
Protokoll från SSVVO:s/ÄFO:s jaktstämma 2018

Protokoll fört vid årsstämma med medlemmar i StödeSödraViltvårdsOmråde, söndagen den 12 
augusti 2018 klockan 18.00 i Stödehusets lokaler.

Närvarande: 27st medlemmar
Bilagor: 'Älgtilldelning jaktlag', 'Jaktregler' samt 'Begränsningsområden', se SSVVO:s hemsida,

§ 1 Mötets öppnande.
Styrelsens ordförande Kjell-Åke Grubb öppnade jaktstämman och hälsade medlemmarna välkomna. 

§ 2 Val av ordförande för stämman.
Stämman beslutade att välja Kjell-Åke Grubb som ordförande att leda stämman.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman.
Stämman beslutade att välja Kjell Eriksson som protokollförare samt Anders Öberg som justeringsman.

§ 4 Fastställande dagordning.
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 Uppföljning älg och kronviltsjakt 2017-18.
Ordföranden beskrev resultat av fjolårets älgjakt med att visa avskjutningsstatistik, viktfördelning, 
åldersfördelning mellan könen. Man ser att dom senaste två (2) åren har avskjutningen ganska drastiskt 
sjunkit till ca 3,1djur/1000Ha från att ha varit strax över 4djur/1000Ha. Samtidigt ser man att det verkar 
vara en mer välmående population som finns på området, med tyngre djur, många kalvar per ko m.m

2018 är sista året på älgskötselplanen där ny plan skall tas fram från nästa år, där nyckeltal som 
avskjutning, betesinventering, älgobs, jägarnas känsla och kunskap är grogrunden för att hitta rätt innehåll.
Älgskötselområdet administreras via länsstyrelsen i Gävle (Gävleborgs län).

Ordföranden beskrev resultat av fjolårets kronviltjakt där inga djur är skjutna.Licensen inom 
kronviltsområdet är 1 hind samt 1 kalv där start den 16 augusti-30 sep endast smyg eller vakjakt. 
Jakttiden avslutas 31/1, observera att själv titta på jakttiderna för att ej begå misstag.
Kronskötselområdet administreras via länsstyrelsen i Härnösand (Västernorrlands län) liksom övrig 
småvilt.

§ 6 Jaktstart för älgjakt.
Jaktledarna har angivit start för årets älgjakt enligt:
Usland 8/9, Vigge 8/9, Klacken 8/9, Brattås 8/9, Fanbyn 8/9, Grössjön 8/9 samt Loböle 6/10.

Noteras också att det tillkommit ytterligare två (2) jaktdagar i oktober pga av tidigareläggning.

Notera också att en satsning på ungdomsjakt på småvilt skall bedrivas lördagen den 20 oktober, 
där samordning tillsammans med älgjaktlagen måste ske. Viktigt att älgjakt och småvilt kan samverka 
med hänsynstaganden åt båda håll, samt i detta fall är det våra ungdomar som får pröva på tjusningen med
att vara ute i skog och natur, ett bra initiativ.



§ 7 Jaktlagens älgfördelning.  
Styrelsen beslöt att den totala numerär som fastslagits i älgskötselplanen på 18 tjur, 17 hondjur samt
23 kalvar skall gälla även för detta jaktår. 
Älgtilldelningen mellan jaktlagen är oförändrad sedan förra jaktåret med undantag av att Brattås tilldelas 
ytterligare en ko + kalv pga justering av fördelningstalet, se exakt tilldelning på SSVVO:s hemsida.
Ordföranden informerade också att det ev kan komma att bli avlysningsjakt på älgkalvar efter att 
avstämning gjorts mellan september och oktoberjakt.
 
§ 8 Viltvård.
 ”Viltet skall vårdas och få skydd och stöd” det är förutsättningarna för att kunna bedriva en rätt och riktig 
viltvård på SSVVO:s område. Det har bedrivits aktiva utfodringsförsök dom tre (3) senaste åren, år 1 frös 
sådden, år 2 mycket snö med mycket stödutfodring och detta år 3  har vi samlat på oss extra foder för 
stödutfodring med bl.a ca 150 buntar hö som finns under tak, man kanske också får överväga att 
komplettera med foderkross delvis även om det är kostsamt.

Det blev ingen samordnad rävjakt förra jaktsäsongen, men avsikten är att återigen genomföra detta denna 
säsong. Viktigt med denna typ av predatorjakt där räven är en av våra största predatorer och viktigt att 
räven hålls på rätt nivå. Sedan är det en trevlig jaktform som kan höja jaktsamvaron.

§ 9 Jaktregler.
 Förändringar i jaktreglerna har legat ute på remiss ett (1) år för synpunkter, det har kompletterats med 
beskrivning av dom två (2) begränsningsområdena som finns. Dessa har tidigare legat ute som karta på 
SSVVO:s hemsida men nu kompletterats med text i jaktreglerna. Ordföranden gick igenom 
begränsningsområdena där Gräfte/Ökneområdet föreslås som tidigare dvs att det ej skall jagas av 
SSVVO:s jägare. Det andra området Usland har dels fått en mindre förändring av gränsen österut samt där
kan det bedrivas predatorjakt av samtliga SSVVO:s jägare dock ej med drivande hund.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att godtaga förändringar samt kompletteringar i 
jaktreglerna.

§ 10 Björnjakt.
 SSVVO:s samordnare är Martin Idh. SSVVO kräver att björnpasset skall vara genomfört för att kunna 
medverka i den gemensamma jakten. Vi har också samverkan med grannlag beroende på hur jakten artar 
sig, all info om detta via hemsidan samt genom samordnaren. Årets tilldelning är samma som ifjol dvs 
40st björnar jakten startar den 21 augusti.

§ 11 Övriga frågor.
Viltdata:
Ordföranden informerade vikten av att arbetet i viltdata måste fortgå och att dom som har behörighet i 
jaktlagen fortfarande gör den insatsen. Uppgifter som ska rapporteras är kön, vikt, ålder och hornutlägg 
samt plats där viltet har fallit (vilket man gör med kartfunktionen i systemet), jaktledarna har ansvaret för 
att detta genomförs.

Småviltrapportering:
Inrapportering av småvilt kan göras direkt på SSVVO:s hemsida sedan 2 år tillbaka man behöver ej vänta 
tills att jaktsäsongen är över utan kan när som helst mata in fällt småvilt. Ordföranden visade hur detta går 
till samt visade också på vad som matats in under dom senaste åren. Ordföranden uppmanade också att 
stämmans deltagare hjälper till att sprida detta till övriga jaktkamrater. 



Åldersbestämning älg:
Ordföranden informerade vikten av att åldersbestämning måste fortgå, om hjälp behövs kontakta 
ordföranden. Är man säker på ålder såsom kalv och ev fjoling behöver man ej utföra själva bestämningen 
men inmatning måste änddock ske. 

Jaktkort:
Ordföranden informerade att alla typer av jaktkort löses via SSVVO:s hemsida, ordföranden visade hur 
man löser jaktkorten och hanteringen kring detta,. Det finns dock möjlighet att få hjälp med detta bl.a 
genom Kurt Eriksson, men även genom att kontakta ordföranden eller någon annan i styrelsen alt 
jaktkamrat(er).

§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade stämman och tackade de närvarande för visat intresse samt gott fika från Stöde IF.

 Vid protokollet                                 Mötesordförande

………………………………………               ………………………………………                     
               
Kjell Eriksson          Kjell-Åke Grubb

 Justeras        

………………………………………                   
 
 Anders Öberg          


