
Protokoll för Älgskötselområde Mark SOs höstmöte 2019-09-24. 

1. Alla jaktlag var representerade utan Broken, Kärra Nedre 
 

2. Vårt område har minskat från 20533 ha till 18883ha= -1649ha (LST översyn, samt vatten borttaget) 
Snittareal i år för en älg är 332h. Se separat tilldelningslista. 
70 fastigheter ska läggas till, som har saknats. Ärende finns hos LST. 
 

3. JS skickar ut adresslista till samtliga lag som ombeds uppdatera ev. ändringar samt komplettera med 
en vice jaktledare. Maila tillbaka ändringar till js@stayhome.se. 
 

4. Viktigt att alla jaktlag rapporterar in avskjutning på allt vilt. Ska göras årligen. 
 

5. Vinst älgen vanns av Anabäckshult, 1st hondjur om får skjutas fram till 1/12. 
 

6. På mötet beslutades att  
- Fram till 17/11 jagar alla lag sina tilldelade djur. Därefter kan det ev. bli avlysningsjakt/omfördelning 
på återstående djur. Beslut tas på avstämningsmöte den 17/11 i Kupan Örby. Vuxen jakt till 1/12 
- De lag som har under 250ha får en pott på 2 kalvar på 5 lag (avlysningsjakt) Jaktlagen meddelar omg. 
I SMS gruppen när kalv är skjuten. Gäller fram till 17/11. 
- Fri kalvjakt gäller från 14/10 för de lag som har en tilldelning på minst 1+1. 
- Tjurar, 11 tilldelade tjurar. Max 3 tjurar får vara 8-taggar och uppåt. Alla tjurar får vara "små" 
Jaktlagen meddelar omg. I SMS gruppen när tjur över 8 taggar skjuts är skjuten. 
- Vid ev. överskjutning/felskjutning av tjurar, dras en vuxen älg av på nästa års tilldelning. 
 

7. Spillningsinventering: Varje jaktlag inventerar endast punkter på egen mark. Rensning och utsättning 
av nya punkter ska ske ca 1/11. Till våren blir det RASE utbildning. 
 

8. Spara en underkäke på alla vuxna djur. Åldersbedömning sker Hos Anders Henriksson, 9/12. 
 

9. Fällavgift 1200kr/vuxet djur, 400kr/kalv. Ingen tilldelningsavgift. 
 

10. Kronhjort, endast spetshjort tillåten. 
Återstår idag 4 spetshjortar, 2 hindar, 4 kalvar.  
 

11. Vildsvin: Hittills är det ca 100 grisar skjutna i år i vårt område.  
 

12. Viltkasserare: I år kommer Magnus Fagerfors hjälp oss vid behov. 500kr/ärende som betalas till 
honom. 
 

13. Stadgar och CWD: Information från Andreas Martinsson. Underlag läggs upp på hemsidan. 

 

Mikael Fransson   Johan Söderlöv 

Mötets ordförande   Sekreterare 

 

 



 

 


