
 

Protokoll fört vid årsmöte 18 03 26 med Verums 
älgskötselområde i  Verums bygdegård. 

 

   § 1 

Ordförande Anders Paulsson hälsade de ca 70 närvarande välkomna och konstaterade att årets  
älgjakt åter fungerat mycket bra. Han poängterade också att den goda andan inom området håller i 
sig vilket känns bra för styrelsens medlemmar i deras arbete. Anders hälsade därefter kvällens gäst 
Krister Henriksson från Länsstyrelsens viltinventeringsavdelning välkommen.  22 jaktlag av totalt 39 
var representerade. 

   § 2 

Krister Henriksson berättade på ett mycket inspirerande och underhållande sätt om sitt arbete som 
viltinventerare. Det var framförallt tekniken att spåra varg och lo som var lärorikt att känna till. Han 
berättade också att det ibland var stor förväxling mellan varg och hund vid angrepp på bytesdjur. 
Intressant var också hur man kunde identifiera vilket djur som dödat bytesdjuret utifrån hur skadan 
såg ut och var på kroppen angreppet skett. Överraskande var också att hela Helgeåsystemet var helt 
fullt med Uttrar. Efter ett lärorikt föredrag tackade ordf. Anders Paulsson Krister Henriksson med en 
liten gåva.  

   § 3 

Efter en kaffepaus presenterade Stig Hermansson årets avskjutning. Av årets tilldelning 22 kalvar, 11 
hondjur och 10 tjurar hade 18 kalvar 10 hondjur och 10 tjurar skjutits varav 4 stora. Det innebär ( 2,4 
djur/1000ha). Kalvvikterna var 53kg i snitt. Älgobsen hamnade på 4490 timmar vilket är något mindre 
än ifjol. Vidare var det 0,68kalvar/hondjur vilket också är bra. Totalt sett har vi en älgstam i balans. 

   § 4 

Anders Paulssons rapport från samrådsgruppen  ” Samrådsgruppen inom Mellersta Norra 
älgförvaltningsområdet ”.  Man är där överens om vissa riktlinjer dokumenterat i ett policydokument. 
Nytt är att i år kommer samtliga skötselomr. att starta samtidigt. Start den 20:e oktober. Mer finns 
att läsa på hemsidan.  

   § 5 

Ola Arvidsson presenterade resultatet av spillinventeringen. 7 älgar/1000ha vilket stämmer bra med 
övriga inventeringar  och uppskattningar. Ola var i år nöjd med deltagandet och genomfört arbete. 
Dock är det några som inte deltagit. 

Årets  spillningsinventering  ska ske mellan 1/4 – 15/4. Ola och Stig kontaktas när det gäller mtrl. och 
ev. frågor. 

    



   §6 

Anders Paulsson valdes till att leda årsmötet med Rune Andersson som sekreterare. Till 
justeringsmän valdes Christian Nilsson och Ivan Olsson. 

   § 7 

Redovisade ordföranden det sätt på vilket kallelse skett och detsamma godkändes. 

 

   § 8 

Fastställdes föreslagen dagordning. 

   § 9 

Sekreteraren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse vilken godkändes 

   § 10 

Föredrogs revisorernas berättelse som var utan anmärkning 

   § 11 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

   § 12 

Valdes Anders Paulsson till ordförande i styrelsen 

   § 13 

Omvaldes till styrelsen Magnus Jönsson, Ola Arvidsson, Rune Andersson, Per-Ola Martinsson  till  
årsmötet 2020. 

   § 14 

Som revisorer omvaldes Carl-Gustav Engkvist och Mats Nilsson. 

   § 15 

Omvaldes valberedningen bestående av Jan Jönsson, Olle Ottosson och Glen Jonsson med Jan 
Jönsson som sammankallande.  

   § 16 

Ordföranden redovisade de  förändringar som skett av älgskötselområdets omfattning innebärande 
tillkomsten av 2 nya lag från Vittsjö äsko. med c. 700 ha. 

 

    



   §17 

Beslöts att ansluta de nya lagen. 

    

   § 18 

Älgmöte kommer att hållas i andra hälften av augusti. 

   § 19 

Beslöts att årsavgiften skall vara oförändrad 250 kr per jaktlag för 2018 för att täcka adm. kostn.
   

   §20 

Styrelsen rådfrågade årsmötet för synpunkter angående om ensamt hondjur skjuts och att det i 
efterhand visat sig att det finns kalvar- felskjutning eller ej? Majoriteten av årsmötet ansåg  att det 
skulle betraktas som felskjutning. Frågan kommer att tas upp i styrelsen och redovisas på älgmötet i 
augusti.  

   § 21 

Ingen revidering av skötselplanen  ansågs behövas  trots ökad areal. 

   § 22 

Avregistrering av enda kvarvarande -3- dagarsjakt ”Lilla Hemmeströ” godkändes med effekt för 
jaktåret 19 - 20. 

   § 23 

Tidigare hade konstaterats att kalvavskjutningen senaste jaktsäsongen legat på en något för låg nivå 
jämfört med vår egen älgförvaltningsplan.  Av den anledning framfördes åsikten att de jaktlag som 
önskar jaga kalv kan få göra så utan att därför riskera att ha gjort något etiskt fel. 

   § 24 

Då inga fler ärenden förelåg tackade ordföranden visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

Vid protokollet 

Rune Andersson 

Justeras 

Christian Nilsson Ivan Olsson 

 


