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Protokoll 

Extra älgmöte i Osby Norra Älgsköteselområde 

Naturbruksgymnasiet Osby 2014-09-23 

§1 Mötet öppnas. 

Mötet öppnades av B Å S 

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

B Å S valdes till ordförande samt L O valdes till sekreterare, av 

mötesdeltagarna. 

§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare. 

R T och B B valdes av mötesdeltagarna. 

§4 Justering av röstlängd. 

Röstlängden för extra älgmötet blev 89/111. 

§5 Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

Kallelsen godkändes av mötesdeltagarna 

§6 Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna 

§7 Förändring av älgskötselområdet. 

a) K G´s fastighet Segultslycke 2:3, Bökeberga 1:9, totalt 38 ha, 

går till Gunnänga Jaktvårdsförening. 

b) Osby 5:46, Osby 7:322, totalt 9 ha, går till Gunnänga Jaktvårdsförening. 

c) S. Hulta1:32, Björnön 1:3, Hökön 1:3, totalt 68 ha går till Holma jaktlag. 

d) Från Östanbökes jaktlag går Slähult 1:52, totalt 42 ha till Slähults jaktlag. 

e) P P´s fastighet Kulhult 1:1, Sjöalt 1:3, totalt 255 ha går till 

Hallaryds Älgskötselområde.                                                                                             

f) Osby-Hönjarum 2:1, totalt 69 ha går till Kulhult-Kalhults jaktlag. 

g) Biskopsgården 1:3, Norraryd 1:6 och 1:37, totalt 94 ha går ifrån  

Värmanshult till fastighetsägaren ATA Timber. 

h) Loshult Norras jaktlag, H P´s begär utträde till Hallaryds 

Älgskötselområde, totalt 1367 ha. 
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 Resterande areal inom Osby Norra Älgskötselområde blir cirka 19600 ha. 

§8 Spillningsinventering. 

Spillningsinventeringen genomförd på ett tillfredsställande sätt. Antalet 

inventerade ytor blev1470 och antalet spillningshögar 383. Utfallet av 

spillningsinventeringen talar för en vinterstam på 9,3 älgar per 1000 ha. 

Rensning av inventeringsytor skall ske den 15-16 november. 

§9 Inkomna motioner. 

Ingen motion har inkommit. 

§10 Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och 

fördelningen inom älgskötselområdet. 

Sedan den 1 jan 2014 och fram till idag har ett antal älgar dött av andra orsaker 

än jakt. I trafiken har 1 tjur, 4 hondjur och 1 kalv dödats. Dessutom har en älg 

dödats av tåg och inte kunnat könsbestämmas. I övrigt har 2 tjurar, 3 hondjur 

och 2 kalvar hittats döda. Totalt 14 älgar har således omkommit. Dessutom är 

reproduktionen fortsatt låg och älgskötselområdet har minskat i areal. Det finns 

således skäl till en något mindre tilldelning. 

Styrelsens förslag till älgjakten 2014 blir således:  

Jakttid: 25/10 2014 till 31/1 2015. 

Antalet tilldelade älgar: Tjur 10 st, hondjur 10 st och kalv 32 st. Avlysningsjakt. 

Tjur: 7 taggar eller fler. Jakttid 30 dagar, eller till avlysning. 

Ensamma hondjur: Jakttid 14 dagar, eller till avlysning. 

Kalv: Jakttid till avlysning eller till den 31/1 2015. Så länge hondjur är lovliga 

får endast en av dubbelkalvar skjutas. När jakten på ensamma hondjur avslutats, 

är alla kalvar lovliga. 

Styrelsens förslag antogs enhälligt. 

 

”Hundkalvar”, för hundträning, max en kalv/lag med mer än 800 ha. Jakttid: 

15/11 2014 – 31/1 2015. 
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§11 Regler för älgjakten utöver de i § 10 angivna. 

För vita älgar gäller ej regelverk men jägarmässig avskjutning enligt tilldelning. 

Fällavgift för vuxen älg 1000 kr och för kalv 100 kr. 

Rapportering till E och M enligt telefonnummer, som kommer att finnas med 

utskicket till respektive jaktlag, innan jaktstart. 

Obs: Följande information kommer att skickas ut via e-post: 

- Förteckning över jaktlagen med tilldelning. 

- Avskjutningsbestämmelser. 

- Telefonnummer för rapportering. 

- Blankett för älgobs. 

- Blankett för anmälan om fällda älgar. 

- Lista med eftersöksekipage. 

- Protokoll från kvällens möte. 

Rapportering till viltdatabasen kommer att ske så snart som möjligt. 

§12 Älgskötselplan 2014. 

Älgskötselplanen i sin helhet kan granskas på vår hemsida osbyälg.se samt 

osbyalg.se.  Den är godkänd för år 2014 och 2015. 

§13 Övriga frågor: 

a) Hemsida för älgskötselområdet. 

Osby Norra Älgskötselområde har nu en egen hemsida med domänerna 

osbyälg.se och osbyalg.se. Den kommer att innehålla viktig information 

som ständigt uppgraderas. Skicka gärna in bilder som kan passa på 

hemsidan. Helst bilder på djur och natur utan identifierbara personer. 

b) Mejladresser till samtliga jaktlag. 

I fortsättningen kommer all information till jaktlagen att skickas via 

e-post. 

c) Markägarmöte planeras till den 3 mars 2015 kl 19 och årsmöte till den 24 

februari 2015 kl 19 på Naturbruksgymnasiet i Osby. 

d) Informationskväll om SLU:s provinsamling samt om 

spillningsinventering, den 8 oktober kl 18.30 på Naturbruksgymnasiet i 

Osby. Anmälan 044/129340 eller vo9@jagareforbundet.se före 1/10. 
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§14 Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Vid datorn 

 

L O 

 

Justeras 

 

BÅ S             R T              B B      

Ordförande 


