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JAKTVÅRDSFÖRENING 

 

 

PROTOKOLL FRÅN  ÄLGJAKTSMÖTET 2017-09-01 
Närvarande: 33 personer 
 

§ 1. Mötets öppnande, samt val av  justeringsmän. 

Mötet öppnades av Per Erik Willemark som också valdes till ordförande då 

ordinarie ordförande fått förhinder. Dagordningen godkändes. Bo Olsson och 

Janne Hedback valdes till justeringsmän. 

 

§ 2. Älgjakt och antal jägare    
Årets jakt börjar söndag den 8 okt.kl 07.00 med samling vid Sillerö Bystuga.  

Antal jägare ser ut att bli 73.  Sillerö: 39  U-laget: 34  
 

§ 3. Licens, avskjutning, fördelning   
Länsstyrelsen har i år tilldelat oss en älgkvot på 13 stora älgar och 15 kalvar 

(ökning med 1+2). Beslutades att jaktledarna avgör fördelningen dag för dag.  
 

§ 4. Jaktledare     
Till jaktledare är sedan tidigare valda: 

U-laget: Henrik Larsson,  Rolf Zimmergren + bitr Ida Bjurström 

 Sillerö: Sören Enström, Mattias Andersson + bitr Anders Lindholm 

 

§ 5. Statligt jaktkort och vapenlicens   

Statligt jaktkort och vapenlicens uppvisas för jaktledarna på lördagen före jakten. 

 

§ 6. Septemberjakt    

Beslutades om septemberjakt på max 3 kalvar den 22-24 sep. Samling vid bystugan kl 

07.00. Anmälan till Sören eller Henrik senast 17/9. Älgarna delas på två och säljs bland 

deltagande jägare genom lottning till 55 kr/kilo.  Inkomsten tillfaller föreningen. 

Gästjägare som är boende i Yttermalung får delta men högst en gäst/jägare. Gästjägare ska 

ha statligt jaktkort, vapenlicens och godkänt skjutprov. 

 

§7. Efterjakt 

Om behov finns kommer efterjakt att ske lör-sön 4-5/11. Därefter avgör jaktledarna om 

ytterligare jakt ska ske. Köttet vid efterjakten fördelas mellan de jägare som deltagit minst 

en dag. Gästjägare får delta utan krav på var man bor, högst en gäst per aktiv jägare är 

tillåten. Gästjägare ska ha statligt jaktkort, licens och godkänt skjutprov och de får inget 

kött. 

  

§ 8. Björnjakt 

Några få jägare deltog i en samordnad björnjakt den 26 augusti, dock utan resultat .Under 

älgjakten får inte björn skjutas annat än i självförsvar. 

   

§ 9. Släpvagnar och transportfordon   
Jaktledarna utser vem som tar med släpvagn till jakten. Ersättning utgår som tidigare 

med 100kr/dag vid transport av älgdragare och 50kr/släpvagn och dag. Bo Olsson kollar 

upp att älgdragarna är kördugliga. 
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§ 10. Arbetsdag  

Slakthuset görs klart lör 7/10 kl 11.00 .Närvaro obligatorisk. I övrigt till jaktledares 

förfogande.  

      

§ 11. Älghudar  

Bo O informerar att samma köpare är intresserad av älghudar även i år. 

   

§ 12. Åldersbestämning/Viltdata 

Ålderbest.: Janne H, Bo O, Lars-Göran H + HP. Viltdata: HP 

  

§ 13. Jaktstig/skjutprov    
Årets jaktstig blir på söndag 3/9 kl 10-12. Fem tavlor, 20 skott. Pris: 40 kr. Krav 

60 poäng. (ej stöd vid tävling).  

 

Alternativ 1: skjutprov tisdag den 5/9 kl 17,  med 5 serier x 4 skott. Samma krav minst 

60 poäng.  Skjutkäpp är tillåtet. 

Ledare vid skjutprov är Bo Hedback, Janne Hedback och Bo Olsson. 

  

Alternativ 2: uppvisa intyg på prov för bronsmärke. 

 

Prisutdelning sker den 7/10 vid samlingen vid slakthuset och utlottning av 10 x 

200kr. 

 

 

§ 14. Övriga frågor  

-  Älgfest blir fredag 6/10.  

-  Eva G och Kino från Bygdegårdsföreningen tar på sig att sälja kaffe och korv vid     

jaktstigen.  

-  Styrelsen har beslutat att tacka nej till flyginventering av älgstammen. Dels så anser vi 

att kostnaden ca 27.000 kr är för hög i förhållande till nyttan, och för det andra anser vi 

oss ha en ganska god bild av älgstammen efter de observationer som görs under jakten.  

-  Kretsmästerskap i älgskytte i morgon kl 12-15 i Gärdås 

- Diskuterades vilken ny utrustning som behövs till slakthuset, bl a ska en ny tigersåg 

inköpas. 
  

§ 15. Avslutning  

 Mötet förklarades avslutat.  

 

 

Vid protokollet: 

 

Per Erik Willemark 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Bo Olsson   Janne Hedback 


