
HÅSJÖ  RAGUNDA  ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

PROTOKOLL 

från jaktledarmöte den 6 oktober 2013 på hotellet i Hammarstrand.

1. Ordförande Micke Westin öppnade mötet.

2. Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll Sverker Björnhagen.

3. Till sekreterare hade styrelsen utsett Lennart Reuterskiöld.

4. Närvarolista upprättades, 25 jaktlag representerade.

5. Rolf Nilsson redogjorde för älgobsen. Jämfört med förra året har observationerna minskat med 123 
djur. Andelen tjur av vuxna har minskat från 0,398 till 0,355. Andel kalvar av vuxna kor har ökat 
från 0,71 till 0,749. Älgobs per mantimme har minskat från 0,052 till 0,046. Detaljerad 
information finns på www.viltdata.se .
Under septemberjakten sköts 203 älgar, 54 tjurar, 56 kor, 41 tk och 52 kk.
Septemberjakten 2012 sköts 204 älgar; 74 tjurar, 65 kor, 33 tk och 32 kk.
Jaktledarna erinras om vikten av att rapportera all observation av rovdjur till info@hrsl.se .

6. Trots ÄSO:s förbud att skjuta kapitala tjurar under september har några jaktlag skjutit tjurar med 
fler än 10 taggar. Mötet enades om att det är självklart att ÄSO:s avskjutningsregler skall gälla alla 
jaktlag. Protokollet från ÄSO:s årsmöte har via mail skickats till samtliga jaktledare, de jaktlag 
som har problem med sin e-post uppmanas att ange en andra mailadress till info@hrsl.se .  
Jaktledare är skyldig att informera jaktlaget om vilka avskjutningsregler som gäller för jakten.

7. Medlemsavgiften 200:-, skall vara inbetald innan jakten påbörjas. 
Konto Swedbank 81471 914 720 362-5 eller bankgiro 605-0272.

8. Närvarande jaktlag rapporterade att det finns normalt eller lite mindre älg än i fjol.

9. Mötet beslutade att Eva Larsson skall tillfrågas om hon kan och vill besiktiga älgar som misstänks 
ha någon sjukdom som kan innebära att älgen skall kasseras och därmed avräknas från tilldelning 
och fällavgift.

10. Nästa jaktledarmöte 16 februari 2014 kl 18 på Höggården, Höglunda.

Lennart Reuterskiöld

Micke Westin Sverker Björnhagen
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