1

ARBRÅ ÖSTRA VVOF

Ordinarie jaktstämma 19-04-23 och 19-05-22

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma med
Arbrå Östra VVOF i Västerbackens Bygdegård i Flästa
2019-04-23 och 2019-05-22.
Totalt 38 st delt. i första delen och 37 st i andra delen
§ 1.

Öppnande
Styrelseordförande Tor Jonsson hälsade välkommen med att göra jämförelser med vädret, för två år
sedan då det var full snöstorm, för ett år sedan och i till år där nästan åkrarna är rena från snö,
därefter förklarade han stämman öppnad.

§ 2.

Val av ordförande för stämman
Ingvar Persson valdes till ordförande för stämman.

§ 3.

Anmälan om protokollförare
Olle Eriksson anmäldes som protokollförare.

§ 4.

Val av två protokolljusterare
Jan Jonsson och Per Frisk utsågs till protokolljusterare.

§ 5.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Stämman förklarades vara utlyst i laga ordning. Annons införd i Bollnäs Nytt den 14 april samt på
hemsidan.

§ 6.

Godkännande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes efter att ett tillägg gjorts under ”Övriga frågor” ang
information om fastighetsregistreringen.

§ 7.

Fastställande av röstlängd
En registrering av deltagare samt fullmakter gjordes vid entrén. Beslutades att röstlängden skulle
kontrolleras och fastställas om behov uppstod.
Efter att votering begärts under motion 2, punkt 4, kontrollerades och godkändes röstlängden, se
bilaga 1
45 st fastighetsägare/medlemmar var närvarande/representerade, därav var 10 st endast
medlemmar. Den totala röstningsarealen var 6422 ha, efter att arealen för SVEA Skog korrigerats
m.a.p. ”regeln om max en femtedel”

§ 8.

Styrelsens och revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och lades med ett godkännande till handlingarna
efter att en korrigering av antal skjutna älgar gjorts..
b) Styrelsens ekonomiska redovisning genomgicks och lades med ett godkännande till
handlingarna.
c) Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna
d) Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-19.

§ 9.

Fråga om användning av överskott från föregående räkenskapsår
Stämman beslutade att 2018-19 års överskott på 37 230 kr överförs till 2019-20 års löpande räkning.

§ 10.

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
Styrelsens förslag:
- Styrelsen föreslog att räkenskapsåret skall återgå till kalenderår. Beslut togs om förändringen.
En andra omröstning krävs för att stagdeändringen skall vara giltig.
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Styrelsen föreslog ändring av regelverket för invalda arrendatorer:
Följande villkor skall uppfyllas:
o Arrendatorn skall vara boende och skriven inom g:a Arbrå Socken eller ha
släktskap, enligt definitionen vid ”Överlåtelse” till fastighetsägare och inte
inneha jakträtt på annan plats. Dock skall boende inom VVO prioriteras.
o Om jakträtten ej utnyttjas på 2 år, skall uteslutning ske.
o Om arrendatorn flyttar ut ur g:a Arbrå Socken, skall uteslutning ske efter 2
år.
Fastighetsägare, som genom generationsskifte, överlåter fastigheten inom familjen, skall
automatiskt erbjudas en plats som invald arrendator.
Stämman beslutade efter styrelsen förslag

Inkomna motioner:
Motion 1
Motion från Holmen i 8 punkter
Styrelsens förslag till beslut
Motion 2
Motion från SVEA Skog i 4 punkter
Styrelsens förslag till beslut
Motion 3
Motion från Marcus Pettersson ang Kronskötselomr.
Styrelsens förslag till beslut
Motion 4
Motion från Marcus Pettersson ang hundförarjakt
Styrelsens förslag till beslut
Motion 5
Motion från Tord Jonsson ang skjutprov
Styrelsens förslag till beslut
Motion 6
Motion från Berit Bodin ang köttilldelning
Styrelsens förslag till beslut
Beslut:
Motion 1,

Punkt 1
Punkt 2

Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
Punkt 7
Punkt 8

Se bilaga 2
Se bilaga 3
Se bilaga 4
Se bilaga 5
Se bilaga 6
Se bilaga 7
Se bilaga 8
Se bilaga 9
Se bilaga 10
Se bilaga 11
Se bilaga 12
Se bilaga 13

Punkten anses besvarad
Anses besvarad när det gäller antal jaktledare utifrån att stämman
redan idag utser 15 st jaktledare
Beslutades att styrelsen får i delegation på att utse jaktledare om så
skulle behövas för att jakten ska kunna bedrivas.
Beslutades efter votering att avslås
Punkten anses besvarad
Punkten anses besvarad
Beslutades att punkten bifalles
Punkten anses besvarad
Beslutades att avslå bifalles

Motion 2,

Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4

Punkten anses besvarad
Beslutades att avslå punkten
Punkten anses besvarad
Styrelsen förslag var att avslå punkten, förslag kom på att bifalla
motionen. Votering, enligt röstlängd, begärdes och utföll till 34,2 % för
styreslen och 65,8 % för bifall. Beslut togs om bifall.

Motion 3,

Beslutades att bifalla motionen

Motion 4

Styrelsens förslag var att avslå motionen. Förslag kom att bifalla. Stämman
beslutade att avslå motionen.

Motion 5

Beslutades att avslå motionen

Motion 6

Beslutades att bifalla motionen.
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§ 11

Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare.
a) Informerades om att årets älgjakt pågår från den 2/9 – 25/9 samt mellan 12/10 2019 och 28/2
2020.
b) Beslutade om en avskjutning på älg avg av 93 st djur, varav målsättningen är att minst 45 %
(räknat separat per lag) skall vara kalv (42 st) och 51 st vuxna (24 tjurar och 27 kor). Beslutet
kan dock ändras vid Extra jaktstämma efter att ÄBIN presenteras under försommaren.
Under septemberjakten och de tre första veckorna i oktoberjakten gäller fri avskjutning på ko
och kalv, och under första veckan i oktoberjakten även fri avskjutning på tjur, allt inom varje
jaktlags tilldelning. Efter tredje ordinarie jaktvecka, avlysningsjakt med fri tilldelning av
återstående älgar, dock efter VVOF´s tilldelning och regler. Jaktlagen inrapporterar aktuell
avskjutning till Jaktrapport.se senast 21.00 varje jaktdag.
c) Fördelning av jaktbyte. Beslutades att jaktbytet vid älgjakt skall fördelas utifrån de 150 ha som
varje jägare som önskar kött disponerar.
d) Styrelsens förslag presenterades om förändringar av:
”PM för älgjakt 2019”
Under punkten 9, ”beträffande kallelse till jakt”, inkom ett förslag till att ”efter tredje ordinarie
jaktvecka, skall jakt kunna kallas senast 15.00 dagen före”. Efter handuppräckning bland
samtliga medlemmar, bifölls styrelsen förslag med röstetal 20 mot 15. Olle Olsson reserverade
sig mot beslutet.
Med anledning av stämmans beslut avseende motion 1, punkt 2, finns ett tillägg i PM:et
”Instruktioner för jaktledare, punkt 10”, ”10. Styrelsen kan tillfälligt utse jaktledare om så skulle
behövas för att jakt ska kunna bedrivas. (Se bilaga 14)
”Särskilda bestämmelser 2019” presenterades och godkändes, inga förändringar från tidigare år.
(Se bilaga 15)
e) Beslutade att anmälan till älgjakten skall skriftligen göras till jaktledarna senast 1 aug för de
jaktlag som avser att jaga under september, för övriga den 15 aug. För att få lösa jakträttsbevis
skall giltigt skjutprotokoll kunna uppvisas. Tidigare års ekonomiska mellanhavanden till VVO och
jaktlagen skall också vara reglerade.
f) Beslutades att ungdomar upp till 25 år boende inom VVO eller med annan anknytning till orten
och inte innehar jakträtt på annan plats kan delta i älgjakten som jaktgäst men där ingen
markarrendeavgift och fallavgift behöver betalas och ingen tilldelning av jaktbyte sker, i övrigt
lika andra jägare. Dock i max 2 år och max 3 st per jaktlag.
g) Stämman beslutade att småviltjägare kan få ha två samtidiga jaktgäster med obegränsat antal
jaktdagar. Att jaktgästens skjutna djur, skall rapporteras på ”jaktvärdens” skottlista. Vid speciella
tillfällen, typ ”jägarcirklar med gästjägare” kan styrelsen bevilja att flera gäster tillåts.
Stämman beslutade att en ordinarie älgjägare (värd) kan inbjuda en jaktgäst att deltaga i
ordinarie lagjakt när någon annan i laget ej deltar. Jaktgästen betalar endast ett ”Gästdagkort för
älg” och erhåller ingen köttlott. Jaktvärden är ansvarig för att ledsaga och informera Jaktgästen
om regler och anvisningar för jakten.
h) Styrelsen föreslog att jägare som skall delta i björnjakt, skall ha erlagt jaktprovet ”Björnpasset”.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
i) Beslutades att samarbete skall bedrivas vid områdes- eller gemensamhetsjakt med
angränsande VVO vid jakt på stora rovdjur.

§ 12.

Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jakträttsbevis samt vissa ersättningar
a) Stämman fastställde priset på jakträttsbevis för älg till 400 kr. Priset på gästdagkort för älg
föreslogs av styrelsen till 100 kr. Förslag om att avgiften skulle vara 5000 kr lades. Stämman
beslutade efter styrelsen förslag..
b) Stämman fastställde priset på jakträttsbevis på övrigt vilt till 350 kr för markägare och
arrendatorer samt en tillkommande markavgift på 200 kr för invalda arrendatorer. Priset på
gästdagkort fastställdes till 100 kr. Beslutades även att en extra kostnad på 100 kr vid ej
inlämnade skottlistor.
c) Beslutades om ett pris för styckat älgkött till icke jagande markägare med avtal om överlåtelse
till VVOF och som ej utnyttjar sin del, till 55 kr/kg.
Dock får endast max 10 % av den totala mängden försäljas. Varje köttlott bör vara ca 10-15 kg
och vid överanmälan kan t.ex. en kölista till nästkommande år upprättas. Anmälan till resp
jaktledare senast den 1 okt.
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d) Stämman fastställde arrendeavgiften till 15 kr/ha för invalda arrendatorer samt för markägare för
den mark de erhåller från VVO. Till markägare med ”Upplåtelseavtal med VVO” och som ej
utnyttjar sin egen del utgår en ersättning på 14,00 kr/ha.
e) Stämman beslutade om en ökning av kostnadsersättning från 10 000 kr till 15 000 som skall
utgå att fördela i styrelsen samt sammanträdesersättning 250 kr per person och sammankomst,
samt en reseersättning på 18,50 kr/mil. Revisorernas ersättning fastställdes till 300 kr per
person och sammankomst.
§ 13.

Områdesjakt på stora rovdjur.
Stämman beslutade att björn-, varg-, och lojakt skall bedrivas som område- eller gemensamhetsjakt
om syftet är ett uppenbart behov av skyddsjakt.

§ 14.

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för 2019-20.
Stämman beslutade godkänna den av styrelsen presenterade utgifts- och inkomststaten.

§ 15.

Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom området.
Upplåtelse (Privata):
Albert Bäckebjörk all jakt från Per Eriksson Nordsjö
Zenita Persson all jakt från Gunnar Rylander och Fredrik Lind
Anette Ögren småvilt jakt från Sam Eriksson
Inval av föreningsarrendatorer: Per-Jonas Sundell småvilt, Christina Sundberg älg, Mattias Lindberg
älg, Lena Wallin älg och småvilt. Dessa godkändes som invalda arrendatorer.

§ 16.

Antagande av medlemmar
Christina Sundberg och Mattias Lindberg antogs som medlemmar

§ 17.

Val av ordförande i styrelsen
Stämman valde Tor Jonsson till ordförande och styrelseledamot för en tid av ett år.

§18.

Val av övriga styrelseledamöter
Efter att valberedningen föreslagit omval på Olle Eriksson och Nils-Erik Nilsson, meddelade dessa
att de inte längre stod till stämmans förfogande. Tor Jonsson meddelade då att han avsade sig
ordförandeuppdraget som han just valts till.
P.g.a. det uppkomna läget, som innebär att valberedningen måste få fram nya förslag till
styrelseledamöter, ajournerades mötet t.v. Styrelsen kallar till återupptagande av mötet.

§ 19.

Öppnande av den återupptagna stämman (2019-05-23)
Styrelseordförande Tor Jonsson hälsade de närvarande välkomna. Han berättade kort om
styrelsens och valberedningens arbete efter den ajournerade stämman. Arbetet inom båda
grupperna har gått bra med en konstruktiv och positiv inriktning för att skapa förslag till den nu
återupptagna stämman. Mötesordförande Ingvar Persson förklarade därefter den ajournerade
stämman återupptagen.

§ 20.

Val av protokolljusterare
Jan Jonsson som valdes i april finns på plats, men Per Frisk var inte närvarande vilket innebar att
stämman valde Aron Andersson för den återupptagna stämman.

§ 21.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Den återupptagna stämman förklarades vara utlyst i laga ordning med annons införd i Ljusnan den
15 maj och på hemsidan.

§ 22.

Godkännande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
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Fastställande av röstlängd
En registrering av deltagare samt fullmakter gjordes vid entrén. Beslutades att röstlängden skulle
kontrolleras och fastställas om behov uppstod.
Närvarolista, se bilaga 16

§ 24.

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
Styrelsens förslag:
Tor Jonsson redovisade att styrelsen studerat de tidigare besluten av motion 1, p 3 och motion 2, p 2
samt § 11 d) Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare
”Bestämmande av ”Regler för älgjakt” avseende kallelsetiden för jaktledare inför älgjakten.
Styrelsens förslag är att dessa återupptas för nya beslut, stämman godkände detta.
Motion från Holmen p. 3
Motion från Sveaskog p. 2
Styrelsens förslag till beslut

Se bilaga 2
Se bilaga 4
Se bilaga 17

Motion från Sveaskog p. 4
Styrelsens förslag till beslut

Se bilaga 4
Se bilaga 18

Instruktioner för jaktledare
Styrelsens förslag till beslut

Se bilaga 14
Se bilaga 19

Stämman beslutade efter styrelsens förslag på alla tre delarna.
§ 25.

Val av ordförande i styrelsen
Stämman valde Tor Jonsson till ordförande och styrelseledamot för en tid av ett år.

§ 26.

Val av övriga styrelseledamöter
Stämman valde Olle Eriksson, omval samt Lars Rodin och Per Eriksson, nyval, för en tid av 2 år.
Tommy Thyrén, fyllnadsval, för en tid av 1 år.
Kvarstår gör Jan Olov Olsson och Leif Nilsson för ytterligare 1 år.

§ 27.

Val av revisorer jämte suppleant
a) Stämman valde Karin Eriksson och Lennart Simas till revisorer för en tid av ett år.
b) Stämman valde Per-Anders Jacobsson, nyval, till revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 28.

Val av personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis.
Stämman valde Erik Lönnberg, Lars Rodin samt Kjell och Sonja Bastin till småviltkortförsäljare.

§ 29.

Övriga val
a) Följande jaktledare valdes:
Änga: Tord Jonsson (huvudjaktledare) och Anders Johan Hansson (vice jaktledare) samt Leif
Viggedal, Mats Berg och Stefan Äng som biträdande jaktledare.
Flästa: Aron Andersson (huvudjaktledare) och Johan Andersson (vice jaktledare) samt Mats
Elgh, Stig Svensson och Örjan Frank som biträdande jaktledare.
Bogården: Dick Persson (huvudjaktledare) och Marcus Pettersson (vice jaktledare) samt Erik
Lönnberg, Per Persson och Daniel Segerqvist som biträdande jaktledare.
b) Representanter i viltvårdskommittén. Stämman fastställde viltvårdskommittén enligt följande:
Erik Lönnberg och Stefan Asph (Bogården), Anders Johan Hansson och Bengt Göran Hansson
(Änga), Anders Jonsson och Jens Tranevall (Flästa). En repr. från styrelsen utses senare.
c) Till ombud för kretsens årsmöte utsåg stämman Lars Rodin med Hans Erik Pettersson som
suppleant. Ett ombud med ersättare från styrelsen utses senare av styrelsen.
d) Beslutades att representant i Boda ÄSO skall utses av styrelsen.
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§ 30.

Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för
kallelse till jaktstämma.
Stämman beslutade att kallelse till stämmor skall annonseras i Bollnäs Nytt och på vår hemsida.
Delgivning av jaktstämmans beslut ges varje jägare vid lösande av jakträttsbevis samt på vår
hemsida. Protokoll från jaktstämman skall om möjligt finnas tillgängligt på hemsidan senast 3 veckor
efter stämman.

§ 31.

Val av valberedning
Stämman valde Hans-Erik Pettersson, nyval på 3 år. Kvarstående i valberedningen Lennart Simas i
ytterligare 1 år, sammankallande samt Jan Jonsson i 2 år.

§ 32.

Övriga frågor
a) Extra jaktstämman, torsdagen den 22 aug. kl. 18.30 i Bogården.
b) Tävlingen Jaktstigen genomförs den 10 aug.
c) Bo Jonsson föreslog att VVO skall inkomma med en motion till FVF om fri jakt gädda. Detta för
att skydda produktion av sjöfågel. Beslutade att uppdra till styrelsen att behandla detta.
d) Berit Bodin och Daniel Palmroos tilldelas fria jaktkort på småvilt för bra genomförda jakter på
predatorer.

§ 33.

Avslutning
Mötesdeltagare tackades för visat intresse och mötesordförande Ingvar Persson tackades för ett bra
genomfört möte och damerna i köket för goda smörgåsar och därefter förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Olle Eriksson, protokollförare

Ingvar Persson, mötesordförande

Jan Jonsson, protokolljusterare

Per Frisk, protokolljusterare §§ 1 - 18

Aron Andersson, protokolljusterare §§ 19 - 33
Bil:

1. Röstlängd 190423
2. Motion från Holmen
3. Styrelsens förslag till beslut
4. Motion från SVEA Skog
5. Styrelsens förslag till beslut
6. Motion från Marcus Pettersson
7. Styrelsens förslag till beslut
8. Motion från Marcus Pettersson
9. Styrelsens förslag till beslut
10. Motion från Tord Jonsson
11. Styrelsens förslag till beslut
12. Motion från Berit Bodin
13. Styrelsens förslag till beslut
14. PM för älgjakt
15. Särskilda bestämmelser
16. Närvarolista 190522
17. Styrelsens förslag till beslut
18. Styrelsens förslag till beslut
19. Styrelsens förslag till beslut

Fullmakt

Bilaga 1, sid 1 av 2
Fastigh Medlem
etsägare
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Olle O
Olle E

AS
Olle O
Sam
PAJ

Olle O
ALS

Närv.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Efternamn

Förnamn

Areal

Andersson
Bodin
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Frank
Frisk
Hallin
Hansson
Iggesunds Bruk AB

Aron
Berit
Pär
Erik
Sam
Lars Örjan
Tomas
Lars Åke
Jan-Erik

2
58
151
108
599
43
324

Norränge 4:2
Bogården 1:6 mfl
Flästa 11:10 mfl
Hänsätter 2:12 mfl
Arbrå-Änga 8:1
Flästa 3:2 mfl
Hänsätter 5:19

Jakobsson
Johansson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson-Lif
Kjellberg

Katarina
Olof Lennart
Jan-Åke
Margareta
Torbjörn
Torbjörn
Tord
Lennart
Anders

427
996
482
5
40
245
5
3
8
111

Larsson-Snygg
Larsson-Snygg
Lindström db

Bengt Erik
Anders
Simon
Göran
Carl
Erik Vilhelm
Nils Erik
Peter
Jan Olov
Kerstin
Håkan
Christer

Lundh
Lönnberg
Nilsson
Olsson
Olsson
Olsson
Permark

Fastighet

Adress

Postadress

820 11
10 ARBRÅ
820
VALLSTA
820
820 10
11 ARBRÅ
VALLSTA
820 11 VALLSTA
820 10 ARBRÅ
125 34 ÄLVSJÖ

Snaten 1:7 mfl
Mörtsjö 3:21 mfl
Flästa 20:1 mfl

Norrängevägen
Bogården 3459
82
Bodins
Flästa 6071 OlLars
Roren 2382 Bruks
Prästänge 2657
Flästa 5955
Sjättenovembervä
gen 221
Snaten 2908
Hans-Pers
c/o
Holmen
Flästa
5833 Ab
Oppgården

Änga 4:11
Iste 12:1
Fageräng 1:3
Norränge 6:40 mfl
Iste 5:6
Hänsätter 5:7

Iste 5875
Norränge 5510
Norränge 5510
Iste
5840
Roren
2391
Petters

820 11 VALLSTA
820 10 ARBRÅ
820
820 10
11 ARBRÅ
VALLSTA
820 11
VALLSTA

198 Arbrå-Änga 7:9
32 Arbrå-Östansjö 2:10
mfl
4
247
228
76

Iste 2:24
Flästa 21:1 mfl
Hänsätter 15:1 mfl
Backa 4:3

820 11
VALLSTA
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK
820 10 ARBRÅ

820 11
Snatbo Änga 2832 VALLSTA
Östansjö 3751

820 11
VALLSTA

Malmvägen 6 A
Röstebo
Hänsätter2158
2265Eks
Sannalund
Hänsätter 2265
Sannalund

135
821 47
51 TYRESÖ
BOLLNÄS
820 11
VALLSTA
820 11
VALLSTA

Bilaga 1, sid 2 av 2
1
1

1
1
1
1

Olle O

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

HEP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
35

1
1
45

HEP

Per F

LN

1
1
45

Persson
Persson
Persson
Persson
Pettersson
Rodin
Skoglund
Smålänning
Sundell
Sveaskog 36
Thyrén
Tranevall
Äng
Örtby
Örtby
Österdahl

Sigurd
97 Arbrå-Änga 4:14 mfl
Dick
219 Arbrå-Östansjö 3:16
Ingvar
Per
30 Iste 1:23
Eva
Lars Gösta
42 Hänsätter 5:17 mfl
Arne
129 Offerberg 40:4
Anders
97 Arbrå-Änga 6:8
27 Arbrå-Änga 4:9
Sven
1 284
Backa 4:19
Skogsaktiebolaget
Sveaskog
36
6 Nordsjö 3:10 mfl
Tommy
Jens
Stefan
79 Mörtsjö 6:8
Björn
11 Hänsätter 9:9
Sten Anders
Henrik
9 Norränge S:10
6422

Hänsätter 2520
Brickgården
Östansjö
3779
Spårs
Hänsätter 2601
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Motion till Arbrå Ö VVO
Ett flertal VVO bedriver idag jakten enligt flera eller alla nedanstående yrkanden, Holmen skog förväntar
dock att VVO styrelsen bereder denna motion och behandlar den på årsstämman samt att åtgärderna
protokollföres.
Holmen skogs mål med klövviltsförvaltningen är att uppnå balans mellan klövviltstäthet och tillgängligt
foder så att skadenivåerna kan hållas på acceptabla nivåer. Holmen skog står bakom nuvarande
älgförvaltningssystem med indelningen i älgförvaltningsområden och styrande älgförvaltningsplaner. För
att uppnå dessa mål krävs att jakten bedrivs målstyrt inom ÄSO (älgskötselområden) och att ingående
jaktlag i ÄSO förstår och accepterar sin roll i det gemensamma arbetet att nå uppsatta avskjutningsmål.
Att uppnå avskjutningsmålen till 100 procent kräver i regel en stor uthållighet av jägarkåren. En svår men
viktig uppgift för VVO är att skapa goda förutsättningar för befintliga jägare samt att rekrytera nya jägare.
En stor utmaning är att bemanna våra jaktlag över tid intill att avskjutningsmålen är uppnådda då vi vet att
intresset för jakten minskar ju längre fram i jaktperioden vi kommer. Holmen skog anser det därför vara
viktigt att skapa möjligheter för jägare med stort intresse att jaga även under den senare delen av
jaktsäsongen. Oftast är det jägare med hund som är mest angelägna om att kunna jaga så länge
förhållandena medger jakt med hund. De absolut flesta VVO har beslutat om att älg skall jagas som
gemensamhetsjakt vilket innebär att samtliga med jakträtt för älg inom VVO skall beredas möjlighet att
delta i jakten. Denna regel är god men skall inte utgöra ett hinder inom VVO och begränsa jakten för de
som är intresserade. Kravet för gemensamhetsjakt uppnås genom att samtliga medlemmar blir
informerade om när jakt skall genomföras och med fördel kan epost, sociala medier, SMS grupper mm
användas.
En åtgärd för att öka bemanningen i jaktlaget under senare delen av jaktsäsongen är att skapa möjlighet
för att bjuda in gäster vilket också är ett bra sätt att skapa en rekryteringsbas för nya jägare till VVO.

1.1 Yrkande
Holmen skog AB yrkar på att viltvårdstämman 2019 beslutar om följande:
1. Att stämman beslutar att följa avskjutnings reglerna enligt ÄSO man är med i.
2. Att årsstämman utser jaktledare i tillräcklig omfattning och/eller ger styrelsen mandat att utse
jaktledare i syfte att tillgodose lagkravet på jaktledare samt att undvika situationer där frånvaron
av utsedd jaktledare begränsar jaktutövningen för övriga inom VVO. Samtliga hundförare kan
med fördel utses till biträdande jaktledare förutsatt att de är lämpliga.
3. Att älgjakt skall vara tillåten så länge avskjutningsmålet inom ÄSO inte är uppnått och inom
jakttidsramarna.
4. Att enskild medlem skall ha möjlighet att jaga älg om det inte är fler medlemmar som är
intresserade eller har möjlighet att delta vid tillfället.
5. Att upprätta ett system (ex SMS grupp) för snabb och enkel förmedling av tider och platser för
jakt.
6. Att besluta om försäljning av gästjaktkort även under älgjakt med huvudregeln att antalet gäster
styrs av antalet ordinarie jägare dvs om ex fyra ordinarie jägare inte deltar så finns det utrymme
för fyra gäster. Med gäst avses en inbjuden person till ordinarie medlem/jägare.
7. Att älgar som fälls sent på säsongen går till försäljning om inte jaktlaget har möjlighet till eget
omhändertagande, jakten skall inte begränsas av den anledningen. Grundprincip är att fälld älg
tilldelas de medlemmar som deltagit vid jakten.
8. Att kallelse och årsstämmoprotokoll skickas via epost till fastighetsägare och medlemmar.
Holmens inriktning är att ha välbemannade jaktlag med intresserade jägare och vår ambition är att
samtliga jakträtter inom VVO skall vara upplåtna till jägare som utnyttjar jakträtten.

Vid frågor kontakta Viltförvaltare Anders Lindkvist anders.lindkvist@holmen.com 0705782904

Holmen Skog AB
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Motion från Holmen – Styrelsens förslag till beslut

Holmen har inkommit med en motion till Arbrå Östra VVO-förening. Vad man kan se av
brevhuvudet har nog denna motion lämnats till samtliga VVO-föreningar inom åtminstone
Voxna och Öster-Ljusnans jfo.
Motionen andas oro för att vi inte når de mål för avskjutning som resp. ÄSO har antagit.
Utifrån denna oro lägger man ett antal förslag som ska leda till ett bättre målresultat.
En motion kan antingen beviljas eller avslås. Är det så att en motion också föreslår sådant
som redan är beslutat, kan man förklara den besvarad. Eftersom denna motion innehåller 8
olika punkter innebär det att det är svårt att bevilja eller avslå motionen i sin helhet eller att
förklara den besvarad.
Styrelsen har därför beslutat att stämman får ta ställning till de åtta punkterna utifrån
ovanstående tre alternativ.
Motionen är koncentrerad till möjligheter att skapa förutsättningar för att utöka och
bemanna jägarkåren så att avskjutningsmålen kan uppnås. Motionen är riktad till
viltvårdsområdesföreningar och motionären är fullt införstådd med vad Lagen om VVO
säger. Förslagen handlar om att hantera lagen på ett sätt som är acceptabel. Nedan följer
styrelsens förslag till beslut gällande motionens åtta punkter.
1. Att stämman beslutar att följa avskjutningsreglerna enligt ÄSO man är med i.
Arbrå Östra VVO-förening lämnar inför varje jakt ett önskemål om avskjutning som
bygger på den älgskötselplan vi jobbar med sedan vi var eget ÄSO. Den bygger även
på Boda ÄSO:s älgskötselplan. Vi har därför under de år vi har varit med i Boda ÄSO
fått gehör för våra önskemål och det har vi naturligtvis rättat oss efter.
Styrelsens förslag: Punkt 1 anses besvarad.
2. Att årsstämman utser jaktledare i tillräcklig omfattning och/eller ger styrelsen
mandat att utse jaktledare i syfte att tillgodose lagkravet på jaktledare samt att
undvika situationer där frånvaron av utsedd jaktledare begränsar jaktutövningen för
övriga inom VVO. Samtliga hundförare kan med fördel utses till biträdande jaktledare
förutsatt att de är lämpliga.
Styrelsen konstaterar att vi sedan ett antal år utser en jaktledare och 4 biträdande
jaktledare i varje jaktlag. Stämman har tidigare sagt nej till en motion som handlade
om att utse alla hundförare till jaktledare. Stämman sade nej utifrån den sista
meningen i punkten två. Vi kan inte utse en grupp som bara utses på ett kriterium och
inte på lämplighet. Idag utses jaktledarna på stämman. Styrelsen är inte främmande
för att kunna utse jaktledare om det så behövs. Detta kräver ett beslut av stämman
att delegera den rätten till styrelsen.
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Styrelsens förslag: Punkt 2 anses besvarad när det gäller antal jaktledare utifrån att
stämman redan idag utser 15 jaktledare.
Styrelsen föreslår att stämman beviljar den del i punkten som föreslår att styrelsen
får delegation på att utse jaktledare om så skulle behövas för att jakten ska kunna
bedrivas.
3. Att älgjakt skall vara tillåten så länge avskjutningsmålet inom ÄSO inte är uppnått och
inom jakttidsramarna.
Som vi skrev redan i punkt 1 så arbetar vi med att se över det behov som finns
gällande avskjutning i VVO:t. Stämman tar beslut och i det beslutet som då blir det
önskemål som vi lämnar till Boda ÄSO ingår också +- 10%. Om målet är uppnått
tillåter vi ingen mer avskjutning även om det pågår avlysningsjakt inom ÄSO:t för
övrigt.
Styrelsens förslag: Punkt 3 avslås.

4. Att enskild medlem skall ha möjlighet att jaga älg om det inte är fler medlemmar som
är intresserade eller har möjlighet att delta vid tillfället.
Våra stadgar säger att jakten skall bedrivas som gemensamhetsjakt. Det innebär att
kallelse till jakt alltid ska gälla sådan. Har kallelse utgått i enlighet med detta finns
ingen regel som säger något om lägsta antal. Finns en jaktledare på plats innebär det
att det är fritt fram att jaga.
Styrelsens förslag: Punkt 4 anses besvarad.

5. Att upprätta ett system (ex SMS grupp) för snabb och enkel förmedling av tider och
platser för jakt.
Sådana system finns i varje jaktlag.
Styrelsens förslag: Punkt 5 anses besvarad.

6. Att besluta om försäljning av gästjaktkort även under älgjakt med huvudregeln att
antalet gäster styrs av antalet ordinarie jägare dvs om ex fyra ordinarie inte deltar så
finns det utrymme för fyra gäster. Med gäst avses en inbjuden person till ordinarie
medlem/jägare.

Bilaga 3, sid 3 av 3
2019-02-20

Styrelsen är positiv till förslaget och lämnar ett förslag till beslut för hur det ska
genomföras till stämman.
Styrelsens förslag: Punkt 6 beviljas.

7. Att älgar som fälls sent på säsongen går till försäljning om inte jaktlaget har möjlighet
till eget omhändertagande, jakten skall inte begränsas av den anledningen.
Grundprincip är att fälld älg tilldelas de medlemmar som deltagit i jakten.
Styrelsen konstaterar att denna punkt hanteras redan i dag av jaktlagen.
Styrelsens förslag: Punkt 7 anses besvarad.

8. Att kallelse och årsstämmoprotokoll skickas via epost till fastighetsägare och

medlemmar.
Det finns ca 500 fastighetsägare och medlemmar i vår VVO-förening och det är inte
praktiskt/realistiskt att hålla e-adresser aktuella. Vi håller däremot vår hemsida
uppdaterad, där kallelser och protokoll alltid finns tillgängliga. Även mycket annat
som att lösa småviltkort, avskjutningsstatistik, kartor på jaktområden och övriga
regler och bestämmelser för jakten finns där att tillgå.
Styrelsens förslag: Punkt 8 avslås

Bilaga 4
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Motion från SVEASKOG – Styrelsens förslag till beslut
Sveaskog har inkommit med en motion till Arbrå Östra VVO-förening. Denna motion är
nästan identisk med den motion som kommit in från Holmen. De fyra punkter som Sveaskog
har med i sin motion finns också med i den från Holmen.
Vi föreslår att stämman får ta ställning till de fyra punkterna utifrån samma princip som vi
föreslår skall användas i motionen från Holmen. Det finns då tre alternativ till beslut och det
är att punkten beviljas, avslås eller anses besvarad om det är så att vi redan tillämpar det som
står i förslaget.
De synpunkter som finns för övrigt kring denna motion är desamma som vi tagit upp i vårt
förslag gällande motionen från Holmen.
1. Att stämman beslutar att följa avskjutningsreglerna enligt ÄSO-planen
Arbrå Östra VVO-förening lämnar inför varje jakt ett önskemål om avskjutning som
bygger på den älgskötselplan vi jobbar med sedan vi var eget ÄSO. Den bygger även
på Boda ÄSO:s älgskötselplan. Vi har därför under de år vi har varit med i Boda ÄSO
fått gehör för våra önskemål och det har vi naturligtvis rättat oss efter.
Styrelsens förslag: Punkt 1 anses besvarad.
2. Att älgjakt skall vara tillåten så länge avskjutningsmålet inom ÄSO inte är uppnått och
inom jakttidsramarna.
Som vi skrev redan i punkt 1 så arbetar vi med att se över det behov som finns
gällande avskjutning i VVO:t. Stämman tar beslut och i det beslutet som då blir det
önskemål som vi lämnar till Boda ÄSO ingår också +- 10%. Om målet är uppnått
tillåter vi ingen mer avskjutning även om det pågår avlysningsjakt inom ÄSO:t för
övrigt.
Styrelsens förslag: Punkt 2 avslås.
3. Att enskild medlem skall ha möjlighet att jaga älg även om det inte är fler
medlemmar som är intresserade eller har möjlighet att delta vid jakttillfället.
Våra stadgar säger att jakten skall bedrivas som gemensamhetsjakt. Det innebär att
kallelse till jakt alltid ska gälla sådan. Har kallelse utgått i enlighet med detta finns
ingen regel som säger något om lägsta antal. Finns en jaktledare på plats innebär det
att det är fritt fram att jaga.
Styrelsens förslag: Punkt 3 anses besvarad.
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4. Att upprätta ett system (ex SMS grupp) för snabb och enkel förmedling av tider och
platser för jakt. Kallelse till jakt kan ske av varje medlem genom jaktledare inom vvo
via sådan sms-grupp och sådan jakt betecknas som gemensamhetsjakt.
Sådana system (sms-grupp) finns i varje jaktlag och hanteras av jaktledarna. Enligt
våra regler för kallelse av jakt skall sådan skötas av jaktledarna efter diskussioner
med övriga jaktledare i lagen. Det är jaktledarna som bestämmer när jakt ska
bedrivas vid de tillfällen som inte beslutas på stämman. Vi tror inte att 120
medlemmar kan ta egna beslut om när jakt ska ske.
Styrelsens förslag: Punkt 4 avslås.

Bilaga 6
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Motion från Marcus Pettersson; Ansluta Arbrå Östra vvo till Boda
Kronskötselområde – Styrelsens förslag till beslut
Marcus Pettersson föreslår att vi ska ansluta oss till Boda Kronskötselområde eftersom det
börjar dyka upp kronhjort inom vårt vvo. Bogårdens jaktlag såg under föregående jaktår
kronhjort på flera ställen i deras älgjaktssåtar. Bl.a. sågs en hind och hjort vid Dalån nedanför
Byberget. De har också sett kronhjort på Mörtsjöskogen och på Storberget på Norrbo. De tror
att det kommer att bli en ökning av kronhjort inom området. De säger också att om
kronhjortsstammen blir för stor finns risken att ung granskog kan komma att skadas. För att få
skjuta annat än hjortkalv måste området tillhöra ett kronskötselområde. Eftersom det också
finns ett kronskötselområde inom Boda, skulle vara bra om vvvo:t kunde ansluta sig till det.
För att kunna göra det måste en ansökan lämnas efter att beslut tagits på stämman.

Det finns för närvarande ett mycket litet antal hjortar inom området. Frågan är hur snabbt
hjortstammen kan öka. Vi konstaterar att eftersom det redan finns ett hjortskötselområde
inom Boda är det mycket enkelt för Arbrå Östra att ansluta. Det finns en kronskötselplan
inom området och det enda som behövs är ett beslut av stämman om att ansöka om
medlemskap. Det medför inga ekonomiska förpliktelser.

Styrelsen föreslår att motionen bifalls.
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Motion från Marcus Pettersson; Hundförarjakt i september – Styrelsens
förslag till beslut
Marcus Pettersson föreslår att hundförarjakt på kalv skall tillåtas redan från första allmänna
jaktdagen i september. Han hänvisar till de svårigheter som alla jaktlag inom Boda ÄSO har
haft med att uppnå avskjutningsmålen. Han menar också, att framförallt de stora skogsägarna,
är angelägna om att uppnå balans mellan älgtäthet och tillgängligt foder så att skadenivåerna
kan hållas på acceptabla nivåer. Han konstaterar också att Arbrå Östra VVO-förening inte
heller har klarat målen när det gäller kor och kalvar.
Vi behöver en snabbare avskjutning av kalvar för att nå avskjutningsmålet på kalv. Därför
skulle det vara bra om hundförarjakt efter kalv kunde starta så tidigt som möjligt

Styrelsen konstaterar att jakten inom vår vvo-förening skall, enligt våra stadgar, bedrivas
som gemensamhetsjakt. Vi har redan nu gjort ett avsteg från den genom att tillåta
hundförarjakt efter två veckor i oktober. Skulle hundförare få jaga ensam med hund redan
från september innebär det en stor skillnad i likabehandling av jägarna i området. Styrelsen
tror också att det blir effektivare jakt när hela laget jagar och det innebär att vi behöver satsa
mer på åtgärder som främjar sådan jakt.

Styrelsen föreslag: motionen avslås.
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Motion från Tord Jonsson; Förslag till skjutprov inför jakten– Styrelsens
förslag till beslut
Tord Jonsson, som representant för jaktkommittén i Änga jaktlag, föreslår att skjutproven
inför älgjakten skall förändras. De föreslår att det ska skjutas fyra skott på stillastående
stor älgfigur och fyra skott på stillastående kalvfigur. Alla skotten skall sitta inom
femmans träffområde, serierna får skjutas med stöd. Jaktammunition får användas.
De menar att eftersom nära hälften av älgarna vi skjuter är kalvar, bör vi träna på kalvfigurer.
De menar att vi får väl inskjutna vapen i våra jaktlag när felinställda vapen kan korrigeras
tidigt i skytteträningen. De menar också att vi får färre skadeskjutningar om vi prioriterar
skjutträning på stillastående älg. De menar också att skjutträning på löpande älg inte skall
upphöra, men det ska inte ingå löpande älg i skjutprovet.

Styrelsen konstaterar att det sker ett antal skadeskjutningar i varje lag och de flesta
skadeskjutningar sker på löpande älg. Att då undanta löpande älg från skjutprovet kommer
inte att minska skadeskjutningarna. Det är viktigt att övningsskjuta, ju mer man gör det desto
säkrare blir man. Att då införa ett skjutprov som omfattar åtta skott på stillastående älg leder
inte till skickligare skyttar. Ett alternativ som finns idag, om man inte vill skjuta bronsmärket
på banan, är att göra sitt skjutprov på älgstigen. Där finns både vuxna djur och kalvar,
löpande djur och stående. Går man älgstigen har man i alla fall skjutit 24 skott. Det är i sig
inte tillräckligt även om 24 skott är fler än 8. Styrelsen anser att det är viktigt att
övningsskjutningen inför jakten är en fråga som hålls aktuell och diskuteras i lagen.

Styrelsen förslag: motionen avslås.
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Motion från Berit Bodin; Billigare jakt om man inte vill ha kött –
Styrelsens förslag till beslut
Berit Bodin anser att möjligheten att jaga älg till en lägre avgift ska finnas om man avstår
helt från köttet. Hon säger att det förekommer inom många andra VVO :n, ÄSO:on och
jaktklubbar . Det kan finnas flera olika anledningar till att man avstår från köttet. Man kan
vara två el flera i samma familj som jagar eller man jagar på flera ställen t.ex och får mer kött
än man behöver.
Hon föreslår därför att stämman beslutar om att jägare kan välja att delta i älgjakten utan att
vara med och dela på bytet och då till en lägre kostnad som föreslås vara ev.
arrendekostnad och jakträttsbeviset.
Jakträtt har man som fastighetsägare/jakträttshavare oavsett om man når 150 hektar eller
inte, det kan man inte bli nekad. Det vi har gjort är att beslutet om hur bytet fördelas, kopplas
mot en viss areal. Om man jagar och ska ha kött måste man rätta sig efter beslutet att ha ett
underlag på 150 ha. Det betyder att det motionären skriver om underlaget för kostnader inte
är riktigt. För en fastighetsägare med jakträtt tillkommer inga kostnader för arrende i detta
fall. Fällavgiften skall inte vara med enligt motionären. Av Naturvårdsverkets föreskrifter (34
§) framgår det att fällavgifter ska betalas av de som har rätt att tillgodogöra sig älgen. Det
betyder att den som inte ska ha kött inte heller betalar fällavgift. För att jaga ska man
naturligtvis ha ett jakträttsbevis som måste vara samma kostnad för alla. Varje lag debiterar
också en jaktlagskostnad för varje jägare. En viss del av den kostnaden går naturligtvis till
slakteriet och kostnader för slakten, men den går också till andra gemensamma åtgärder inför
och under jakt för att jakten ska kunna bedrivas på bästa sätt och styrelsen anser att den
därmed också blir en naturlig kostnad även för den som inte vill ha kött.
Utifrån ovan skrivna kan det vara svårt att bifalla motionen eftersom den inte riktigt hanterar
vad som faktiskt gäller. Ett alternativ har varit att avslå den och att styrelsen sedan har
skrivit ett eget förslag. Vi tycker dock att vi kan hantera den på följande sätt:

Styrelsens förslag: motionen beviljas enligt nedan
Fastighetsägare/jakträttshavare som inte vill ha kött löser jakträttsbevis och betalar
jaktlagskostnad.
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Arbrå Östra Viltvårdsområdesförening

PM för älgjakt 2019

Regler för älgjakten antagna vid ordinarie jaktstämma 23 apr och 22 maj
2019.

Innehåll
Allmänt (Skjutprov, betalningsdag etc.)
Instruktioner för jaktledare
Jaktregler
Avvisning-/avstängningsregler
Säkerhets- och ordningsregler
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Arbrå Östra Viltvårdsområdesförening

PM för älgjakt 2019
Allmänt
För att delta i älgjakt inom Arbrå Östra VVO krävs:
-

-

-

Betalningen för jaktkortet skall vara resp jaktlag inom Arbrå Östra VVOF
tillhanda senast den 1 oktober 2019 för de som jagar i okt och senast 1 sept
för de som jagar i september.
Alla övriga skulder till VVO och jaktlagen skall vara reglerade.
Vid skjutning på banan gäller följande regler:
- 3 serier: Ett skott avlossas mot den stående figuren, som startas på skottet
med en fördröjning på två sekunder (+/- 1 sek.) och då ger tillfälle till ett skott
mot löpande älg. En serie omfattar två lopp - ett i vardera riktningen Som
godkänt resultat räknas 4 träff per serie inom träffområde
- 1 serie om 4 skott stillastående med jaktammunition med 4 träff inom
träffområde
Uppnås 70 % av maxpoängen i höstens jaktstig, ersätter det del 1.
Giltig ansvarsförsäkring och statligt jaktkort

Instruktioner för jaktledare
Jaktledaren har ansvar för
1. Att organisera och leda jakt efter de beslut som fattats på jaktstämma i bl.a.
avskjutningsmål och inriktning.
2. Att de som jagar har fullgjort vad som beslutats om på jaktstämma.
3. Att informera jaktdeltagarna om:
 Avskjutningsföreskrifter för dagen.
 Sambandsbestämmelser.
 Tid då jakten börjar och hur den avbryts.
 Säkerhetsregler om vapenhantering, nykterhet och droger.
 Skjutriktningar, vem som får gå på älgstånd etc.
 Gränsförhållanden för det område som avjagas.
4. Att eftersökshund finns tillgänglig inom två timmar från att ett djur påskjutits.
5. Att lagbestämmelser om eftersök och underrättelseplikt vid eventuell
skadeskjutning, avräkning från licens mm följs.
6. Att inom jaktlaget klara ut vad som gäller vid köttdelning, fördelning av pass, vem
som går med hund, skjutbara djur mm.
7. Att fällda älgar rapporteras till styrelsen och till digital databas.
8. Att omedelbart från jakt avvisa den som bryter mot jaktstämmobeslut eller inte
följer meddelade anvisningar, i avvaktan på att styrelsen tar beslut om ev.
avstängning. Vid avvisning ska jägaren ges tillfälle att yttra sig för jaktkommittén
och om han så önskar även styrelsen. Därutöver kan styrelsen besluta om
ytterligare avstängning.
9. Jaktledaren kallar jaktdeltagare till jakt senast 2 dygn före aktuell jaktdag. Gäller
vid jaktdagar som är utöver de som beslutats på stämman.
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10. Styrelsen kan tillfälligt utse jaktledare om så skulle behövas för att jakt ska kunna
bedrivas.
11. Att efter samråd med styrelsen besluta när jakten för året skall avbrytas.

Jaktregler
1. Under septemberjakten och de tre första veckorna i oktoberjakten gäller fri
avskjutning på ko och kalv, och under första veckan i oktoberjakten även fri
avskjutning på tjur, allt inom varje jaktlags tilldelning. Efter tredje ordinarie
jaktvecka, avlysningsjakt med fri tilldelning av återstående älgar.
2. När de på extra stämman beslutade jaktdagar är genomförda kan kallelse till jakt
ske av varje medlem genom jaktledare inom vvo via sådan sms-grupp och sådan
jakt betecknas som gemensamhetsjakt.
3. När den beslutade avskjutningen inom VVO är uppnådd kan mer avskjutning
göras om det pågår avlysningsjakt inom ÄSO:t för övrigt.

Rekommenderade regler för avvisning /avstängning
Avvisning görs av jaktledare, avstängning görs av styrelse
Ko skjuts före kalv:

Om en ko skjuts före kalv, resulterar det i max 1 dags
avvisning, i avvaktan på ev. styrelsebeslut om avstängning.
Har skytten haft uppenbar tid att förvissa sig om att kalv inte
funnits med då kon sköts, kan det räcka med att skytten ges
en mildare påföljd, (fri sikt 50-100 m bakom kon och sett
djuret relativt länge).
Om skytten får möjlighet att skjuta kalven/kalvarna efter
han/hon upptäcker sitt misstag, ska denne inte straffas
hårdare om han/hon gör detta.
Styrelsen rekommenderar en avstängning på 2 dagar.

Tjur under tjurförbud:

Tjur som skjuts under tjurförbud resulterar i max 1 dags
avvisning, i avvaktan på att styrelsen tar beslut om ev.
avstängning. Styrelsen rekommenderar en avstängning på 2
dagar.

Ko vid koförbud:

Ko som skjuts under koförbud resulterar i max 1 dags
avvisning, i avvaktan på att styrelsen tar beslut om ev.
avstängning. Styrelsen rekommenderar en avstängning på 2
dagar.

Bilaga 14, sid 4 av 4
4

4

Arbrå Östra Viltvårdsområdesförening

PM för älgjakt 2019
Dubblé skytte

Är förbjudet.
Om en skytt påskjuter en andra älg innan den första tagits ur
resulterar det i max 1 dags avvisning, i avvaktan på att
styrelsen tar beslut om ev. avstängning
Vid sammanblandning av kalvar som resulterar i
dubblèskytte, ska det betraktas som dubblèskytte. Styrelsen
rekommenderar en avstängning på 2 dagar.

Övriga fall och upprepade förseelser hanteras i dialog mellan jaktledare och
styrelsen.

Säkerhets- och Ordningsregler
för älgjakten på Arbrå Östra VVO
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Ingen sprit eller andra droger får förekomma vid jakt.
Bär alltid rött band eller motsvarande.
Uppehåll dig på tilldelat pass/område (gäller hundkarl).
Pass får inte flyttas utan att jaktledare rådfrågats.
Passet/Området får ej lämnas annat än på given signal, klockslag etc. om
inte jaktledare och eventuella passgrannar informerats.
Även vid sen ankomst skall även passgrannar och jaktledare informeras.
Ta reda på var dina närmsta passgrannar finns och om det eventuellt finns
några förbjudna eller olämpliga skjutriktningar. Vid osäkerhet kontakta
omedelbart jaktledaren.
Skjut aldrig ett skott utan att vara säker på att du har ett gott kulfång. Alla
avlossade skott skall kunna redovisas.
Gör alltid patron ur innan du lämnar ditt pass. Vid samling skall vapnet alltid
vara oladdat. (uppfällt slutstycke el motsv.)
Skjut ej fångskott nära hund. Koppla hunden, eller invänta hundföraren.
Småvilt får ej beskjutas under jakten. (Undantaget jakt av djurskyddsskäl)
Vid påskjutning meddela jaktledaren vad som inträffat. Vid skadeskjutning,
trampa ej omkring på skottplatsen innan eftersökspatrull anlänt.
Jägare som får pass vid sockenrå skall själv förvissa sig om var rågången går.
Ingen dubblé skjutning får förekomma.
Kalvförande ko får inte skjutas före kalv.
Trofé från tjur skjuten under tjurförbud får ej behållas av skytten
Jakt får inte ske från motordrivna fordon. Motorfordon får inte heller användas
för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att
undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.
Placera inte motorfordon så att de påkallar älgens uppmärksamhet eller
inverkar på annans passkytts jakt.
Varje jägare ansvarar för att ta reda på de bestämmelser som gäller för dagen.
Skräpa ej ner i markerna, ta med emballage och eventuella tak. Släck alla
eldar.
Den som åsidosätter dessa regler eller andra av jaktstämman fattade beslut
kan av jaktledare avvisas från jakten, ytterligare avstängningar kan beslutas
av styrelsen.
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Särskilda bestämmelser för jaktåret 2019-2020
Jakttider:
Älg:

Licensjakt fr.o.m. 2 sept till 25 sept och 12 oktober till 28 feb 2020, avskjutning
93 älgar. (Se § 11 b i Årsstämmoprotokollet) Sista anmälansdag skriftligen till
årets älgjakt är den 15 augusti 2019 och 1 aug för de som jagar under sept.
Rådjur:
Se allmänna jakttider
Övrigt vilt:
Enligt kungörelse om allmänna jakttider (www.jagarforbundet.se)
Övriga bestämmelser:
För Grossjöberget Naturreservat gäller bl.a. följande förbud:
- bedriva jakt efter skogsfågel, björn, varg, järv eller lo.
- framföra motordrivet fordon.
- ta ved, röja för skjutgator, ta bort döda träd eller vindfällen, plantera in för trakten
främmande växt- eller djurarter, dock är eldning under jaktutövning tillåtet
Övriga rekommendationer:
- undvika jakt på bäver på markerade områden tillhörande Erik Andersson fastighet längs
Dalåns dalgång.
- jägarna rekommenderas att inte skjuta vuxet råhondjur.
Glöm ej att återlämna skottlistor före den 31 mars 2020, i annat fall utfaller böter på 100 kr.
Jaktbyten som skjuts av jaktgäst, förs upp på jaktvärdens skottlista. Skottlistan skall
redovisas på hemsidan eller inlämnas till kortförsäljare.
Fångstpremie för mink 150 kr (varav 50 kr kommer från Fiskevårdsföreningen)
Fångstpremie för räv 200 kr
Fångstpremie för bäver 300 kr
Fångstpremie för grävling 200 kr
Fångstpremie för mård 200 kr
Fångstpremie för kråka och kaja, 5 kr
Fångstpremie för kanada- och grågås 20 kr
Grävlingsfällor, vilka ska märkas med namn, finns att tillgå hos viltvårdskommittén.
Predatorer uppvisas och märks hos kortförsäljare eller till någon i viltvårdskommittén.
Märkinstruktioner:
Räv och bäver: Ett klippt hål i höger öra med håltång eller en framtass, klippt vid leden.
Mård, Grävling och Mink: Ett klippt hål i höger öra med håltång.

Har Du ordnat din jägarförsäkring?
Jägaren uppmanas ovillkorligen att följa bestämmelser enligt Jaktlagen § 31 beträffande
förflyttning med bil, samt spårkontroll med bil längs vägar, under jaktdagen. I övrigt skall god
etik och jaktmoral respekteras samt stor hänsyn till andra jägare och boende inom VVO.
Överträdelser av viltvårdsområdets beslutade bestämmelser kommer att enligt styrelsens
bedömning medföra åtgärder.

Se även övriga information på www.arbraostravvo.se
ARBRÅ ÖSTRA VILTVÅRDSOMRÅDESFÖRENING
Styrelsen
Bifogat: 1 ex jaktstämmoprotokoll Arbrå Öa VVOF 2019-04 -23
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Anders S

Bo J

Anders S
Berit
Ingvar P

Närv.

1
1
1
1
1
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Tor J

Stefan Ä

Ingvar P

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Efternamn

Förnamn

Areal

Fastighet

Andersson
Arsander
Bodin
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Frank
Frisk
Iggesunds Bruk AB

Aron
Curt
Berit
Bengt Olov
(Olle)
Karin
Margareta
Sam
Lars Örjan
Tomas

2 Norränge 4:2

Jakobsson
Johansson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Jonsson
Kjellberg

Katarina
Olof Lennart
Anders
Bertil Sölve
Bo
Bo Stefan
Jan-Åke
Margareta
Torbjörn
Torbjörn
Tord
Anders

Leek
Lundh
Lönnberg
Myhr
Olsson
Permark
Persson
Persson

Billy
Göran
4 Iste 2:24
Carl Erik Vilhelm
248 Arbrå-Östansjö 2:3 mfl
Trude
Jan Olov
228 Hänsätter 15:1 mfl
Christer
Dick
219 Arbrå-Östansjö 3:16
Per

58
151
409
599
43
324
957
482
5

Postadress

Norrängevägen 82 820 10 ARBRÅ
Bogården 3459
Bodins
Flästa 6071 OlLars 5910 JonFlästa
Hans
Prästänge 2657
Flästa 5955
Sjättenovemberväg
en
c/o 221
Holmen
Flästa
5833 Ab
Oppgården

820 11 VALLSTA
820 10 ARBRÅ
820 10 ARBRÅ
820 11 VALLSTA
820 10 ARBRÅ
125 34 ÄLVSJÖ
891 80 ÖRNSKÖLDSVIK
820 10 ARBRÅ

Flästa 5980

Arbrå
820 10 ARBRÅ

Flästa 4:2

Flästa 5926

820 10 ARBRÅ

Iste 12:1
Fageräng 1:3
Norränge 6:40 mfl
Iste 5:6

Iste 5875
Norränge 5510
Norränge 5510
Iste 5840

820 11 VALLSTA
820 10 ARBRÅ
820 10 ARBRÅ
820 11 VALLSTA

Malmvägen 6 A
Östansjö
Hänsätter3733
2265
Sannalund

135 47 TYRESÖ
820 11 VALLSTA
820 11 VALLSTA

Östansjö 3779
Spårs

820 11 VALLSTA

Bogården 1:6 mfl
Flästa 11:10 mfl
Flästa 3:1
Arbrå-Änga 8:1
Flästa 3:2 mfl
Hänsätter 5:19
Mörtsjö 3:21 mfl
Flästa 20:1 mfl
Bogården 1:10

4 Norränge 6:71 mfl
2
40
245
5
3
8

Adress
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1
1
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Andrs J
Ingvar P

ALS
ALS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40

Pettersson
Rodin
Simas
Smålänning
Sundell
Sveaskog 36
Thyrén
Ånöstam
Äng
Örtby
Bastin
Larsson-Snygg
Larsson-Snygg

Marcus
11 Iste 1:79 mfl
Lars Gösta
42 Hänsätter 5:17 mfl
Hans
492 Flästa 12:15 mfl
Lennart
Anders
97 Arbrå-Änga 6:8
27 Arbrå-Änga 4:9
Sven
3 095
Backa 36
4:19
Skogsaktiebolaget
Sveaskog
6 Nordsjö 3:10 mfl
Tommy
Karin
21 Hänsätter 3:9
Stefan
79 Mörtsjö 6:8
Björn
Kjell
198 Arbrå-Änga 7:9
Bengt Erik
258 Arbrå-Änga 9:1
Bengt Erik
8360

Iste 3141
820 11 VALLSTA
Backa 2543
820 11 VALLSTA
Stafflivägen 7
820 11 VALLSTA
Änga 2808
820 11 VALLSTA
Änga 2797
820 22
11 VALLSTA
105
STOCKHOLM
c/o Sveaskog Förvaltnings
AB
Nordsjö 3702
820 11 VALLSTA
Hänsätter
2601
820 11 VALLSTA
Södra
Kilaforsvägen 111 821 41 BOLLNÄS

Snatbo Änga 2832 820 11 VALLSTA
Snatbo Änga 2832 820 11 VALLSTA

Bilaga 17
Motion från Holmen p. 3 och motion från Sveaskog p. 2.

Att älgjakt skall vara tillåten så länge avskjutningsmålet inom ÄSO inte är uppnått och inom
jakttidsramarna.

Styrelsens förslag:
Som vi skrev redan i punkt 1 så arbetar vi med att se över det behov som finns gällande
avskjutning i VVO:t. Stämman tar beslut och det beslutet blir det önskemål som vi lämnar till
Boda ÄSO. Om målet är uppnått tillåtes mer avskjutning om det pågår avlysningsjakt inom
ÄSO:t för övrigt. Vi anser att det är en del av att vara med i ett ÄSO. Detta beslut skall
utvärderas efter jaktårets slut och tas upp på nästa årsstämma för nytt beslut.

Styrelsens förslag: P. 3 i Holmens motion och p.2 i Sveaskogs motion bifalles utifrån
styrelsens tillägg.

Bilaga 18
Motion från Sveaskog p.4
Att upprätta ett system (ex SMS grupp) för snabb och enkel förmedling av tider och platser
för jakt. Kallelse till jakt kan ske av varje medlem genom jaktledare inom vvo via sådan smsgrupp och sådan jakt betecknas som gemensamhetsjakt.

Styrelsens förslag:
Sådana system (sms-grupp) finns i varje jaktlag och hanteras av jaktledarna. När det gäller
hur jakten ska bedrivas, är vi säkra på att den jakt som är effektivast för att nå de
avskjutningsmål som markägarna beslutat om vid ordinarie stämma, är lagjakt. Vi tar beslut
på extrastämman i augusti när respektive jaktlags jakter skall bedrivas. När dessa jakter är
genomförda föreslår vi att kallelse till jakt kan göras i enlighet med motionen. Detta beslut
skall utvärderas efter jaktårets slut och tas upp på nästa årsstämma för nytt beslut.

Styrelsens förslag: Punkt 4 bifalles utifrån styrelsens tillägg.
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Förslag från styrelsen ändring av text i instruktioner för jaktledare.

PM för älgjakt, ”Instruktioner för jaktledare”, punkt 9:
”Jaktledaren kallar jaktdeltagare till jakt senast 3 dygn före aktuell jaktdag. Gäller vid jaktdagar som
är utöver de som beslutats på stämman.”
Detta föreslås ändras till ”….2 dygn före aktuell jaktdag…..”

Detta beslut skall utvärderas efter jaktårets slut och tas upp på nästa årsstämma för nytt
beslut.

