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Hej Lars. Nyrup Långstorps jaklag (nr 18) anser att avlysningsjakten paragraf 15 
kunde  vara två vuxna och två kalvar. Vi förmodar att detta är ett för stort steg att ta 
men vi värnar om de kapitala tjurar som finns och föreslår därför i paragraf 15 att i 
stället  för ”en stor tjur med 5 eller flera taggar på ena sida” skall vara ”en tjur”  I övrigt 
enligt styrelsens förslag. Under paragraf 19 övriga frågor föreslår vi att en helgdag 
under hösten skall det endast få skjutas/jagas vildsvin inom vårt ÄSO och att det I 
största möjliga mån sker i samverkan mellan jaktlagsgrannar. Detta för att visa att vi 
gemensamt vill hålla nere vildsvinsstammen och inte minst öka jaktsamverkan. Åke 
Larsson jaktledare 
 
Styrelsens svar till Åke Larsson: 

 
Hej Åke, 
Tack för dina förslag! 
 

Årsmötets dagordning 2020 

Dagordningens § 15  Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och 
fördelningen av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen, samt 
fastställande av eventuell reservkvot. 
 

Det finns en strävan inom Mellersta Älgförvaltningsområdets älgskötselområden att 
samverka i frågor som gäller avskjutning, gemensam jakttid etc.  för att nå en så stor 
samstämmighet som möjligt! 
 

Beträffande styrelsens beslut om avlysningsjakt på ”älgtjur med 5 eller fler taggar” finns det 
en överenskommelse mellan älgskötselområden, att sätta upp begränsningar, t ex. genom 
att använda antalet ”taggar” som underlag för selektering av jaktbara älgtjurar.  
 

Taggantalet utgör också en viktig parameter för att reglera risken för överskjutning, då det 
sannolikt är mer troligt att jakt på enbart ”en älgtjur” utan bestämt taggantal, medför att 
flera jaktlag samtidigt, kan ha en skjutbar älgtjur ”framme”. Överenskommelsen med 
bestämt taggantal gäller inför årets jakt, men vid nästa gemensamma möte med 
älgskötselområdena kan vi ta upp frågan igen. 
Vill också framhålla, att vi hade frågan uppe vid årsmötet 2018, men då röstades styrelsens 
förslag  med taggantal igenom. 
 

Dagordningens § 19  Övriga frågor 
 

Beträffande förslaget om en gemensam jaktdag  på enbart vildsvin – förlagd till en bestämd 
helg (lör/sön) under hösten - inom älgskötselområdet, så ställer sig styrelsen bakom ditt 
förslag. Det finns mycket vildsvin inom älgskötselområdet och en gemensam jaktdag är med 
stor säkerhet uppskattad av medlemmarna.  
Gemensamma jakter skapar dessutom en bra samhörighet inom älgskötselområdet vilket 
gagnar samarbetet och samsynen. 
 



 
      Sid 2(2) 
 
Styrelsen har tillsatt Mats Nygren som ansvarig för att ta fram ett förslag till en samordnad 
vildsvinsjakt inom äso;et, under hösten/vintern. Mats återkommer inom kort med datum 
och förutsättningarna för den samordnade vildsvinsjakten 

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen – Norra Frosta Älgskötselområde 

 

Björn Holm 

 

 

 

 

 


