
                                                     
 

 
Protokoll Årsmöte Kroppefjälls skötselområde 26 augusti 2021 

Tid: 19:00 

Plats: Högsäter bygdegård.  
Närvarande: Tveten, Ske Mosse, Slättängen, Rösäter-Ekarebol, Sundals Ryr Ö, 

Gullessbyn-Ringedalen, Granan-Buxåsen, Brötegården-Smedvattnet, Hult, Örnäs-Grösäter, 
Hult-tvetane, Kullen, Hällan-Ängen, Åsen-Bodane, Sundals Ryr V, Stigen, Kasen, Holmerud, 

Lindeskogen, Gullesbyn-Vrångebäck, Torp, Muggeliden, Stuveryd, Kalserud, Teåker, 
Makeberg, Vinnsäter, Ljusebråten, Illesäter, Törestorp, Kuserud, Prästegården, Fagerskog 

Norra, Säter, Torgärderud, Råvattnet.  
 
§1. Val av ordförande för mötet: Lars Ivarsbo valdes till ordförande. 
 
§2. Val av sekreterare för mötet: Martina Friberg valdes till sekreterare. 
 
§3.Val av två justeringsmän tillika rösträknare om någon fråga går till 
omröstning: Per Krokström och Tomas Näseth valdes till justerare tillika rösträknare.  
 
§4. Godkännande av kallelse till mötet:  
Kallelsen till mötet är skickad via mejl 26 juli 2021, enligt stadgarna. Årsmötet godkänner 
kallelsen.  
 
§5 Godkännande av dagordning: Efter tillägg §23b angående motioner i dagordning 
som motsvarar §24 i protokoll, samt 16b angående medlemmarnas synpunkter i dagordning 
som motsvarar §17 i protokoll godkände årsmötet dagordningen.  
 
§6. Förändring av områdets omfattning : Anders Källén informerar om att  9 jaktlag 
har ökat i areal. 

Jaktlag Hällan har splittrats och istället bildat Härlogsbyn, Hjärtungen och 
Hällan. Jaktlag Lindeskogen har splittrats och istället bildat fagerskog Norra, Lillegården och 
Lindeskogen.  

Jaktlagen Fagerskog Ranch och Solöga har lämnat skötselområdet.  
Jaktlag som gått samman är:  

Slättängen och Röe-Låkön. 
Brötegården och Smedvattnet.  
Åsen och Bodane  

Stigen och Hjärtsäter 
Hällan och Frestersbyn.  
Sköteslområdet består efter detta av 68 jaktlag på sammanlagt 38 242 hektar. 
 
§7. Avskjutning 2020-21: Ulf Jonasson informerar om avskjutning. Skötselområdet har 
hållt sig inom felmarginalen på +/- 10%. Sammanlagt sköts det 60 vuxna och 58 kalvar. De 
älgar som blivit nytilldelade på grund av för låg vikt vid vägning, och de älgar som jagats i 
beslut om skyddsjakt är inräknade i dessa siffror.  
 
 



 
 
§8. Älgobs: Ulf Jonasson informerar med hjälp av www.viltdata.se, där var och en kan gå 
in och titta på all statistik för det gångna jaktåret.   
Obs per mantimme visar på en nedåtgående trend. 
Tjurandelen visas vara 0.41%, vilket är i riktlinje med länsstyrelsens mål. 
 Reproduktionen är mindre bra detta jaktåret.  
Även om ett jaktlag inte jagat under obs-perioden skall obsen skickas in, man skriver då in i 
formuläret att man ej jagat.  
 
§9. Utfall på samrådsenkäten: Per Andersson informerar om utfall på samrådsenkäten 
som är besvarad av både markägare och jägare. I de största fallen är markägare och jägare 
överens. Frågorna har skattats med siffra 1-9 där 1 motsvarar lite älg/skador och 9 motsvarar 
mycket älg/skador.  
Fråga 1. Redovisning av färska skador på skog: Jägare - 5,0, markägare 5,6. 
Fråga 2. Trädbildning av rönn, asp sälg och ek förekommer i omfattning: Jägare 4,3, 
markägare 4,2.  
Fråga 3. Redovisning av älgskador på gröda: Jägare 4,4, markägare 4,7.  
Fråga 4. Nuvarande älgstam är antalsmässigt:  Jägare 5,6, markägare 5,8.  
 
Det är av vikt att alla ärligt på frågorna då enkäten tillsammans med till exempel älgobs och 
inventering utgör en faktor som påverkar tilldelning och skötselplan.  
 
§10. Redovisning av spillningsinventeringen: Anders Källèn informerar. Det är 49 
lag av sammanlagt 68 stycken som har gjort spillningsinventeringen. Det kan vara så att man 
som jaktlag inte har ytor att inventera, skicka ändå in inventeringsprotokoll där det står att 
man ej har ytor att inventera.  
Det skall vara ett protokoll per trakt, har man till exempel 3 trakter blir det 3 protokoll. 
 Det är tredje året som skötselområdet spillningsinventerat, felmarginalen har 
med åren blivit mindre, mycket på grund av att fler lag inventerat.  
Målet med inventeringen är att på sikt ha en kurva som visar på åt vilket håll stammen går, 
inte antalet älgar i vinterstam.  
 
§11. Statistik ålder & vikt: Ulf informerar. Medelvikten på slaktvikt i Kroppefjälls 
skötselområde var 21/21: Tjur-152.2 KG, Ko/kviga 145,5 Kg, Tjurkalv 55,5 Kg, och kvigkalv 
52,1 kg.  
Medelåldern på skjuta tjurar var 3,9 år och 3,7 år på ko/kviga.  
 Medlemmarna efterfrågar tabell som styrelsen tidigare presenterat. Tabellen har 
visat åldrar på skjutna djur/år. Ett exempel som kunde utläsas ur tabellen är när man 2018 sa 
att det inte fanns några kalvar i skogen men 2019 sköts det en hel del 1-åringar. Styrelsen 
skall försöka få fram en tabell till nästa årsmöte.  
 
§12. Iordningsställande av käkar för åldersbestämning: Patrik Johansson 
informerar om käkhanteringen som fungerar bättre och bättre för varje år. Det finns 
fortfarande de jaktlag som lämnar hela käkar, detta vill styrelsen inte ha! Det räcker med käke 
innehållandes tand 1-5, käken skall lämnas färsk i direkt anslutning till jakten. 
 Inlämningsstället i Färgelanda är kvar på Makaro Ab, i Brålanda har lådan 
flyttats från Vildmarksparter AB till Mollbergsvägen 19 hos Martina.   
 
§13. Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen (Bilaga. 1) har skickats ut 
tillsammans med övriga handlingar. 
Beslut: Bifalles av årsmötet. 
 
 
 
 



 
 
§14. Revisorernas rapport: Christer Bernlo läser på årsmötet upp revisorernas rapport 
(Bilaga.2). Christer och Jan-Olof Larsson yrkar för att ge styrelsen ansvarsfrihet.  
Beslut: Årsmötet bifaller rapporten.  
 
§15. Fastställande av resultat och balansräkning: Då styrelsens kassör blivit sjuk 
och ej kunde delta i årsmötet informerar istället Christer bernlo om fastställande av resultat 
och balansräkning (bilaga 3).  
Beslut: Årsmötet bifaller fastställande av resultat och balansräkning.  
 
§16. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2020-21:  
Beslut: Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för jaktåret 2020-2021.  
 
§17. Synpunkter från medlemmarna: Orvar Ottosson meddelar synpunkter från 
medlemmarna utifrån hans post i valberedningen.  
 Styrelsen anses vara något anonym, medlemmarna önskar att få information 
under hela året och inte enbart till årsmötet. Eftersom det i nuläget ej finns någon fungerade 
hemsida skulle ett alternativ vara fler utskick med information via mejl. Styrelsen tar med sig 
synpunkterna. 
       
§18. Val av ordförande för skötselområdet: 
Valberedningens förslag är omval av Ulf Jonasson. 
Beslut: Årsmötet väljer Ulf Jonasson som ordförande för skötselområdet för jaktåret 
2021/2022.  
 
§19. Val av ledamöter 
De ledamöter som är i tur för val är:  
Jimmy Wressel - Avgår           
Valberedningen föreslår Nyval av Lars Ling på 2 år  
Beslut: Årsmötet väljer Lars Ling på 2 år.  
Martina Friberg –  Valberedningen föreslår Omval  
Patrik Johansson – Valberedningen föreslår Omval 
Beslut: Årsmötet väljer Martina Friberg och Patrik Johansson på 2 år.  
 
§20. Val av 2 revisorer & 2 Suppleanter: 
Revisorer: Valberedningens förslag är omval på Christer Bernlo och Jan-Olof Larsson. 
Suppleanter: Finns inga förslag. 
Beslut: Årsmötet väljer Christer Bernlo och Jan-Olof Larsson på vardera 1 år som revisorer, 
utan suppleanter.  
 
§21. Val av valberedning.  
Styrelsens förslag är omval av valberedningen. Orvar Ottosson, sammankallande, Johnny 
Lundgren, Benny Hult samt Tommy Jonasson. 
Ytterligare förslag från medlemmarna är Göran Karlsson. 
Beslut: Årsmötet väljer Orvar Ottosson som sammankallande, Jhonny Lundgren, Benny Hult, 
Tommy Johansson samt Göran Karlsson till valberedning.  
 
§22. Beslut om avgifter till skötselområdet: 
Styrelsen föreslår 500:- per jaktlag istället för 600:- som det varit tidigare år. 
Beslut: Årsmötet bifaller avgift om 500:-.  
 
 
 
 
 



 
 
§23. Beslut om 5 kriterier för att inte bli av med vuxen älg för vuxen lag och 
kalv för kalvlag.: 
Kriterierna är inlämning av älgobs, käke, vikt, samrådsenkät och spillningsinventering, 
lämnas inte detta in i tid är styrelsens förslag att lag med vuxna i tilldelning blir av med en 
vuxen. De jaktlag som enbart har kalv i sin tilldelningen blir istället av med en kalv.  
Beslut: Årsmötet bifaller och beslutar om att dessa kriterier skall uppfyllas för att inte bli av 
med älg på tilldelning.  
 
§24. Motioner: Orvar Ottosson informerar om motioner (Bilaga 4) från Kalseruds jaktlag. 
Motion 1: Gäller omformuleringar, tillägg och saker som bör tas bort i stadgarna (Bilaga 4).  
Motion 2: Gäller tillägg av straff vid felskjuten vuxen som tappat hornen, styrelsen har  lagt 
till i principerna att det skall göras en avvikelserapport vid felskjutningar. 
Styrelsen, motionären och andra medlemmar för en diskussion om att antingen avslå motion 
eller bifalla motionerna som ett beredningsärende för styrelsen  inför nästa årsmöte. 
Beslut: Årsmötet, tillsammans med motionär, beslutar i  att ge styrelsen i uppdrag att bereda 
motion 1 och 2 till nästa årsmöte. 
 
§25. Beslut om jaktprinciper: Ulf informerar om jaktprinciper (Bilaga 6).  
Diskussioner fördes om målsättningar angående könsfördelningen. Styrelsen förklarar hur 
könsfördelningen går i linje med godkänd skötselplan av länsstyrelsen. 
     Förtydligande gjordes angående stycke om för små skjutna djur, för varje underviktig kalv 
som skjuts tilldelas en ny. Den nya kalven räknas in i den totala kalvpotten, när den totala 
kalvpotten är fylld avslutas kalvjakten. Jaktlagen skjuter alltså kalv från samma kalvpott och 
har fått ett max antal kalvar att skjuta.  
     Fråga om vart man får tag i besiktningsmän om detta skulle behövas. Besiktningsmännen 
är utsedda av länsstyrelsen, det finns namn och kontaktuppgifter på länsstyrelsens hemsida.  
     Under stycke om rapportering ac fällde djur uppkom önskemål om att kunna rapportera in 
älgar till telefonsvararen senare än 18:00. 
Beslut: Årsmötet beslutar att godkänna jaktprinciperna med tillägget att det går att rapportera 
in fällda djur till telefonsvaren fram till 19:00, istället för 18:00.  
 
§26. Avskjutningsplan/skötselplan: Ulf Jonasson informerar om skötselplanen är 
granskad och godkänd av älgförvaltningsgruppen och länsstyrelsen. 
 
§27. Beslut om tilldelning för 2021-22 
I enlighet med vår skötselplan ska 114 älgar fällas, 28 tjur, 30 hondjur och 57 kalvar. 
Styrelsen föreslår förändring av åkerareal från 40% till 60%, förslaget innebär att 4 älgar 
flyttas från fjället till sydöstra kanten av skötselområdet där det är med odlad mark.  
Förslag från medlemmar var att behålla faktor på 40% och inte gå på styrelsen förslag. 
Årsmötet röstade mellan A- Styrelsen förslag åkerareal på 60% och B- Behålla åkerareal på 
40%. 
Beslut: Genom röstning togs beslut att gå på medlemmarnas förslag och behålla åkerareal på 
40%. Förslag på tilldelning som gått ut i handlingar inför årsmötet gäller därför inte. 
Styrelsen gör en ny tilldelning där åkerarealen är 40%, tilldelningen skickas ut till alla 
medlemmar senast två veckor innan jaktstart. 
 
§28. Viktiga datum för jaktåret 2021-22: Ulf Jonasson informerar om viktiga datum 
(Bilaga 7.) 
 
 
 
 
 



 
 
 
§29. Reservkvot: Information om att det i skötselplanen finns 10% felmarginal som 
styrelsen kan användas vid behov av till exempel skyddsjakt. 
Beslut: Årsmötet beslutar att styrelsen får mandat att hantera felmarginalen på 10%. 
 
§30. Frågor rörande skyddsjakt: Jaktåret 21/22 hanterade och verkställde styrelsen 
frågor rörande skyddsjakt och andra sätt att skydda gröda från skada. Styrelsen önskar mandat 
att hantera och verkställa frågor angående skyddsjakt inför jaktåret 21/22. 
Beslut: Årsmötet beslutar att styrelsen får mandat att hantera och verkställa frågor rörande 
skyddsjakt. 
 
§31. Övriga frågor:  
A. Vid röstkvotering baseras idag rösterna på totalhektar. Önskemål framkom om att besare 
röst på älgareal istället. 
B. Avtackning av Jimmy Wressel som avgår från styrelsen och av Lars Ivarsbo som ställt upp 
som ordförande, båda fick varsin blombukett. 
  
Beslut: Årsmötet beslutar att skicka med styrelsen frågan till nästa jaktår. 
 
§32. Mötet avslutas: Ulf Jonasson avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
Ordförande: Lars Ivarsbo                                                               Sekreterare: Martina Friberg 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Justerare: Per Krokström                                                                      Justerare: Tomas Näseth 
 
 
 
 
 


