
Stadgar för Ringamåla Älg- och 

kronviltskötselområde . 
 

Antagna 2019-03-05, gäller för de jaktlag/jakträttshavare som genom avtal om samgående i 

viltskötselområden, anslutit sina marker till älg- och kronviltskötselområdet.  

 

 

§  1. Namn  

 

Älg- och kronviltskötselområdets namn skall vara Ringamåla älg- och 

kronviltskötselområde.  

 

§  2.    Beslutande organ   

 

Beslutande organ inom älg- och kronviltskötselområdet är viltmötet, extra viltmöte 

och styrelsen.  

 

§  3.  Styrelsens säte 

 

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun.  

 

§  4. Verksamhets- och räkenskapsperiod 

 

Viltskötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta  

1 kalenderår, (1 januari – 31 december)  

 

§  5.  Ändamål 

 

Ändamålet med skötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens  

intressen för god älg- och kronviltsskötsel, förvalta viltstammarna i förhållande till  

områdets förutsättningar.  

 

§  6. Älg- och kronviltmöte 

 

Ordinarie viltmöte skall hållas under januari-februari som årsmöte och under 

september. Mötena skall bestå av ombud för de anslutna jaktlagen 

 

Varje jaktlag äger vid älg- och kronviltmötet en röst (1) upp till 100 ha därefter en röst 

(1) för varje ytterligare påbörjat 100 ha. 

 

Varje medlem i något av de i viltskötselområdets ingående jaktlagen eller 

jakträttshavare, har rätt att närvara vid viltmötet med yttrande och förslagsrätt.  

 

Person som äger till älg och kronviltskötselområdet ansluten mark, men som inte är  

jakträttshavare, har rätt att närvara vid älg och kronviltmöte med yttrande-  

och förslagsrätt i frågor som rör områdets älg- respektive kronviltskötselplan.  

 

Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det.  

 



Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.  

 

Extra viltmöte hålls om styrelsen finner det nödvändigt, eller om en majoritet av de i 

älg- och kronviltskötselområdet ingående jaktlagen/jakträttshavarna begär det hos 

styrelsen.  

 

Extra viltmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.  

 

Kallelse till ordinarie och extra älg- och kronviltmöte sker genom styrelsens försorg,  

senast 14 dagar före mötet genom skriftlig kallelse via e-post eller brev till 

företrädarna för de jaktlag/ jakträttshavare, som ingår i viltskötselområdet.  

Kallelsen till årsmötet skall förutom dagordningen innehålla inkomna förslag till 

ändringar i stadgar, områdets omfattning samt andra föreslagna förändringar.  

 

På årsmötet skall nedanstående punkter utgöra dagordningen och på det andra 

ordinarie älg- och kronviltmötet skall punkterna 1 till 4 och de delar av punkterna 16 

till 21, som är relevanta förekomma.  

 

1.         Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte  

ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare. 

 

2.         Justering av röstlängd.  

 

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.  

 

4. Fastställande av dagordning.  

 

5.         Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.  

 

6.         Revisorernas berättelse.  

 

7.         Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.  

 

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

9.         Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter. 

 

10.       Val av fastställt antal ledamöter och suppleanter.  

 

11.       Val av ordförande till styrelsen i älg- och kronviltskötselområdet på 1 år.  

 

12.       Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.  

 

13.       Val av valberedning.  Fyra styck varav en är sammankallande. 

 

14.  Behandling av inkomna förslag. 

 

15. Anmälan om förändringar av viltskötselområdet eller av något i detta  

ingående jaktområdens omfattning.  

 



16.       Fråga om anslutning av nya jaktlag.  

 

17.       Fråga om älgskötselplan och kronviltsskötselplan.  

 

18.       Beslut om det antal kronvilt resp älgar, som skall fällas och fördelning  

av dessa mellan de i viltskötselområdet ingående jaktlagen/ jakträttshavarna 

samt fastställande av reservkvot.  

 

19.       Regler för älgjakten och kronviltjakten utöver de i § 8 angivna.  

 

20. Praktiskt viltvårdsarbete, viltinventeringar, skadeförebyggande  

åtgärder.  

  

21. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder 

enligt p. 20 

 

22. Beslut om avgifter 

 

23.       Övriga frågor.  

 

§ 7       Styrelse  

 

När viltmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör viltskötselområdet.  

 

Styrelsen är inför viltmötet ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande 

och övriga ledamöter, valda av älg- och kronviltmötet.  

 

Ordförande väljs på en tid av ett år.  

 

Antalet av älg- och kronviltmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara  4 eller 6 

ledamöter samt minst 2 suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med minst 2 

ledamöter och minst 1 suppleant vartannat år. 

 

Revisorer och valberedning väljs på ett år. 

 

Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg eller kronvilt och medlem i jaktlag 

inom älg- och kronviltskötselområdet.  

 

Styrelsen är beslutsför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det 

sammanträde som hålls närmast efter ordinarie älg- och kronviltmöte samt minst halva 

antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

Vid konstituerande sammanträde efter årsmötet utser styrelsen bland ledamöterna vice 

ordförande samt sekreterare och kassör. 

 

 

 

    

 

Det åligger styrelsen att:  



 

- Fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla 

karta över viltskötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens 

områden inritade.  

- Hos länsstyrelsen begära ny registrering av viltskötselområdet om ändring sker 

av områdets omfattning.   

- Noga följa älg- och kronviltstammens utveckling och vara uppmärksam på 

andra förhållanden som skall påverka avskjutningen inom området.  

- Föra statistik över avskjutningen. 

- Före varje viltmöte upprätta, och inför viltmötet framlägga förslag till 

avskjutning och regler för jakten.  

- Till viltmötena avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om 

anslutning till älg- och kronviltskötselområdet.  

- Till viltmötena ge förslag på praktiska åtgärder för viltvårdsarbete och 

skadeförebyggande åtgärder.  

- Till viltmötena ge förslag på avgifter.  

- I övrigt fullgöra de uppgifter viltmötena kan fatta beslut om.  

 

  § 8  Föreskrifter för jaktens genomförande  

 

1. Jakten inom viltskötselområdet bedrivs inom respektive jaktlag. Inom varje 

jaktlags område skall jakten ske som om jaktområdet utgör ett eget område för 

tilldelning. Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande 

jaktlag. Vid sådan samjakt fällt kronvilt eller älg, fördelas mellan de 

samjagande jaktlagen på så sätt de kommit överens om. 

  

2. Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Om denne är annan person än  

företrädaren för älg- och kronviltskötselområdet övertar jaktledaren dennes 

skyldigheter, vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget ( se 

jaktkungörelsen ). 

 

3. Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och om möjligt 

senast den 31 december anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla 

fastighetsförteckning aktuell. 

 

§ 8 a Föreskrifter för älgjakten 

 

1 Om något jaktlag fäller fler älgar än det är tilldelat skall det sist fällda djuret 

försäljas och dess värde tillfalla skötselområdets kassa. Älgen skall vara väl 

omhändertagen och i sådant skick att veterinärbesiktning kan genomföras (med 

röda organ) samt levereras till av styrelsen angiven plats. Trofén tillfaller 

skötselområdet. Om jaktlaget så önskar får det köpa djuret enligt ett kilopris, 

som för varje år beslutas på viltmötet i september. Motsvarande antal djur 

räknas bort från jaktlagets framtida tilldelning. 

 

2 Om något jaktlag inom ramen för sin tilldelning skjuter fel djur, till exempel 

fel kön, skall djuret antingen säljas enligt ovan eller köpas av jaktlaget. Djuret 

räknas av från jaktlagets tilldelning. 

 

3 Djurens vikt skall i samtliga fall ovan kontrolleras av utsedd kontrollant. 



 

4 Vuxna djur som understiger 100 kg i slaktvikt skall räknas av som kalv från 

tilldelningen. Kalvar som understiger 40 kg i slaktvikt räknas inte alls av från 

tilldelningen. Vid anmälan om djur som understiger dessa slaktvikter skall 

styrelsen besluta om kontroll. 

 

5 Älg som fälls under av skötselområdet beslutad skyddsjakt skall antingen 

säljas enligt ovan eller köpas av jaktlaget.  

 

§ 8b  Föreskrifter för kronviltjakten 

 

1. Om något jaktlag fäller fler kronvilt än det är tilldelat eller felaktigt djur fälls, 

enligt älg- och kronviltmötets överenskommelser, skall djuret försäljas och 

dess värde tillfalla viltskötselområdets kassa. Trofén tillfaller skötselområdet. 

Om jaktlaget så önskar får det köpa djuret enligt ett kilopris, som för varje år 

beslutas på viltmötet i september. 

                                                                                                                                               

2. Kronvilt som skjuts under av skötselområdet beslutad skyddsjakt skall 

antingen säljas enligt ovan eller köpas av jaktlaget. 

 

§ 9  Utträde ur älg- och kronviltskötselområdet  

 

Jaktlag som önskar utträde ur viltskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till 

styrelsen senast den 31 december. Jaktlag som begär utträde äger inte rätt att ställa 

anspråk på ekonomisk behållning eller inventarier i skötselområdet. 

 

§10 Anslutning till älg- och kronviltskötselområdet.  

 

Nya jaktlag som önskar ansluta sina marker till viltskötselområdet skall göra detta, 

senast den 31 december året före det år anslutningen avses ske. 

Anmälan skall göras skriftligen till styrelsen och frågan om anslutning prövas av 

årsmötet. Avgift för inträde bestäms på årsmötet. 

 

§11 Uteslutning ur älg- och kronviltskötselområdet.   

 

Viltmötet får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttshavare som överträder 

grundläggande bestämmelser för viltskötselområdet, eller av viltmötet fattade  

beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.  

Jaktlag som utesluts äger inte rätt att ställa anspråk på ekonomisk behållning eller 

inventarier i skötselområdet. 

 

 

§12 Ekonomi.  

 

För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande  

åtgärder och andra kostnader som hänger samman med viltskötsel inom  

området får älg- och kronviltmötet besluta om jaktlagen skall erlägga avgift. 

  

 

§13 Ändring av stadgarna för älg- och kronviltskötselområdet. 



 

Förslag till ändringar skall inkomma skriftligt till styrelsen senast den 1/12 året före  

det år förändringen avses ske. 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av viltmötet. Beslut om ändring är  

giltigt endast om det erhåller minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid viltmöte  

avgivna röster med samtidigt 50% närvaro av röstetalet eller vid två på varandra 

följande möten.   

 

§14 Upplösning av älg- och kronviltskötselområdet  

 

Beslut om upplösning av viltskötselområdet fattas av viltmötet. Om viltskötselområdet 

skall upplösas till följd av sådant beslut, krävs att förslaget erhållit minst två 

tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster vid årsmötet och vid ytterligare ett möte 

minst 6 veckors efter årsmötet.  

 

Viltskötselområdet skall upplösas om så många jaktlag utträtt ur området, att det inte 

längre uppfyller kraven för ett viltskötselområde.  

 

Kassans behållning skall fördelas på så sätt som beslutats av viltmötet och bidrag  

till viltvård eller viltskadeförebyggande åtgärder skall prioriteras.  

 

Ringamåla 2019-03-?? 

 

Styrelsen 

 

 

Namn    Namn  etc 


