
 
 

 
Öxabäck älgskötselområde 

 
Protokoll från styrelsemöte i Öxabäcks bygdegård 2011-02-22 

 
 

Närvarande:  Christer Ivarsson, Bengt Marmander, Peter Skantz, Anders Johnsson,              
Rickard Qvarfell, Johan Söderlöv, Sven Carlsson, Roger Stensson,             
Bruno Persson samt Andreas Marmander. 

 
1. Mötet öppnades av Christer Ivarsson. 
 
2. Dagordningen godkändes. 

 
3. Nytillkommet jaktlag från Älekulla, jaktledare Bosse Larsson. 

Christer drog snabbt de nya bestämmelser som kommer att gälla vid 
bildandet av de nya älgvårdsområdena. 

 
 

4. Ekonomi 
 Johan S redogjorde för det ekonomiska läget, kassan idag 48000:-, skall dock  
 Avgå 12000:- i licensavgifter. 

Tre jaktlag har inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser ännu, de berörda 
lagen är Broken, Ålbäcken samt Kärra Nedre. Vissa inbetalningar på foderköp 
har inkommit, småsummor. Johan kräver mer kontroll över detta. Johan och 
Rickard ska komma överens om något bra system. 
Johan ville byta bank till Mjöbäcks sparbank, detta för att på ett enklare sätt 
ersätta den gamla typen av postgiroblanketter, han har blivit lovad att ta över 
Vildsvin i marks redan aktiva konto, detta var ok med styrelsen men beslut tas 
av årsmötet. 
Tilldelningsavgift samt licensavgift för den älg som överläts från Ålbäcken till 
Trantorp har erlagts av Trantorp. 
 

5. Årets avskjutning 
 8 tjurar, 16 hondjur samt 36 kalvar (18 + 18) 
 Kort konstaterande är att vi skött oss bra, med undantag för tjursidan. 
 
6. Vildsvinsfronten 

Rickard befarar att det till viss del sker jakt med alltför stor ”inmatning”, med 
följden att avskjutningen blir på tok för hård och ofta fel djur, på vissa håll. 
Utvecklingen av viltsvinsstammen har inte gått i den takt som man tidigare trott. 
Det framkom på mötet att en typ av förvaltningsplan ska tas fram för framtida 
viltsvinsjakt, Rickard åtog sig detta uppdrag. 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. Kursverksamhet 
Sven har lite på gång vad beträffar vildsvinsjakt och skötsel, samt div förslag på 
kursverksamhet, däribland en viltvårdskurs. 
Sven nämnde även att det kommer att ges möjlighet till skytteträning i Rydal, 
bland annat så kallat snabbskytte. Han återkommer om med mer info. 
 

8. Framtidsstrategi 
Vad gäller de nya älgvårdsområdena, så är styrelsens förslag att jobba för ett 
samgående med Svenljunga södra. 
 
Avskjutningsförslag till kommande säsong: 
 
1 Samma modell som jaktsäsongen 2010/2011. 
2 Avlysning på tjurar enligt modellen, pinntjur 5 st, 0-6 tagg 5 st, 

över 6 taggar 5 st, i övrigt likt föregående jaktsäsong. 
 

9. Förslag på dagordning inför årsmötet lades fram från Christer, denna 
kompletterades med en punkt, och det var ”vildsvinsfrågor”, i övrigt OK. 

 
10. Mötet avslutades. 

 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………..  …………………………………….. 
Bengt Marmander   Christer Ivarsson 

 


