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

PROTOKOLL  

25 jaktlag registrerades i samband med ankomsten och listan låg till grund som röstlängd vid eventuell 
röstning. 

1. Mötet öppnades av Janne Henriksson, som hälsade samtliga välkomna och poängterade 
att vi nu håller det 10:e älgmötet sedan bildandet av GÄSO. 

2. Ulf Berg valdes till mötesordförande 

3. Ulf Svensson utsågs till mötessekreterare 
 

4. Anders Flodström och Åke Berglund utsågs till justeringsmän att jämte ordförande 
justera protokollet samt att agera rösträknare. 
 

5. Närvarolistan godkändes som röstlängd 

6. Mötet förklarade mötet stadgeenligt utlyst. Kallelse på hemsidan infördes den 5 juni 
och SMS-lista skickades den 7 augusti. 

7. Dagordning och möteshandlingar godkändes i förelagt skick. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och med justering av att ”vargangrepp 
inom området” togs bort godkändes den och lades till handlingarna. 
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna 

9. Leif Öster läste upp revisorernas berättelse vari framgick att man rekommenderade 
styrelsens ansvarsfrihet. 

10. Mötet beslutade att resultaträkningen lades till handlingarna och att överföra årets 
resultat i ny räkning. 

11. Mötet förklarade styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året. 

12. Valberedningen föreslog att Janne Henriksson och Mats Esselin skulle omväljas för 
ytterligare 2 år, vilket också skedde. 

13. Mötet omvalde Janne Henrikson till föreningens ordförande för kommande år 

14. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Ronny Gustavsson, Jerker Anderses, Ola Josefsson, 
Gunnar Johansson och Kalle Tallroth. 

15. Mötet valde Leif Öster och Per Erik Sjöström till revisorer för ett år samt som suppleant 
Bengt Ström. 

16. Till valberedning valdes Anders Lundberg (sammankallande), Bo Jarlgård, Ingemar 
Engvall, Bo Johansson och Per Danilsgård. 
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17. Anmälan om förändringar av Älgskötselområdet: Spisbo, Eric Eliases, har i behörig tid 
angett utträde för delar av marken (829ha) och har avregistrerats. Spisbo kvarstår som 
jaktlag med 233ha och Hans Eriksson är jaktledare. 
 
Nya jaktlag/justering av arealer kommer att ske till 2019.  
Kolarbo Lycka meddelade att man förvärvat en mark om 28ha. 
Janne Henriksson redovisade i övrigt följande: 
Namn                                           Areal                  Jaktlag 
Lerhyttan 2:2                                    ?                   Fallet 
Horndalsbyn 4:1, 12:10           43,5 ha             Horndal Tommesbo 
Ingeborgbo 2:75                        10,5 ha             ”- 
Bensåsen 9:4                                6,0 ha             Reviret 
Bensåsen 7:2                                4,0 ha             ”- 
Funkhyttan 1:2                             7,0 ha             ”- 
Ljusfallet 3:1, 3:2                       61,0 ha             Nytt jaktlag, Göte Dahlstedt jaktledare 
Gunilla Flyckt                                              ?     
Totalt 132 ha + Lerhyttan och Gunilla. 
 
Uppgifterna fanns inte till handa vid mötet och godkändes att dessa kompletteras och 
meddelas separat. 
 

18. Janne Henriksson presenterade den älgskötselplan som lämnats in och att årets 
avskjutning föreslås vara 2,9 älgar per 1000ha. Mötet förklarade sig vara införstådda 
med planen. 

19. JAKT PÅ. Det av styrelsen föreslagna jakt-PM 2018-19 som varit bilagt 
möteshandlingarna lästes upp och godkändes.   
Jakt PM bifogas protokollet som bilaga 1 

20. I likhet med innevarande år kommer spillningsinventering att genomföras. Föregående 
år framfördes önskemål om utbildning och detta kommer att ske kommande vår. En 
person från vardera jaktlag kommer att bjudas in, för att sedan i sin tur arrangera intern 
utbildning i respektive jaktlag. 
Roger Jansson föreslog att man kallar till en träff där han som vapeninstruktör 
kontrollerar vapenstatus. 

21. Beslutades att arealavgifter kvarstår oförändrat med 25 öre per ha. Likviditeten är god 
och delar av kassan kommer att användas för utbildning. 

22. Inga motioner har inkommit. 

23. Sanktioner kan komma att diskuteras i enlighet med beslutat jakt-PM. 
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24. Övriga frågor: 
-diskuterades om jaktledarlistan skall ”ligga öppen” på hemsidan. Beslutades att 
styrelsen får i uppdrag att hantera frågan. 
-Efterlystes information om ”döda älgar annat än jakt”. Hemsidan har sedan en tid en 
särskild flik för denna rapportering. Information skickas till Ulf Svensson som lägger in 
på hemsidan. 
-diskuterades huruvida WeHunt kan presentera inventeringsrutor etc. Meddelades att 
arbetet pågår men med ovisst resultat. 

25. Fällavgifter 2018-2019 betalas till GÄSO´s konto. Fallavgifter skall vara till handa på 
kontot senast onsdag den 6 februari 2019. (Tillsammans med arealavgiften) 

26. Jaktledarlistan fanns som bilaga i möteshandlingarna och justeringar skedde efter 
mötets avslut. 

27. Mötet avslutades. 
 
 
 

 

   Ulf Svensson          Ulf Berg 
           sekreterare          mötesordförande 

 
 
 

 

Anders Flodström         Åke Berglund 
justeringsman          justeringsman 
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Bilaga 1 

Jakt PM  Garpenbergs ÄSO Älgjakt 2018-19 

8 oktober 2018–31 januari 2019. 
 
Fällavgifter: 
Vuxen älg 500 kronor. Kalv 100 kronor. 
 
Tilldelning  

Årets tilldelning utgår från den av Lst Dalarna godkända skötselplanen och 
grundtilldelning gäller t.o.m.9 november V 45. 
 
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra tilldelningar under pågående älgjakt om 
Älgobservationerna så motiverar.  
 
Avlysningsjakt inom delområden: Lördag den 10 november påbörjas 
avlysningsjakt inom respektive delområde på det som återstår att skjuta.  
Respektive områdesansvarig meddelar vad som gäller. 

Avlysningsjakt: Lördag den 1 december införs gemensam avlysningsjakt inom hela 
GÄSO gällande återstående älgar att fällas. Jaktledare erhåller SMS-info. 

Generellt vid all avlysningsjakt gäller att:  
Jaktlag skall skjuta sin grundtilldelning innan avlysningsjakt får påbörjas. 
-undantaget djur som angetts ”fullskjutna” 
-jaktlag skall liga 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 samt Älgobs i Viltdata senast  
söndag den 14 oktober för vecka 41 
söndag den 21 oktober för vecka 42  
söndag den 28 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.  
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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 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 
 
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.  

FÄLLAVGIFTER/Områdesavgift 
Fallavgifter och administrationsavgift skall finnas registrerat på kontot senast onsdag 
den 6 februari 2019. 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) 
 
ANGE jaktlag som betalat 

 


