
Protokoll från SSVVO´s jaktstämma 2022 
 
Protokoll fört vid jaktstämman med medlemmar i Stöde Södra Viltvårdsområde   
den 14 augusti i Församlingshemmets Lokaler. 
 
Närvarande: 8 medlemmar 
Bilaga: PowerPoint presentation (7 st sidor) 
 
 
§1 
Stämman öppnas av Stöde Södras ordf Kjell Åke Grubb. En kort introduktion och 
välkomnande till församlingshemmets lokaler sker av diakoniassistenten Eva Zetterqvist. 
 
§2 
Till ordförande för stämman valdes Ulf Sjölinder . 
 
§3 
Till sekreterare för stämman valdes Sören Ödmark 
 
§4 
Till justeringsman valdes Fredrik From 
 
§5 
Kallelse till stämman hade skett dels genom Stöde Södras hemsida dels genom annons i 
Sundsvalls Tidning.  
 
§6 
Dagordningen med ändringar godkändes och fastställdes. 
 
§7 
Uppföljning av älg och kronviltsjakten 2021-22 
Kjell-Åke går igenom älgobs och avskjutning för omkringliggande viltvårdsområden samt 
resultatet av avskjutningen för Stöde Södra (se bilder i bilaga 1). Han presenterar även 
statistik över utvecklingen av ålder och vikt på skjutna älgar. 
Beträffande kronvilt  har ingen avskjutning hittills skett inom viltvårdsområdet men kronhjort 
har observerats på ett flertal ställen.  Tilldelningen är 2 vuxna och 2 kalvar. 
 
§8 
För jaktlagen inom Stöde Södra sker jaktstart den 10/9 och pågår till 25/9. Loböle jaktlag 
startar jakten den 8 oktober där för övrigt övriga jaktlag fortsätter jakten till tilldelat antal 
avskjutits dock längts till den 31 jan 2023. 
 
§9 
Fördelning av älg/jaktlag. 
Se bilaga 1, bild 13. 
 
§10 
Fördelning av nya jägare. 
Se bilaga 2. 
 
§11 
Viltvård 
Redovisades aktiviteter avseende viltutfordring och saltstenars olika kvalitet samt resultatet av 
avskjutning av småvilt (se bilaga 1, bild 14). 



§12 
Jaktregler. 
Jaktreglerna för Stöde Södra finns på hemsidan www.ssvvo.com/jaktregler 
Kjell-Åke påpekade vikten av att alla jägare känner till och har läst på reglerna innan jakten. 
 
§13 
Björnjakt 
Kontaktman för björnjakten är Martin Idh tel 070-3651778. Enligt tidigare styrelsebeslut får 
inte björnjakt ske under älgjaktsveckan. 
 
§14 
Övriga frågor  
Kjell-Åke redovisade resultat från åtelkamerorna som inköpts till de olika jaktlagen. Vidare 
att kamerorna skulle släckas ner i god tid för älgjaktstarten. Se bilaga 1, foton från kameror. 
 
Betesinventering. Kjell-Åke informerade kort om den betesinventering som skett.  
Se bilaga 1, bild 10,11 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
…………………….   …………………… 
 
Sören Ödmark   Fredrik From   
 


