
Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde. 

 

Protokoll från årsmöte 21 januari 2016 i Mörrums Jaktskytteklubbs stuga. 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

Bengt Eriksson hälsade välkomna och öppnade årsmötet. 

 

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

ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare. 

 

 Bengt Eriksson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till sekreterare för mötet. 

 

 Andreas Eriksson och Staffan Petersson valdes att jämte ordföranden justera protokollet 

och tillika vara rösträknare. 

 

§ 2. Justering av röstlängd. 

 

 Beslutades att röstlängd skulle upprättas endast om så erfordrades.  

 

§ 3. Fråga om kallelse har skett på rätt sätt. 

 

 Beslutades att kallelse skett på rätt sätt. 

 

§ 4. Fastställande av dagordning. 

 

Den utsända dagordningen fastställdes med den ändringen att § 11 skulle behandlas före  

§ 10. 

 

§ 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

 

Bengt Eriksson gick igenom verksamhets- och förvaltningsberättelsen. Eftersom jakten 

inte är avslutad kommer den att kompletteras. 

 

Bernt Pettersson gick igenom resultat- och balansräkningen. Den ekonomiska ställningen 

är god. 

   

§ 6. Revisorernas berättelse. 

 

Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Revisorerna tillstyrkte att resultat- och 

balansräkningen skulle fastställas och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. 

  

§ 7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning. 

 

 Beslutades att resultat- och balansräkningen skulle fastställas. 

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 



 Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. 

 

§ 9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter. (nuvarande=6+2 ) 

 

 Beslutades att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen skulle vara 6 och antalet 

suppleanter 2. 

 

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

 

 Bengt Eriksson hade undanbett sig omval som ordförande. 

 

 Till ordförande på ett år valdes Andreas Eriksson. 

 

§ 10. Val av fastställt antal ledamöter och suppleanter. 

 

Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Bengt Olofsson, Bernt Pettersson och Staffan 

Petersson.  

 

Ingemar H Sjöbohm hade avsagt sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot.  

 

Till ordinarie ledamot på ett år fyllnadsvaldes Peter Jonsson. 

 

Till suppleant i styrelsen på två år omvaldes Robert Wållgren. Till suppleant på ett år 

nyvaldes Bengt Eriksson. 

    

§ 12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter. 

 

 Till revisorer omvaldes Göran Torstensson och Bror Johansson. 

 

 Till suppleanter omvaldes Bo Ingemansson och Johan Nilsson. 

 

§ 13. Val av valberedning. Tre styck varav en är sammankallande. 

 

 Elis Eliasson hade undanbett sig omval. 

 

Till valberedning omvaldes Olle Nilsson, sammankallande, och Gunnar Eriksson samt 

nyvaldes Mats Ottosson. 

 

§ 14. Behandling av inkomna förslag. 

 

 Inga förslag hade inkommit. 

 

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

jaktområdens omfattning. 

 

 Bengt Eriksson informerade att ett jaktlag med 189 ha lämnar området. Två nya 

fastigheter har tillkommit och ett antal fastigheter utgår. 



 Fortfarande återstår en del oklarheter att utreda. Med detta protokoll följer en förteckning 

över alla jaktlag och vilka fastigheter som enligt tillgängliga uppgifter ingår. Varje jaktlag 

ska gå igenom listan och komplettera med fastigheter som utgår eller tillkommer till 

jaktlagets område. Den slutliga listan ska alltså visa jaktlagets totala areal och 

fastighetsbeteckningar för samtliga ingående områden. Den kompletterade listan ska 

sändas till Bengt Eriksson senast den 30 april. Sedan kommer en komplett lista för hela 

skötselområdet att upprättas och vara tillgänglig för alla. 

 

§ 16. Fråga om anslutning av nya jaktlag. 

 

 Inga jaktlag har ansökt om inträde. 

 

§ 17. Fråga om älgskötselplan och kronviltskötselplan. 

 

 Älg: 

 

Älgobsen per mantimme inom Mörrumsån visar en sjunkande trend, 0,027 jämfört med 

0,026 respektive 0,056 de två föregående åren.  

 

Inom ÄFO Blekinge Väst har obsen per mantimme minskat med cirka 25 %. 

 

Reproduktionen inom ÄFO var 0,59 kalvar per hondjur. 

 

Andelen tjur av vuxna inom ÄFO var 52 %. 

 

Kalvvikterna inom ÄFO var fortsatt låga. 

 

Avskjutningen inom Mörrumsån hittills är 4 tjurar, 2 hondjur och 2 kalvar. Kalvjakten är 

inte avslutad. 

 

Övrig dödlighet är 3 djur (1 trafikdödad och 2 drunknade). 

 

Bengt Eriksson presenterade styrelsens förslag till en ny skötselplan för åren 2016-2018. 

Mål för planen är att bibehålla stammen på nuvarande nivå, 4,6 älgar per 1 000 ha i 

vinterstam. Enligt Skogsstyrelsens prognos ökar fodertillgången avsevärt de närmaste 

åren. 

 

Den föreslagna planen innehåller en årlig avskjutning på 5 vuxna och 5 kalvar. 

 

Beslutades att bifalla styrelsens förslag, som ska lämnas till ÄFG och länsstyrelsen för 

godkännande. 

 

Beslutades att behålla systemet för treårstilldelning av älg till jaktlagen. 

 

Beslutades att behålla samma tidpunkt för jaktstarten, andra måndagen i oktober. 

 

Beslutades att ge styrelsen rätt att avgöra om kvoteringsjakt på kvarvarande djur efter 70 



dagar ska genomföras. Styrelsen ska avgöra frågan med hänsyn till tillgången på älg. 

 

Kronvilt: 

 

Avskjutningen var 1 hind och 2 kalvar. Jakten på hjort är inte avslutad. 

 

Bengt Eriksson presenterade styrelsens förslag till en ny skötselplan för åren 2016-2018. 

Mål för planen är att behålla stammens storlek på nuvarande nivå. 

 

Den föreslagna planen innehåller en årlig avskjutning på 1 hjort, 1 hind och 2 kalvar. 

 

Beslutades att bifalla styrelsens förslag, som ska sändas till länsstyrelsen för 

godkännande. 

 

Beslutades att behålla jaktstarten som 2015. 

 

Beslutades att hänskjuta beslutet om taggräkning på hjort till höstmötet. 

 

Jaktvakt: 

 

Beslutades att behålla systemet Jaktvakt. 

   

§ 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. 

 

 Beslutades att behålla gällande regler för tilldelning, avlysning mm. 

 

 Beslutades att endast ett regelsammandrag ska ges ut, som omfattar all jakt på älg och 

kronvilt. 

 

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

 

 Inga ytterligare regler. 

 

§ 20. Praktiskt viltvårdsarbete, viltinventeringar, skadeförebyggande åtgärder. 

 

Tre rutor för spillningsinventering är utsatta. Beslut har tidigare tagits om att 

spillningsräkningen ska göras helgen 23-24 april. 

 

Uppdrogs åt styrelsen att förbereda och inbjuda alla jaktlag till samling med grillning och 

genomgång av inventeringsresultatet den 24 april. 

 

§ 21. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt p. 20. 

 

 Inga avgifter. 

 

§ 22. Beslut om avgifter. 



 

Beslutades att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrad 200 kr per jaktlag. Avgiften 

ska vara inbetald senast 29 februari till bankgiro 5875-5828. Avsändare ska anges på 

betalningen. 

   

§ 23.     Övriga frågor. 

 

Beslutades att slå ihop samråds- och höstmötena till ett möte med gemensamt protokoll. 

Vi bör försöka intressera fler icke jagande markägare att delta i samråden. 

 

Beslutades att avskjutningsrapport för övrigt vilt ska lämnas till Bengt Eriksson senast 15 

april. Jaktlagen ska inte rapportera till Viltdata eller Jägareförbundet. Blankett bifogas 

protokollet. 

 

Uppdrogs åt styrelsen att anordna en föreläsning med sakkunniga från exempelvis 

Skogsstyrelsen  avseende betestillgång, betesskador, påverkan av olika viltslag, 

tallproblematiken mm. 

 

Informerades att Elias Thuresson accepterat att ordna ett studiebesök på sina marker i 

trakten av Alvesta. Han kommer att tala om viltvårdsåtgärder mm i första hand för 

lövskog. Besöket kommer att ske i slutet av maj eller början av juni. Särskild inbjudan 

kommer att sändas till jaktlagen. 

 

Bengt Eriksson avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Bengt Eriksson Staffan Petersson 

 

 

    Andreas Eriksson 

 

 

 

 

 

 

  

 


