
Protokoll från SSVVO:s styrelsemöte med jaktledarna 2022.
Protokoll fört vid styrelsemöte med jaktledare för StödeSödraViltvårdsOmråde, Torsdagen den 4 
Augusti 2022 klockan 18.30 i Sågvikens bygdegård i Lotjärn.

Närvarande: jaktledare/styrelse: Anders Westrin. Alf Wicksell, Niclas Håden, Simon Forsberg, Jimmy 
Hansson, Ronny Engblom, Lars Wiström. Lars Johansson, Christer Karlsson och Marcus Carlen.
Styrelse: KÅ Grubb, Kjell Eriksson, Martin Idh.

Bilagor:Nya jägare 2022, Jaktledarmöte 2022.

§ 1 Mötets öppnande.
Styrelsens ordförande Kjell-Åke Grubb öppnade styrelsemötet och hälsade deltagarna välkomna. 

§ 2 Val sekreterare.
Kjell Eriksson för dagens protokoll.

§ 3 Val justerare.
Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll är Anders Westrin.

§ 4 Rapport föregående jakt.
Ordföranden  informerade om föregående års jakt, se bilaga ”Jaktledarmöte 2022”.

§ 5 Älgskötselplan.
Ordföranden  informerade om älgskötselplan 2022-2022 se bilaga ”Jaktledarmöte 2022”.
Ny älgskötselplan för tre (3) år ska tas fram inför älgjakt 2023.

§ 6 Älgfördelning.
Ordföranden  informerade om styrelsens förslag av älgtilldelning/fördelning inom jaktlagen, se bilaga 
”Jaktledarmöte 2022”. 
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
Påpekas att kalvtilldelning är fri från första jaktdagen. Älgjakt startar 2022-09-10 tom 2022-09-25 samt 
startar 2022-10-08.

§ 7 Nya jägare fördelning.
Ordföranden  informerade om styrelsens förslag av fördelning av nya jägare inom jaktlagen, se bilaga 
”Nya jägare 2022”.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
 
§ 9 Jaktregler.
Ordföranden påpekade om jaktrelerna som finns på SSVVO:s hemsida och att dessa regler gäller.

§ 10 Äbin.
Ordföranden informerade om älgbetesinventeringen ÄBIN, se bilaga ”Jaktledarmöte 2022”.



§ 11 Övriga frågor.
• Ingen björnjakt under första älgjaktveckan.
• Kontaktperson för björnjakt är Martin Idh.
• Jakt på kronhjort 16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober 

får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- 
eller vaktjakt 

• Inom SSVVO:s kronhjortsskötselområde är tilldelning 2 vuxna samt 2 kalvar.
• Ordförande informerade om SSVVO:s viltkameror och om anledning till dessa. Kamerorna skall

tas ned 2022-08-15 och kan sättas upp 2023-03-01. 
• Finns inga områdeskartor att  köpa i  plastade ihopvikbara format,  kartor med gränser finns på

SSVVO:s hemsida.
• Ordförande informerade om att älgområdet använder viltdata och ej jaktrapport som rapportering.

Genomgång gjordes med respektive jaktlag vem som utför/ansvarar för inmatning i viltdata.

§ 12 Nästa möte.
Uppföljning av pågående älgjakt sker 2022-10-23 kl 18:00 i Pålsgården.

§ 13 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Vid protokollet                                Justeras

………………………………………               ………………………………………                     
             
Kjell Eriksson          Anders Westrin


