
Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde. 

 

 

Protokoll från årsmöte 4 februari 2014 i Mörrums Jaktskytteklubbs stuga. 

 
 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

§ 1.  Bengt Eriksson hälsade välkomna och öppnade årsmötet. 

 

Bengt Eriksson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till 

sekreterare för mötet. 

 

Anders Eliasson och Joakim Svensson valdes att jämte ordföranden 

justera protokollet och tillika vara rösträknare. 

 

§ 2. Beslutades att röstlängd skulle upprättas endast om så skulle erfordras. 

 

§ 3. Beslutades att kallelse skett på rätt sätt.  

 

§ 4.  Den utsända dagordningen godkändes.  

 

§ 5.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2013 upplästes.   

Den godkändes med komplettering om att dovvilt för första gången 

etablerat sig i området och att uppmaningen att freda dem åtföljts av 

jaktlagen. 

 

 Bilaga till detta protokoll.       

 

§ 6. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Revisorerna tillstyrkte 

att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. 

 

§ 7. Efter genomgång godkändes resultat- och balansräkningen för år 2013. 

Ekonomin är god, kassan innehåller vid årets slut cirka 17 000 kronor. 

 

§ 8.  Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. 

 

§ 9. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 6 ordinarie och 2 

suppleanter. 

 

§ 10. Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Bengt Olofsson, Staffan 

Petersson och Bernt Pettersson. 

 

 Till suppleant på två år omvaldes Robert Wållgren.  

 

§ 11.  Till ordförande på ett år omvaldes Bengt Eriksson. 

 



§ 12.  Till revisorer omvaldes Göran Torstensson och Sven-Erik Nilsson.  

  Till revisorssuppleanter omvaldes Bror Johansson och Bo Ingemansson. 

 

§ 13.  Till valberedning omvaldes Elis Eliasson, sammankallande, Gunnar 

   Ericsson och Olle Nilsson. 

 

§ 14.  Inga förslag hade inkommit. 

 

§ 15. Förändringar i viltskötselområdets omfattning:  

 

 Gränum 22:1, 24 ha utgår från Olle Nilssons jaktlag. Anmälan till 

länsstyrelsen har gjorts. 

 

§ 16.                 Inga jaktlag hade ansökt om medlemskap. 

 

§ 17.  Bengt  Eriksson redovisade älgobsen från 2013 års jakt. 

 

- I ÄFO Väst låg antalet obs per mantimme på 0,045, en minskning 

mot de två tidigare åren. I skötselområdet var talet 0,056, en avsevärd 

ökning.  

- I skötselområdet var andelen kalv per hondjur 0,593, ungefär lika 

med tidigare. 

- I ÄFO Väst har 116 älgar skjutits, jämfört med planen 120. 

 

 Avskjutning av älg 2013: 

 

- 2 tjurar. 

- 3 hondjur. 

- 5 kalvar. 

- Helt enligt skötselplan. 

 

 Övrig dödlighet; 4 älgar, trafik. 

 

Avskjutning av kronvilt 2013: 

 

Ingen avskjutning. 

 

Informerades att viltstängsel kommer att sättas upp i samband med 

ombyggnaden av E 22 från Ysane till och med trafikplats Mörrum Väst. 

 

Uppdrogs åt styrelsen att skriva till Trafikverket och begära att stängsel 

sätts upp från trafikplats Mörrum Väst till Mörrumsån. 

 

§ 18.  Skötselplanen för älg för åren 2013-2015 gäller. 

  



 Beslutades att samma tilldelnings- och avskjutningsprinciper för älg som 

2013 ska tillämpas också 2014. Om förhållandena ändras kan beslut om 

förändringar fattas på viltmötet i september.  

 

 Beslutades att använda systemet ”Jaktvakt” för avlysningen 2014. 

Systemet bygger på SMS- information till jaktlagen och kostar 2 000 

kronor per år. Andreas Eriksson åtog sig att introducera systemet och 

sköta dess administration.  

  

 Skötselplanen för kronvilt för åren 2013-2015 gäller. 

  

Planen innehåller 1 hjort med 3-9 taggar, 1 hind och 2 kalvar per år. 

 

Inget kronvilt har fällts under året. Planen behålls ändå oförändrad. 

 

Beslutades att samma tilldelnings- och avskjutningsprinciper för kronvilt 

som 2013 ska tillämpas också 2014. Om förhållandena ändras kan beslut 

om förändringar fattas på viltmötet i september. 

 

§ 19.                Inga tillkommande regler diskuterades. Regelsammandraget fastställs på 

                        höstmötet 

 

§ 20. Jaktlagen ska lämna avskjutningsrapport för övrigt vilt till Bengt Eriksson 

senast 15 april 2014. Jägareförbundets blankett biläggs protokollet. 

 

 Blankett för redovisning av betesskador biläggs protokollet. 

 

 Informerades att studiebesök på Trolle- Ljungby kommer att ske 22 maj. 

Särskild kallelse kommer att sändas till jaktlagen. 

 

§ 21. Inga avgifter. 

 

§ 22.  Beslutades att medlemsavgiften för 2014 ska vara 200 kronor per jaktlag. 

Avgiften ska vara betald senast 30 juni 2014 till bankgiro 5875-5828. 

Avsändare ska anges på betalningen. 

 

 Beslutades att de jaktlag, som efter en påminnelse inte lämnar älgobs, inte 

får någon tilldelning av älg följande år. 

 

 Beslutades att denna regel ska införas i stadgarna. Samtliga närvarande 

röstade för detta, vilket innebär att stadgeändringen är slutligt beslutad i 

enlighet med stadgarna. 

 

 Beslutades att stadgarnas § 8b 1, första meningen, ska ändras enligt 

följande: 

 



 ”Om något jaktlag fäller fler älgar än det är tilldelat eller felaktigt djur 

fälls enligt älg- och kronviltmötets överenskommelse skall djuret antingen 

försäljas och dess värde skall tillfalla viltskötselområdets kassa, eller skall 

jaktlaget till viltskötselområdets kassa inbetala värdet av djuret enligt ett 

kilopris, som för varje år beslutas på viltmötet i september.” 

 

 Paragrafen i övrigt ändras inte.  

 

§ 23. Mötet framförde ett tack till styrelsen för gott arbete under 2013. 

 

§ 24. Mötet avslutades med kaffe i god stämning. 

   

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Bengt Olofsson   Bengt Eriksson Anders Eliasson  

    

 

   Joakim Svensson 

    

 

 

    

 

 

     

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  
 


