
Håsjö Ragunda Älgskötselområde 

PROTOKOLL 

från jaktledarmöte 1 oktober 2017 på Hotell Hammarstrand 

1. Ordförande Mikael Westin öppnade möte.

2. Till mötesordförande valdes Lars-Erik Granbacka

3. Till att justera mötesprotokollet valdes Bengt Norberg.

4. Närvarolista skickades runt. 26 jaktlag närvarande.

5. EKONOMI. 23 998 kr i kassan. 19 lag av 37 har betalat in sin medlemsavgift för 2017.

Styrelsen har tagit beslut på att lag som ej betalar in sin medlemsavgift inte heller

kommer att tilldelas älg för avskjutning. Ordförande Mikael Westin kommer att

kontakta de lag som inte betalat in sin medlemsavgift. Styrelsen uppmanar lagen att

kontrollera och betala in medlemsavgiften för 2017.

6. AVSKJUTNING-ÄLGOBS Genomgång från de på mötet närvarande jaktlagen hur det

varit med älgobsen jämfört med föregående år. Detaljerad information finns på

www.viltdata.se

7. STATISTIK-ÄLGOBS-REPRODUKTION Mikael Westin och Rolf Nilsson gick igenom

statistiken hur den ser ut just nu på älg obs och reproduktion. Älgobsen har ökat,

reproduktionen ökat, finns fler kalvar, antalen oxar nedåt i% och antalet kor ökat i%.

Måste skjutas mer kalv och bara handjur ska skjutas i den extra tilldelning som finns.

Antalet mantimmar minskat men är ändå tillräckligt för den statistik som förs - minst

5000 h behövs - vi har 3 gånger så mycket. Diskussion fördes om älg obs och

tilldelning. Fortfarande mycket älg i området kring lndalsälven och upp mot Håsjö.

8. EXTRA TILLDELNING. Totalt finns 25 extra älgar att dela ut. Enbart kor får skjutas och

man ska ha skjutit klart på kalv. Styrelsen har beslutat följande:

Ramsjö fortsätta skjuta kalv, komma in med ny ansökan till styrelsemöte den 22

oktober.

Axelsson tilldelas 1 st. ko.

Bybodarna skjuta fullt på kalv sedan 1 st. ko.

Nordvall fortsätta jaga kalv.

Sverker Björnhage tilldelas 1 st. ko.

De inom VVO som finns inom ÄSO: omfördelar själv älgar från de lag som har lite älg

till lag som skjutit fullt.

Älgar som blivit påkörda av bil och tåg och avlidit räknas in i statistiken.

Lagen ska rapportera in tjurar som skjutits med fler pinnar än 10 i september.

Jaktlagen avgör själv påföljder för de som skjutit tjurar över 10 pinnar.
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Namn 

Magnus Söderberg 
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Lennart Levin
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Thomas Eriksson

Per-Åke Amren

Sven-Göran Westberg

Sverker Björnhagen

Gunilla Smårs

Janne Andersson

Carl Färdigh

Jonas Wahlberg

Joel Dahlqvist

Mats Eriksson

Lars Nilsson

Håkan Lindgren

Marcus Wiklund

Peter Hammar

Martin Zwahlen

Bengt Norberg

Krister Backlund

Ulf Göransson

Rolf Nilsson

Mikael Westin

Lars-Erik Granbacka

Georg Sjöstrand

Birger Carlqvist
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Bodtjärnsälgetjärn 
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Stockberget 
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Kånkback VVO 

Gastsjöjägarna(Höjda) 
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