
Protokoll från SSVVO:s höststämma 2019 
 

Protokoll fört vid höststämma med medlemmar i Stöde Södra Viltvårdsområde, 
torsdagen den 18 augusti klockan 19.00 i Stödehusets lokaler 
 
Närvarande: 25 medlemmar 

 
§1 Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Kjell-Åke Grubb öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna. 
 
§2 Val av ordförande 
Stämman beslöt att välja Kjell-Åke Grubb till ordförande för dagens stämma. 
 
§3 Val av sekreterare och justeringsmän för mötet. 
Stämman beslöt att välja Sören Ödmark till att föra dagens protokoll. 
Till justeringsmän valdes Anders Westrin. 
 
§4 Fastställande av dagordning. 
Stämman beslöt att godkänna förslaget till dagordning. 
 
§5 Uppföljning av älg och kronviltsjakten 2018/2019. 
Ordf inledde presentationen med att visa en historisk återblick på älgsobservationerna(älgobs). 
Älgobsen är ett av de verktyg som står till förfogande för att bedöma älgstammen. Han konstaterade att 
observationerna var färre det senaste jaktåret än tidigare år. 
 

Obs timmar Antal älgobs Vuxna hondjur Hondjur/kalv kalv 
5287 97 0,625 24 35 
	
Ordf gick vidare igenom fjolårets resultat som resulterade i 57 älgar dvs 3,1 st/1000ha. 
Han konstaterade vidare att fram t.o.m. 2015/2016 fällde VVO´t ca 80 älgar per jaktår. 
  
Ordf pekade på andra viktiga verktyg förutom älgobsen som Stöde Södra använder för att bedöma 
älgstammen. Vägning av alla skjutna djur är ett sådant verktyg. Under jaktåret 2018/2019 vägde 
hondjuren i medel ca 173 kg och tjurarna ca 220 kg. En tjur vägde så mycket som 340 kg. Då det 
gäller kalvar vägde tjurkalvarna i medel ca 71 kg och honkalvarna ca 70 kg.  
 
Den åldersbestämning som jaktlagen gör på alla vuxna djur visar att 2018/2019 var hondjuren  
i genomsnitt 2,8 år och tjurarna 2,5 år.     
 
Sammanfattningsvis har Stöde Södra bra koll på älgtillgången samt att den avskjutning man föreslår är 
väl avvägd. 
   
En ny treårig älgskötselplan skall fastställas innan årets älgjakt. Efter diverse turer som ordf. har 
haft med Norra Hälsinglands ordf Anders L. och som han berättade om på mötet, så har ett förslag till 
älgförvaltning enl. nedanstående tabell inlämnats.   
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	 2019	 2020	 2021	
Tjur	 16	 16	 15	
Hondjur	 18	 19	 19	
Kalv	 27	 26	 25	
TOTAL	 61	 61	 57	
%	Tjur	 47	 46	 47	
%Kalv	 44	 43	 44	
Areal	 18622	 18622	 18622	
Per	1000	ha	 3,3	 3,3	 3,1	
	
Ordf Anders Lindqvist från Norra Hälsinglands Viltförvaltningsområde har dock meddelat  
Stöde Södra och länsstyrelsen att han inte godkänner den inskickade planen. 
Sista ordet lär därmed inte vara sagt i detta ärende.  
 
Kronvilt 
Kronviltsområdet är samma som älgskötselområdet för SSVVO och har ett vuxet djur och en 
kalv i tilldelning. Inget djur har fällts under 2018/19. Om man fäller ett kronvilt skall man 
rapportera omgående till jaktledare/ordförande. Noterbart är att kronvilt går under 
Västernorrlands länsstyrelse. Kronvilt är i kategorin högvilt men inom Stöde Södra betraktas det 
som småvilt så att småviltkort fordras för jakt.    
 
§ 7 Jaktstart för respektive jaktlag 
Älgjakten är tillåten mellan de 2 sept till och med den 25 sept. Våra jaktlag börjar att jaga den 7 sept.  
Loböle har kalvjakt under september. Oktoberjakten börjar den 12 oktober. 
Ett avstämningsmöte är planerat till den 29 sept för analys av resultatet under septemberjakten och  
för eventuell komplettering eller omfördelning av älgar.  
     
§ 7 
Fördelningen av älgar baserar sig på ett fördelningstal som beskriver jaktlagets jaktbara areal i 
förhållande till hela viltvårdsområdet. 
Nedan tabell på nästa sida redovisar ett förslag på fördelning inom jaktlagen. 
Brattås hade en överskjutning på fjolårets jakt varför en älg kommer att dras från tilldelningen. Den 
älgen kommer att utdelas efter ordinarie septemberjakt.  
 
																																Fördelning	av	älgar	mellan	jaktlagen	
Jaktlag Fördeln.tal Tjur Ko Kalv Fördeln/tot Tilldelning 
Brattås 19,34 3 4 5 11,8 12 
Fanbyn 12,81 2 2 4 7,8 8 
Grössjön 7,82 1 2 2 4,7 5 
Klacken 8,48 1 2 2 5,2 5 
Loböle 17,15 3 2 5 10,46 10 
Usland 24,88 4 4 7 15,2 15 
Vigge 9,56 2 2 2 5,8 6 
TOT  16 18 27  61 
 
§8 Viltvård 
Ordf beskrev varför man måste bedriva viltvård och pekade speciellt på fjärde paragrafen i 
den lag som reglera jakt. Han berättade om det arbete som görs av viltvårdsgruppen och om 
de fällor som varit ute i fält och levererat en fångst av  
2 minkar, 4 grävlingar och 3 rävar. 
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Han informerade vidare om att en lerduvekastare har införskaffats som finns hos 
Anders Öberg. Lerduvekastaren kräver ett bilbatteri som den som lånar får hålla själv. 
 
§9 Jaktregler 
Ordf påpekade att de nya, ifjol reviderade jaktreglerna, i fortsättningen gäller. Han tryckte nogsamt på 
att varje jägare läser på och följer viltvårdsområdets jaktregler.  
 
§10 Björnjakt 2018 
Jakt kan bedrivas mellan den 21 augusti och 15 oktober och 45 björnar får fällas i 
Västernorrlands län.  Inom SSVVO får jakt förekomma och Martin Idh är kontaktman. Ingen 
jakt kommer att organiseras om ingen björn blivit synlig i närtid inom VVO´t 
Som tidigare beslutats bör ingen björnjakt förekomma om älgjakt sker samtidigt. Älgjakten har 
företräde. Jaktledarna bestämmer. Om man skall jaga björn skall alltså vår kontaktman Martin 
Idh meddelas (070-365 17 78). Viktigt är också att samband sker med omgivande 
älgskötselområden. Ordförande rekommenderade att man skall ha skjutit björnpasset, både för 
egen och andras säkerhet.  
 
§10 Övriga frågor 
• Småviltsrapportering 

Småviltrapportering skall ske via hemsidan och  snarast efter att ett villebråd är fällt. Ordf 
visade en sammanställning på inrapporteringen hittills och konstaterar att alla fällda 
villebråd förmodligen inte har inrapporterats. 
 

• Åldersbestämning älg 
Ordf. informerade om att ett ingångsvärde i den adaptiva älgförvaltningen är de fällda 
älgarnas ålder. Jaktlagen skall således fortsätta med den. Kjell-Åke lovar att ställa upp 
som back-up om ordinarie dedikerad jägare ej har möjlighet att utföra ålders-
bestämningen. 

• Jaktkort 
Ordf. informerade om hur man köper jaktkort på  www.ssvvo.com för betalning i bank 
eller med swish i telefonen. Hittills i år har ett 40-tal kort för älg betalats och ett 15-tal för 
småvilt. Under fjolåret löstes över 200 st jaktkort. 

• Ordf. informerade om att en varg nyligen har uppmärksammats i Stöde. 
 
 
§11 Mötet avslutades 
 
 
Ordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse. 

 
  

Vid protokollet justeras 
Sören Ödmark Anders Westrin  


