
Härnösands älg-och kronskötselområde  

Årsmöte  2021-08-24 

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 2021. 

11.   Förändring av skötselområdets omfattning se bilaga P11 

 



Dagordning 2/2   Härnösands älg-och kronskötselområde 

12.   Motioner.  Tre st. Se bilaga.  P12.1-P12.2-P12.3 

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 Sture Harström och Thomas Åslund.  

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

         I tid att avgå är Ronny Söderkvist. 

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

23.   Val av valberedning : Tre ledamöter och en supleant   

24.   Stadgeändring ; Se bilaga: Stadgeändringsförslag.                                                                   

25.    Övriga frågor. 

 



Härnösands älg-och kronskötselområde 
Verksamhetsberättelse jaktåret 2020-2021   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:          Magnus Eriksson, Peter Sundström och Ulf Berglund. 
Supleant:                  Jan Bylund 

Föreningens ingående jaktlag har varit 74 st med en gemensam areal  30848ha. 
Plus 5st Kronvilt-jaktlag utomstående från Stigsjö  

Föreningen har under året bedrivit jakt på Älg och Kronvilt 

Tilldelade Älgar  134 st     Tilldelade Kronvilt  20 st 

Föreningens jaktlag har tillsammans avskjutit 142 älgar och 13 Kronvilt. 

Föreningen har verkställt ett ordinarie årsmöte. 

Styrelsen har verkställt tre 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 ekonomi är mycket god. 

Föreningens och styrelsens ordförande 2021-07-01  Kjell Nilsson. 



Härnösands älg-och kronskötselområde 

Årsredovisning: Ekonomisk rapport 2021  P8/2 

Ingående saldo  Bg 2020-07-01      46758,58sek 

Utgående saldo Bg 2021-06-30      55164,22 sek 

Intäkter:                                  Utgifter: 

Fällavgifter älg          33700:-          Lokal  Årsmöte          2368,46 

Fällavgifter hjort        2500:-           Registrerings avg       2300:-                   

Årsavgifter                21700:-           Årsavgift bank          1303,40 

                               +  57900:-           Arvode ordf               2200:- 

                                                            Arvode styrelse         4200:-  

                                                            Fällavgift älg            33800:- 

 Fordran:                                            Tryckeri Årsmöte       1135:-  

 Fällavgift  älg:          1900:-             Hemsida                     1287,50 

 Årsavgift:                   800:-              Styrelsemöten              900:-                                                    

 Total år:              + 60600:-              Summa:                 -49494,36 

                                                       

           

                                                         

                                                         Årets resultat            + 8405,64 



Härnösands älg-och kronskötselområde 
Förändring av skötselområdets omfattning  2021                                                                                  

                                                                                         P11 

Älgskötselområdets areal är jaktåret 2021 enligt 
jaktlagens angivna areal  30893 ha. 

Nya jaktlag: Björn Nilsson Älgsjö och Lars Lundqvist 
Olivelund 

Kronskötselområdet har utökats med ett nytt jaktlag 
från Stigsjö västra: Kjell Ulander. 

 

 

                           

 

                                                                                                               



Härnösands älg-och kronskötselområde 
Praktiskt viltvårdsarbete och inventering                      P13 
2020-2021 

Avskjutning av älgar inom älgskötselområdet  ligger  för året 
6% över älgskötselplanen  i antal.   134/142. 

Antalet obs timmar 2020/ september 8583                                                                

0,052 älg / timme=  5,2 älgar/100 timmar 

0,54%  kalvar av vuxna hondjur 

Tjurar är enligt obs 43 % 

 

Redovisning av kronobs. 6156 timmar 

0,005 kron/timme. Totalt 33 kronvilt observerade. 

0,38 kalv av vuxna hondjur.  Obsade  16 vuxna hondjur 

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

 



Härnösands älg-och kronskötselområde 

Styrelsens förslag.  Älg                                             P16/1 

Antalet tilldelade älgar enligt skötselplan  129 st 

45 Tjurar. 45 kor. 39 kalv.                  

Från och med 1 september till och med 27 september: 
Tilldelning  av tjurar, avlysningsjakt  Ko och kalv.     

Jakten startar åter 10 oktober med tilldelning enligt 
september. 

Från och med 16 oktober sammanställs samtliga kvarvarande 
älgar till en gemensam pott för avlysningsjakt  innom eget 
jaktområde för samtliga jaktlag. 

Kvotfördelning: 5-344ha/6617ha 

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

Jaktlag  i gruppen 251-344 ha tilldelas  4 Tjurar  

Jaktlag i gruppen 101-250 ha tilldelas  5 Tjurar  

Jaktlag i gruppen 5-100 ha tilldelas       1 Tjur. 

Jakten avslutas 31 januari 2022 eller tidigare då 
avskjutningsmålet är uppfylt eller vid risk för betydande 
avvikelse från avskjutningsmålet. 

 



Härnösands älg-och kronskötselområde 

Styrelsens förslag :  Kronvilt                                      P16/2 

Styrelsen lämnar inför jaktåret 2021 följande förslag 
avseende tilldelning av kronvilt samt jaktens utförande. 

 

Tilldelning:  10Hjort. 10 Hind.  10 kalv  

Rapportering  på jaktrapport.se 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. 

Fördelning av tilldelade Hjortar: 

4 Hjort kapital. Där av 2 Kapital i linje öst-väst, söder om 
långsjön; Samt 2 kapital i linje öst-väst,norr om Långsjön.                         
6 Hjort, spets eller mellan i hela kronskötselområdet. 

Förklaring: Samtliga Hjortar som fällts de senaste åren har 
varit kapital och de flesta har fällts norr om Långsjön, det är 
nu tid att vårda den av staten beslutade Kronviltstamen, 
detta gör vi som första och bästa åtgärd genom att spara 
Hjort med kapital hornkrona, åtgärden förmodas leda till 
friskare Kronviltstam inom Härnösands kronskötselområde. 

  



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 10 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 P16/1:2 

Styrelsens förslag älg och Kron 2021. 

 

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  eller kronvilt med hornkrona större än beslutad storlek. 

Det jaktlag som avfyrat första skott på ovan nämnda djur är 
skyldig att betala kostnaden som beslutats. 

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 

                                                                           P17    

Styrelsens förslag :  Älg och Kronviltjaktens utförande.              

Rapport före 21.00 samma dag som älg eller Kron fällts. 

Älg och Kronvilt rapporteras på jaktrapport.se                                                                                         

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 5 taggar på den sida 
som vätter mot skytten. 

Samtliga jaktlag lämnar älgobs och kronobs för jaktens första 
7 dagar, senast 30 september. Lämna obsrapport på både älg 
och kronvilt vid samma tillfälle även om jakt inte  aktivt 
bedrivits på ”Exempelvis” kronvilt.  

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. 



Härnösands älgskötselområde - Motion lagd av Häggdångerkustens jaktlag 

Motion nr 1 

Motion avseende ny röstfördelning. 

Bakgrund:  

Det är inte rimligt att ett jaktlag med en areal på 5 ha skall väga lika tungt vid omröstning 
som ett lag med 1500 ha. 
Kan jämföras med att Härnösand och Stockholm skulle få en röst var vid ett riksdagsval och 
därmed väga lika tungt. 
Vad är det för demokrati! 

Förslag:  

Röster fördelas utifrån jaktareal, såsom tjurar fördelas idag. 
Alla jaktlag som har en areal som bär en vuxen (tjur) får en röst per lag.  
Övriga lag får en gemensam tilldelning av röster motsvarande dess kvotgrupps tilldelade 
tjurar.  
T.ex.: Jaktsäsong 2020/2021:  
jaktlag tillhörande kvotgrupp 251-472 ha har en tilldelning på 7 tjurar och dessa lag får då 
dela på 7 röster. 
jaktlag tillhörande kvotgrupp 101-250 ha har en tilldelning på 4 tjurar och dessa lag får då 
dela på 4 röster. 
jaktlag tillhörande kvotgrupp 5-100 ha har en tilldelning på 0 tjurar. Dessa lag får ingen röst 
pga att den samlade arealen för gruppen motsvarar 2% av totala arealen inom ÄSOt, vilket 
inte medger någon röst. 
Vid möten som omfattar omröstning delas röstkort ut enligt ovanstående fördelning. 
Lagets grupptillhörighet framgår av avprickningslistan vid ankomst till mötet. 
Vill man delta vid omröstning ber man om ett röstkort eller så pratar gruppen ihop sig om 
lämpliga röstarrepresentanter. 
Antalet röstkort per grupp är givet utifrån tjurfördelning. 
När röstkorten är slut inom en grupp finns inga fler röstkort att dela ut. 
Röstkort märks med en färg avseende grupptillhörighet; 

Grupp Areal Andel i området Antal lag Andel av ant lag Tjurar 
> 472 ha 19731 64% 21 28% 24 
251-472 ha 7095 23% 20 26% 7 
101-250 ha 3657 12% 22 29% 4 
5-100 ha 483 2% 13 17% 0 

 30966 100% 76 100%  

Skulle det visa sig vid mötestillfället att årets fördelning av tjurar ännu inte gjorts, utgår man 
ifrån föregående års fördelning. 

Skulle det visa sig framöver att utlysningsjakt inte längre är behövligt fördelas rösterna efter 
gruppens tilldelning av vuxna djur. 



Härnösands älg-och kronskötselområde 

                                                                           P17    

Styrelsens förslag :  Älg och Kronviltjaktens utförande.              

Rapport före 21.00 samma dag som älg eller Kron fällts. 

Älg och Kronvilt rapporteras på jaktrapport.se                                                                                         

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 5 taggar på den sida 
som vetter mot skytten. 

Samtliga jaktlag lämnar älgobs och kronobs  senast  

30 september, Obsen omfattar jaktens 7 första dagar och 
gäller såväl älg som kronvilt 

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. 



Härnösands älgskötselområde - Motion lagd av Häggdångerkustens jaktlag 

Motion nr 2 

Motion avseende nya avskjutningsregler. 

Bakgrund:  

Det är inte rimligt att ett lag med en areal som inte bär en vuxen älg skall kunna delta i 
avlysningsjakt i den omfattning som tillåts idag. 
Det är inte heller rimligt att ett lag med en mindre areal skall kunna skjuta i den omfattning 
som dagens regler medger. 
Se exempel på avskjutningar från jaktåret 2020/2021 nedan. 
 
Tilldelning via Länsstyrelsen kräver minst 300 ha för att få en vuxen älg. 
29 lag (av totalt 76) i ÄSO:t skulle bara få jaga kalv under perioden 7-11 september 2020. 
Detta förslag är fortfarande väldigt generöst i förhållande till vad Länsstyrelsen medger (där 
det bl.a. krävs minst 200 ha för att få registrera licensområde). 
 

Exempel på avskjutningar 2020/2021. 

Areal Tjur Ko Kalv Totalt 
435 2 4 1 7 
450 2 2 1 5 
335 1 3 1 5 

1220 5 8 3 17 

 

Förslag:  

Jaktlag fäller vilt enligt egen tilldelning och/eller enligt lagets grupptillhörighet. 
 
Råder avlysningsjakt avseende vuxna hondjur direkt vid jaktstart sker avskjutning enligt 
dagens regelverk, dvs alla jaktlagen i ÄSOt deltar vid avlysningsjakten. 
Efter uppehållet (oktober tom jaktslut) tillåts endast jaktlag med en areal som enligt 
Länsstyrelsen medger ett vuxet djur att skjuta vuxna hondjur. 
 
Sker avlysningsjakt avseende vuxna hondjur senare än jaktstart, så fortsätter jaktlag att jaga 
på den återstående kvoten av vuxna hondjur som lagets grupptillhörighet tilldelats. 
 
Sker avlysningsjakt avseende vuxna handjur, så fortsätter jaktlag att jaga på den återstående 
kvoten av vuxna handjur som lagets grupptillhörighet tilldelats. 



 

 

 

Härnösands älg- och kronskötselområde - Motion lagd av Säbrå södra jaktlag 

Motion till årsmöte 2021 avseende avlysningsjakt 

 

Bakgrund:  

Vid älgjakten 2020-2021 startade avlysningsjakten på tjurar måndagen då jakten återupptogs 
efter uppehållet. Då många lag jagar endast helger efter uppehållet p.g.a. arbete kan de, fullt 
ut, inte ta del av avlysningsjakten. Som det såg ut vid förra årets avlysningsjakt fanns 8 tjurar 
kvar att skjuta, då lördagen kom fanns 1. Det bidrar också till överskjutning då endast 
enstaka djur finns kvar till den största jaktdagen efter uppehållet. 

Förslag:  

Att all avlysningsjakt som börjar efter jaktuppehållet ska starta på en lördag så att alla jaktlag har lika 
möjlighet att ta del av de djur som finns kvar. 

 

Säbrå södra jaktlag 2021-05-12 



Härnösands älg-och kronskötselområde 

Stadgeändrings  förslag. 2021 

Styrelsen har på uppdrag av årsmöte 2020 i samråd med 
föreningens revisorer genomfört granskning av stagar i 
Härnösands älg-och kronskötselområde.                                               
Styrelse och revisorer har samsyn och tillstyrker nedan 
skrivna förslag. 

§ 6 Årsmöte och rösträtt; Stycke ”Dagordning” punkt 18 
”Antagande av medlemmar”  Ska utgå.                                   
Skäl för detta följer. 

§ 4 Älg- och kronviltjaktlag som ingår i skötselområdet är 
medlem i föreningen; I och med §4 så ska punkt 18 i 
dagordningen utgå då den synes ej vara tillämplig.  

                                     --- 

§ 12 Överklagande av beslut;                                                   
Text: ”Beslut av årsmöte, extra möte eller styrelse kan inte 
överklagas”                                                                         
Textdelen ”Styrelse” ska utgå, då det absoluta beslutande 
organet är föreningens års-eller extrastämma.  
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