
Närvarolista möte 2013-02-07 
Namn   Jaktlag (nr) 
 
Lars Nilsson   10 
Roger Holgersson   2 
Peter Truedsson   18 
Henrik Henriksson   4 
Peter Bohlin   4 
Mats Henriksson   4 
Thomas Pettersson  7 
Hans Jonasson   15 
Jonas Johnsson   16 
Jonas Johansson   16 
Kjell Berggren   13 
Erik Svensson   11 
Mats Johansson   6 
Johan Gyberg   14 
Per-Ivar Johansson  19 
Mikael Olsson   8 
Arne Karlsson    
Stig Torstensson   12 
Maria Henriksson   4 
Daniel Millbourn   10 
 
 
 
 
 
 
 
RÄSKO 2013 – 2015 
Möte 2013-02-07 
 
Mötets innehåll: Jakttid och tilldelning  
Det nya förslaget om älgtilldelning presenterades på årsmötet och där 

beslutades en tilldelning på nio vuxna och tolv kalvar.  
Daniel gick kort i genom förslagen och besluten.  

Därefter diskuterades följande: 
 

Fördelning av antal tjurar resp hondjur i avskjutning 



 Mötet bestämde att fördelningen mellan tjurar och hondjur hålls 

öppet tills vidare och lämnas till upptaktsmötet i september. 

 

Förslag på tidsbegränsning på jakten av hondjur? 

 Förslag: 14 dgr 

Förslaget godkändes och beslut om 14 dagars jakt på hondjur togs. 

 

De jaktlag som har tilldelning av två vuxna: 

 Förslag: de jaktlag som är tilldelade två vuxna ska skjuta en av 

varje dvs ett hondjur och en tjur? 

Beslut: mötets mening var att rimligheten ligger i att skjuta hondjur 

+ tjur. Men inget beslut togs om nya restriktioner gällande detta 

utan jakt sker med det sunt förnuft. 

 

Revidering:  
 ang Mats Henrikssons tilldelning av två kalvar. Rätt information i 

protokollet, fel i förslaget (se protokoll samt utskick av förslag). 

 

Tilldelning? 
 Förslag: Tilldelningsprincipen eller som det varit tidigare? 

Beslut: genom röstning beslutades att bruka den nya 

tilldelningsprincipen.  

 

Ska vi senarelägga jaktstarten? 

 Förslag: ska vi skjuta fram jaktstarten två veckor? 

Beslut: vi för vidare frågan till förvaltningen. Samtliga närvarande 

på mötet var för förslaget om vi får med oss övriga områden dvs 

Halasjö, Olofström, Mörrum. Vi säger ja om de övriga går med, 

annars behåller vi jaktstarten till andra måndagen i oktober.  

Styrelsen kontaktar grannområdena för en diskussion. 

  

Angående fördelning av tjurar: 
 Förslag 1: avskjutning 0-2 och udda 10+  

dvs vi skjuter fem pinntjurar och fem 10-taggare 

Förslag 2: vi begränsar avskjutningen till max två udda 10+  

men vi kan fortfarande skjuta fem pinntjurar. 



Beslut: genom röstning, förslag 2 

 

Övrigt: 

 
 Arne Karlsson vill ha in fastighetsbeteckning där de fällda älgarna är 

skjutna, för vidare registrering till länsstyrelsen. Skickas via mail till 

Arne. 

 

 En död älg har hittats död i Långeboda. Man har konstaterat ett 

hondjur och att det förmodligen är ett äldre hondjur. Käken har 

tagits om hand och är skickad på analys. Daniel uppmanar alla att 

ta vara på käkarna hos påträffade döda djur men också vid 

trafikdöda älgar.  

 

 Interna förändringar inom jaktlagen såsom arealer etc bör 

rapporteras snarast. Kontakta Daniel. 

 

 Mötet avslutades 

 

 
Ordförande:                Sekreterare för mötet: 

Daniel Millbourn                Maria Henriksson 
 


