
VARFÖR SAMLAS SPILLNING?
Björnspillning samlas in för att beräkna 
björnstammens storlek, utveckling 
och utbredning i olika län och i Sverige 
som helhet. Olika län inventeras under 
olika år, men alltid under perioden 
21 aug-31 okt. Liknande inventeringar 
sker även i Norge.

HUR GÖRS INVENTERINGEN?
Jägare och allmänhet samlar in björn-
spillning som sedan DNA-analyseras 
av Naturhistoriska riksmuseet.  
Resultaten används för att beräkna 
antalet björnar, och för att undersöka 
överlevnad, spridning och släktskap 
bland björnarna.
 

UTRUSTNING FÖR ATT  
SAMLA IN SPILLNING
Länsstyrelsen och Svenska jägareför-
bundet förser bl.a. jaktlag och same-
byar med provtagningskit. Sådana kit 
finns även att hämta på flera utläm-
ningsställen. Mer information finns 
på webbplatsen där du också kan se 
resultaten.

WWW.NRM.SE/BJORNINVENTERING
Björninventeringen samordnas av Naturhistoriska riksmuseet  
i samarbete med Länsstyrelserna och Svenska jägareförbundet.  
Naturvårdsverket är med och finansierar.

INVENTERING 
AV BRUNBJÖRN PÅGÅR
Björnspillning samlas in 21 augusti - 31 oktober i detta län.
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Välkommen att hämta ditt  
insamlingskit och hjälp till!



Härnösands älg-och kronskötselområde  

Årsmöte  2020-08-20 

Dagordning 1/2 

 

1.     Öppnande 

2.     Val av ordförande för mötet 

3.     Val av sekreterare för mötet 

4.     Val av två justeringsmän till lika rösträknare 

5.     Justering av röstlängden 

6.     Frågan om mötet utlysts i rätt ordning 

7.     Fastställande  av dagordning 

8.     Styrelsens verksamhetsberättelse     se bilaga P8/1 

        Styrelsens ekonomiska rapport           se bilaga P8/2 

9.     Revisorernas berättelse 

        Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 

10.  Frågan att använda ev överskott till ny räkning inför  

        Jaktåret 2020. 

11.   Förändring av skötselområdets omfattning se bilaga P11 

 



Dagordning 2/2   Härnösands älg-och kronskötselområde 

12.   Motioner. (0) 

13.   Praktiskt viltvårdsarbete, inventeringar    se bilaga P13 

14.   Fastställande av  föreningsbidrag.  

15.   Fastställande av arvoden. 

16.   Styrelsen förslag:    Älg och Hjort.                se bilaga P16 

17.   Beslut om regler för jaktutövningen            se bilaga P17 

18.   Antagande av medlemmar i föreningen.     se punkt  11. 

19.   Val av orförande i föreningen och styrelsen. Ett år. 

20.   Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av två år. 

         I tid att avgå är Per Arne Olsson och Maria Eriksson.  

21.   Val av en supleant till styrelsen för en tid av två år. 

         I tid att avgå är Thobias Eriksson. 

22.   Val av två revisorer och en supleant  för en tid av ett år.  

23.   Val av valberedning : Tre ledamöter och en supleant   

24.   Övriga frågor. 

 



Härnösands älg-och kronskötselområde 
Verksamhetsberättelse jaktåret 2019-2020   P 8/1 
Föreningens och styrelsens ordförande har under året varit Kjell Nilsson 

 Ledamöter: Per Arne Olsson,Sture Harström,Maria Eriksson, Thomas Åström 

Suppleanter:           Ronny Söderkvist och Thobias Eriksson 

Revisorer:                Göte Norell och Lars Norberg 

Revisorsuppleant:  Tommy Thelberg 

Valberedning:          Ulf Berglund  Magnus Eriksson och Peter Sundström. 
Supleant:                  Jan Bylund 

Föreningens ingående jaktlag har varit 71 st med en gemensam areal av 
31113ha. Pluss 5st Kronvilt-jaktlag utomstående från Stigsjö  

Föreningen har under året bedrivit jakt på Älg och Kronvilt 

Tilldelade Älgar  157 st     Tilldelade Kronvilt  20 st 

Föreningens jaktlag har tillsammans avskjutit 134 älgar och 4 Kronvilt. 

Föreningen har verkställt ett ordinarie årsmöte. 

Styrelsen har verkställt två styrelsemöten 

Styrelsen har haft ett konstituerande möte. 

Föreningens styrelse har under året haft  sammanträden (styrelsemöten) samt   
Extra telefonmöten och extra informationsutbyten via sms med beslut i frågor 
om tilldelning av älg, samt övriga styrelseärenden. 

Föreningens styrelse har under året haft god samverkan och bra dialog med    
jaktlagen inom föreningen. 

De flesta av föreningens medlemmar har under året rapporterat och redovisat i  
god tid och bra ordning.   

Föreningens och styrelsens ordförande 2020-07-30  Kjell Nilsson. 



Härnösands älg-och kronskötselområde 

Årsredovisning: Ekonomisk rapport 2020  P8/2 

Ingående saldo  Bg 2019-07-01      37370,08sek 

Utgående saldo Bg 2020-06-30      46758,58 sek 

Intäkter:                                  Utgifter: 

Fällavgifter älg          33300:-          Lokal  Årsmöte          2700:- 

Fällavgifter hjort        1050:-           Inköp Projektor         2238:-                   

Årsavgifter                23220:-           Årsavgift bank          1128,50 

                                +  57570:-           Arvode ordf               2200:- 

                                                            Arvode styrelse         4200:-  

                                                            Fällavgift älg            33100:- 

 Fordran:                                            Tryckeri Årsmöte        987:-  

 Fällavgift  älg:          1800:-             Hemsida                      1068:- 

 Årsavgift:                  600:-              Styrelsemöten             560:-                                                    

 Summa:              + 59970:-              Summa:                 -48181,50 

                                                       

           

                       

                                                         Årets resultat          + 11788,50 



Härnösands älg-och kronskötselområde  
Förändring av skötselområdets omfattning samt nya 
medlemmar 2020                                                       P11 

 

Älgskötselområdets areal är jaktåret 2020 enligt 
jaktlagens angivna areal  31113 ha.  

Enligt länsstyrelsen 29622 diff 1491ha 

Nya jaktlag till Härnösands älg-och kronskötselområde 

Älg och Kron:  Häggby jaktlag                   By             

                          Tore Forsmans jaktlag      Stig          

                           B Edins jaktlag                   Bötsle      

                           Elenore L  jaktlag              Antjärn     

                           Gert H Nordanö                Hemsö      

                           

 

                                                                                                               



Härnösands älg-och kronskötselområde 
Praktiskt viltvårdsarbete och inventering                      P13 
2019-2020 

Avskjutning av älgar inom älgskötselområdet  ligger  för året 
4% över älgskötselplanen  i antal.   134/129. 

Antalet obs timmar 2019/ september 6716                                                                

0,061 älg / timme=  6,1 älgar/100 timmar 

0,59%  kalvar av vuxna hondjur 

Tjurar är enligt obs 34 % 

Redovisning av kronobs är i nuläget meningslös då jaktlagens 
obsrapport av kronvilt är undermålig. 

Jaktlagen kan  lämna kronobs för samma tid som jaktlaget  
bedrivit älgjakt om jaktlaget ej tidigare i augusti jagat kronvilt.  

Obs lämnas för jaktlagets 7 första jaktdagar även om du eller 
annan i jaktlaget ej skådat älg eller kronvilt. Man/ timmar är 
viktigt.  

Älgobs ska vara inskriven på jaktrapport senast 30 september. 

Viltvårdande arbete har av jaklagen bedrivits enskilt, så som 
utsättning av saltstenar , siktröjning och passbyggen. 

 



Härnösands älg-och kronskötselområde 

Styrelsens förslag.                                               P16/1 

Antalet tilldelade älgar enligt skötselplan 112 + 22= 134st. 

35 Tjurar. 60 kor. 39 kalv.                  

Från och med 7 september till och med 27 september: 
Tilldelning  av tjurar, avlysningsjakt  Ko och kalv.     

Från och med 12 oktober sammanställs samtliga kvarvarande 
älgar till en gemensam pott för avlysningsjakt  innom eget 
jaktområde för samtliga jaktlag. 

Kvotfördelning:  

Kvotjaktlag med tilldelade tjurar fäller i september en Tjur av 
de tilldelade och lämnar återstående tilldelade Tjurar till jakt 
för övriga lag inom kvotgruppen.  

Jaktlag  i gruppen 251-472 ha tilldelas  7 Tjurar  

Jaktlag i gruppen 101-250 ha tilldelas  4 Tjurar  

Jaktlag i gruppen 5-100 ha  Avlysningsjakt  Ko och Kalv. 

Jakten avslutas 31 januari 2021 eller tidigare då 
avskjutningsmålet är uppfylt eller vid risk för betydande 
avvikelse från avskjutningsmålet. 

För att klara skötselplanens  3års mål med  avskjutning  av 
tjur  och ko så krävs att 20 kvarvarande älgar från tidigare 
jaktår tilldelas som ko/kviga.  



Härnösands älg-och kronskötselområde P16/1:2 

Styrelsens förslag älg och Kron 2020. 

 

Kostnad för jaktlag som bryter mot  Härnösands älg-och 
kronskötselområdes  årsmötesbeslut avseende älg och kron 

           Fäld älg eller kron som jaktlaget ej har rätt till. 

            Älg med hornkrona större än beslutad storlek. 

Kostnad för jaktlag som avviker från årsmötesbeslut utgörs av 
2500:- sek; Samt hornkrona som inte är enligt  
årsmötesbeslut  tillfaller skötselområdet för att vidare 
försäljas eller avyttras till lämplig lokal eller inrättning enligt 
föreningsbeslut.  

Då något av ovan nämnda sker är Jaktledaren  ansvarig  att 
tillse betalning  av kostnaden till skötselområdet  i samband 
med redovisning av årets älgjakt.                                        

Jaktlag som inte betalat fällavgift ska inte erhålla tilldelning av 
älg fram till det att avgiften betalats till skötselområdets 
konto eller kassör. 

Jaktlag som inte betalat årsavgift ska inte ha möjlighet att 
rösta vid skötselområdets möten, dett fram till att årsavgift 
betalats till skötselområdets konto eller kassör. 

                                                  



Härnösands älg-och kronskötselområde 

Styrelsens förslag :  Kronvilt                                      P16/2 

Styrelsen lämnar inför jaktåret 2020 följande förslag 
avseende tilldelning av kronvilt samt jaktens utförande. 

 

Tilldelning: 5 hjort.  5 hind.  10 kalv  

Rapportering senast kl 21.00 samma dag som viltet fällts 

Fällavgift: Vuxna 250:-      Kalv  ingen avgift  

Avgiften är en avgift till kassan för att täcka kostnader i 
samband med arbete och samråd   

Kronviltjakten bedrivs enligt regler och tider som anges av 
myndigheten 

Jakttidenär  16 augusti till och med 31 januari 2021 

Från och med 16 augusti fram till och med 11 oktober får 
jakten endast avse hind och kalv. 

Från och med 16 augusti fram till och med 30 september får 
jakten endast bedrivas som smyg eller vakjakt. 

Jakten avslutas 31 januari eller tidigare då tilldelade djur är 
fällda. 

Ansökan om skydsjakt ingives till Länsstyrelsen. 



Härnösands älg-och kronskötselområde 

                                                                           P17    

Styrelsens förslag :  Älg och Kronviltjaktens utförande.              

Rapport före 21.00 samma dag som älgen eller hjorten fällts. 

Älg och Kronvilt rapporteras på jaktrapport.se 

Kronvilt  rapporteras även till hjortansvarig före 21.00 samma 
dag som viltet fällts.                                                                                         

Alla jaktlag ska före jakten ha ordnat med tillgång av 
eftersökshund 

Alla jaktlag ska inför jaktdagen ha en utsedd jaktledare. 

Alla jaktlag ska rapportera  vägd vikt på älgkalvar . 

Spara i september älgtjur med fler än 10 taggar. 

Samtliga jaktlag lämnar älgobs och kronobs  senast  

30 september. 

De jaktlag som fäller älg som de anser otjänlig  och därmed ej 
önskar att ta den tillvara  ska kontakta viltbesiktningsman 
eller veterinär  för att få ett avgörande i frågan. 

Jaktledaren ska försäkra sig om att samtliga jägare i jaktlaget 
informerats om - och följer de beslut som fattats av årsmötet 
i Härnösands älg-och kronskötselområde. 
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