (helst varje dag) 
Älgskötselområdets regler anger att Älgobs skall vara styrelsen till handa senast 
söndag den 30 oktober oavsett antalet jaktdagar. 
 
Tandundersökning 
Åldersbestämning av skjutna vuxna älgar skall göras av utsedda personer inom 
respektive område. Såga ur den nedre vänstra tandraden och lämna till 
områdesrepresentanten. (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.  
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FÄLLAVGIFTER/Områdesavgift 
Avgifter för fälld älg, 600kronor för vuxen och 100kronor för kalv, skall betalas till 
Garpenbergs ÄSO och  
vara till handa på kontot senast måndag den 6 februari 2017 
Bg: 448-4515      
Administrationsavgiften om 20öre/ha skall likaså vara betald enligt ovan. 
Betalning som inkommer för sent  leder till sanktioner i enlighet med 
älgmötets beslut. ( 600:- = Extra fällavgift för stort djur  ) 
Styrelsen sköter den samlade inbetalningen till Länsstyrelsen. 

 

 


