
       Protokoll fört vid  Malungs Östra Viltvårdsområdesförening ordinarie jaktstämma    
       Torsdagen den 10 juni 2010, kl 19.00, i VGK:s lokaler, Vallerås 
 
       26 st medlemmar närvarade vid stämman  
 
       Viltvårdsområdesföreningens ordförande Anders Isaksson hälsade alla välkomna och 
       öppnade stämman. Dagordningen föredrogs och godkändes av stämman. 
 
§  1 Ordförande för stämman. 
       Till ordförande för stämman valdes Anders Isaksson. 
 
§  2  Protokollförare. 
        Till protokollförare valdes Gunnar Persson. 
 
§  3  Justerare. 
        Lim Dan Danielsson och Sten Eriksson valdes att jämte ordföranden justera dagens  
        protokoll. 
 
§  4  Stämmans utlysande. 
        Annons i Malungsbladet 100520 och Mora Tidning 100519. Godkändes   
        av stämman.  
    
§  5  Fastställande av röstlängd. 
        Stämman beslutade att röstlängden fastställes vid behov. 
.  
 
§  6  Styrelsen och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet. 
        Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen föredrogs 
        och godkändes av stämman. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna   
        året 
 
§  7  Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna.   
        Två inkomna motioner, (återfinns i stämmohandlingarna). 
        Båda motionerna avslogs, i enlighet med styrelsens motivering och förslag. 
 
§  8  Utgifts och inkomststat för 2010-2011. 
        Styrelsens förslag med underbalansering på 22 300:- kronor godkändes av stämman. 
         
§  9  Användning av eventuell överskott från föregående år. 
        Beslutades att överföra årets överskott, 10 496, 22:- till Mövvof:s Ungdomsfond. 
        P-G Bengtsson informerade stämmodeltagarna om ungdomsfondens verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
§10  Regler för jaktutövning m.m. 
        10a Stämman beslutar att anta den policy för älgjakt som Malungs jaktvårdskrets tagit  
         fram. 
         Stämman beslutar att anta älgavskjutningspolicy enligt styrelsens förslag. 
         Vidare beslutades att enligt styrelsens förslag bedriva älgjakt enligt gemensam policy   
         med 8 st att satser, enligt följande  
         Att man börjar jakten som vanligt andra veckan i oktober. 
         Att samtliga lag börjar jakten måndagen den 101011.   
         Att det är upp till varje lag om man skall fortsätta jakten direkt efter delning i ordinarie        
         vecka. 
         Att det är upp till varje lag om man skall spara några stora djur till efterjakten 
         Att det är upp till varje lag att t o m Allhelgonahelgen medvetet spara vuxna djur. 
         Att det är tillåtet att deltaga i annat lag vid efterjakt, 
         när det egna laget inte jagar och efter godkännande av inbjudande lag. 
         Att bytet delas av de som deltar i jakten. 
         Att hundförare får gå ut på kalvjakt direkt efter den ordinarie veckan. 
         Hundförare får ta en kalv för egen del, vid ytterligare fällda kalvar tillfaller dessa laget, 
         (d v s när man är ute ensam på kalvjakt), annars tillfaller bytet de som deltar i jakten enl 
         att: sats nr 7. Hundförare kan också få köpa loss fälld kalv från laget med  en intern- 
         debitering  på 45:-/ kg. (Hundförare är den som är anmäld som hundförare till respektive     
         lag före ordinarie jakt). 
          
§10b Jakt på björn, varg, järv, lo.  
         kan bedrivas som  områdesjakt och gemensamhetsjakt .  
         Länsstyrelsens eller annan myndighets direktiv skall gälla. 
         Beslut att även i år inbjuda till björnjakt. 
         Alla som skall jaga björn skall ha Björnpasset.  
         Skjutning för Björnpasset kommer även i år att genomföras på skjutbanan på Hismon. 
         Man kan även genomföra provet på Malungs Jaktskytteklubbs bana, belägen i Gärdås. 
         Bifall från stämman till skrivning i tre att: satser angående jakt på rovdjur enligt följande  
         Att björnjakt bör bedrivas för att begränsa skador på tamboskap samt på  älgstammen. 
         Att lodjursjakt bör bedrivas för att begränsa skadorna på småviltstammarna. 
         Att vargjakt  bör bedrivas för att begränsa skador på tamboskap samt på 
         älgstammen och hundar. 
        
 §10c Björnjakt i samband med älgjakt. 
          Beslutades att det är upp till varje enskilt älglag att besluta om björnjakt i samband med  
          älgjakt. .  
          Jakträttsbevis för övrigt vilt skall lösas. Icke markägare skall ha   
          inskrivet i sitt arrendeavtal att björn får jagas. Ett särskilt jakträttsbevis gällande enbart 
          björn kan lösas för 100 kronor om inte jakträttsbevis för övrigt vilt redan är löst.           
          Var och en som tänker jaga björn skall ta del av de regler och instruktioner som 
          finns. 
          Ordföranden informerar om att det är möjligt att använda jaktgästbevis vi björnjakt. 
 
 
 
 



 
§10d Jakttider. 
         Jakttider. Älg 2010-10-11-- 2011-01-31. 
         Kalvjakt även den 2010-09--10-11-12 samt 2010-09--17-18-19. 
 
§10e Huvudregel. 
         Stämman rekommenderar att all jakt förutom älgjakt undviks den 11 oktober-  
         17 oktober. Mårdhund, skabbräv och vildsvin, är tillåtna samt björnjakt enligt § 10c. 
 
 
§10f  Tilldelning älg. 
          Kvillselen               14uxna älgar     Fri kalvavskjutning. Målsättning minst 50% kalv. 
          Lyån                       16   ”       ”        4 älgar  sparas för att delas ut av styrelsen 
          Gravberget             12   ”       ”        och jaktledarna gemensamt vid möte direkt 
          Stupberget              13  ”       ”         efter ordinarie jaktvecka. Dessa älgar delas 
          Ålidberget                9  ”       ”         ut till de lag som för tillfället anses ha den största 
                                                                   tillgången på älg och som ligger rätt enligt            
                                                                   älgavskjutningspolicy 
 
         Mats Larsson informerar om att 50 % av ungskogen på Ålidbergsrutan som är i åldern  
         ”tillgänglig” som älgbete, är betesskadad. 
         Älgjägarna uppmanas därför, att ha en fortsatt hög ambition avseende  
         kalvavskjutningen. 
 
                                                                       
§10g Val av jaktledare. 
         Gravberget                                            Lars-Erik Flodung            omval 
         Kvillselen                                              Hans-Erik Johansson       omval 
         Lyån                                                      Lennart Eriksson              omval 
         Stupberget                                             John-Erik Spännar           omval 
         Ålidberget                                             Håkan Magnil                   nyval 
 
        Ställföreträdare: 
        Gravberget                                             Tony Svensson                 omval 
        Kvillselen                                               Gunnar Persson               omval 
        Lyån                                                       Håkan Spjuth                   omval 
                                                                       Lim Dan Danielsson        omval 
        Stupberget                                              Hans-Erik Gunnarsson    omval 
                                                                       Jan-Erik Olsson               omval  
        Ålidberget                                              Sten Eriksson                   omval 
 
        Extra ställföreträdare utses vid behov av styrelsen. 
 
§10h PM till älgjakten.    
         Styrelsen får i uppdrag att utarbeta en ny jaktledarinstruktion. 
 
 
 
 
          



 
§10i Anmälan till årets älgjakt.  
        Nyanmälningar skall ske skriftligen till styrelsen senast den 15 augusti. Jägare som 
        deltagit i älgjakt tidigare anmäler sig till respektive jaktlagschef senast den 15 augusti. 
        Styrelsen och jaktledarna placerar de nyanmälda. Fram till årsstämman har 25 st,  
        jakträttsöverlåtelser avseende älgjakt inkommit. Dessa godkändes av stämman.  
 
 
§10j Kvalificering till årets älgjakt.     
        Varje deltagare skall klara av att träffa med 5 skott inom träffområdet på stillastående 
        älg på avståndet 80 m samt skjuta 4 skott på löpande älg utan krav på träffar. 
 
§10k Licens 2011. 
         Stämman beslutade att styrelsen och jaktledarna i samråd får söka licens för 2011. 
         Info av Mats Larsson från möte i det sk Samrådet där representanter från Markägare 
         Jägarkåren,  Skogsbruket, Polis. Samrådet var i första skedet oenigt, om beslutet 
         att  söka på 350 älgar för nästkommande licens 2011/12, 2 st markägare ville ha en  
         höjning till 400 älgar. 
         En rapport från Viltvårdsdelegationen visar att nyttjandegraden av tilldelad licens 
         I Malungs Jvk är ca 80%. 
         Det beslutades om en Licens på 350 älgar för jaktåret 2010--11  
 
§10l Ansvarig lag för skjutbanan.  
        2010/2011 Ålidberget, 2011/2012 Stupberget 2012/2013 Kvillselen,  
        2013/2014 Gravberget, 2014/2015 Lyån 
 
§10m Änder, fridlysta vatten. 
          Fridlysta vatten är älven söder om Hallsjöviken. 
 
§10n Viltpremier. 
         Stämman beslutade att viltpremier skall utgå med: 10:- för mås, skata, kråka  
         kaja, nötskrika 
         Med 300:-  för mink, grävling, mård och räv. Gäller även skabbräv. 
 
§10o Trafikskadat/dödat vilt. 
         Till att omhänderta trafikskadat/dödat vilt utsågs, Tony Svensson, Anders Isaksson,  
         Sten Eriksson,  Stefan Frykstedt, Håkan Spjuth samt Henrik Persson.  
         Vid förhinder har utsedda personer rätt att utse annan i sitt ställe. 
         Mats Larsson informerar om beslut från Nationella Viltolycksrådet. 
         Ersättningsnivån kommer att vara 800:- för eftersök älg och 400:- för 
         Rådjur, oavsett tidsåtgång. Tre st kontaktmän kommer att ansvara och utföra 
         eftersök på sträckan RV 45 och Rv71 till gränsen mellan Malung och Lima. 
         Ytterligare info om detta på Kretsen och Vvof:s hemsidor. 
          
      
§10p Ersättning trafikskadat vilt. 
         Stämman beslutar att följa de rekommendationer från    
         kretsstyrelsen, som följer samma ersättningsnivå som Polismyndigheten i Dalarna har.  
          
 



§10q Skottlistor 
         Skottlistorna skall vara inlämnade före den 15 maj i enlighet med direktiv från 
         Jaktvårdsförbundet. De som har haft jaktgäster skall föra upp jaktgästens skjutna 
         villebråd på egen skottlista och lämna den till styrelsen. 
         Ett nytt system för redovisning av skjutet vilt, (skottlistor) är på gång. 
         Info kommer på Hemsida 
 
 
§10r Viltvård.  
        Beslutades att föreningen skall tillhandahålla saltstenar. Respektive    
        lag ansvarar för utplacering av saltstenar. 
        Lagen uppmanas att vara försiktiga vid hanteringen av hudar för att bibehålla hög 
        kvalitet. 
 
 
§11 Avgifter för jakträttsbevis / jaktgästbevis / särskilda bevis / marklösen. 
       Jakträttsbevis för älg. Delägare / medlemmar:                                                350:- 
       Jakträttsbevis för övrigt vilt. Delägare / medlemmar:                                     250:- 
       Jaktgästbevis för övrigt vilt. Helår:                                                                      200:- 
       Jaktgästbevis för övrigt vilt. Dag:                                                                        100:- 
       Jaktgästbevis för älg försäljes ej. 
       Marklösen för älg: 60 ha x 18:-                                                                        1.080:- 
       Marklösen för övrigt vilt: 60 ha x 3:-                                                                   180 :- 
       Vid utnyttjande av jaktgästbevis för helår skall jaktvärden medfölja jaktgästen på jakten. 
       I övrigt enligt § 4 och § 7 i VVOF:s stadgar. 
       Avgift för deltagande i årets älgjakt inbetalas senast den 1 september 2010. 
 
§12 Föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtter inom      
       viltvårdområdet. 
 
        Avtal om överlåtelser enligt bifogad lista . Godkändes av stämman. 
 
§13 Medlemmar.   
       Samtliga som kommer att betala marklösen för nästföljande jaktår antogs som    
       medlemmar i föreningen enligt förteckning som finns hos styrelsen. 
 
§14 Val av ordförande 
       Ordförande för 1 år                                               Anders Isaksson                      omval 
 
§15 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter. 
       Ordinarie ledamöter för 2 år                                 Gunnar Persson                       omval                               
                                                                                     Roger Nygårds                        omval 
       Ordinarie ledamöter som kvarstår 1 år                 Per-Gunnar Bengtsson            kvarstår                            
                                                                                     Daniel Eriksson                       kvarstår       
       Styrelsesuppleant för 2 år                                     Hans-Erik Gunnarsson            omval 
                                                                                  
                                                         
       Styrelsesuppleant för 1 år                                     Håkan Spjuth                           kvarstår   
  
           



 
§16 Val av revisor jämte suppleanter. 
       Revisorer för 1 år                                                  Lars Bengtlars                         omval 
                                                                                     Sune Torris                              omval 
       Revisorsuppleant för 1 år                                     Tommy Olsson                        omval 
 
 
§17 Utfärdare av jakträttsbevis och jaktgästbevis. 
       Ordförande och kassör 
 
§18 Delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt kallelse till jaktstämma. 
       Beslutades att protokollet från jaktstämman skall finnas uppsatt i Sparbankshuset samt 
       finnas på kommunbiblioteket senast den 24/6. Till kommunbiblioteket skall bifogas 
       alla handlingar såsom verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, 
       årskrönika samt stat. Protokollet skall delges till delägare / medlem som begär detta. 
       Styrelsens beslut finns att tillgå hos sekreteraren. Kallelse till jaktstämma skall ske 
       Senast 10 dagar före jaktstämman genom annonsering i Mora Tidning samt  Malungs- 
       bladet. Möjlighet till delgivning via e-post skall finnas. 
       Stämmoprotokoll kommer även att läggas ut på MÖVVOF:s hemsida. 
 
§19 Val av valberedning. 
       Sammankallande                                                      Jan-Erik Olsson                   omval 
                                                                                        Ove Eriksson                        omval 
                                                                                        Tomas Johansson                 omval 
 
§20 Övriga frågor. 
       Tomas Johansson informerar om möjligheten att genomgå ett anlags och reaktionstest för  
       hundar på en uppstoppad björn, (permobil), den 16 och 19/6-10 vid Bråttåskölen 
       vid Håarnavägen. 
       Önskemål från Dalarnas Älghundklubb, via Mats Larsson om att få utnyttja ett område   
       om ca 3000/ha den 2010-10-01, för jaktprov för uttag till Älghunds-SM. 
       15 st älghundar kommer att deltaga. Bifalles av stämman. 
       Mats Larsson informerar om att Malungs Jvk:s älgskyttetävling kommer att genomföras 
       på älgskyttebanan i Malungsfors den 2010-09-26, kl 09.00 i form av jaktstig, med  
       frivillighet om att skjuta på ”löpande älg”. 
       Under hösten, månadsskiftet Nov-Dec och på ”första” snön, kommer inventering av  
       älgstammen i Malungs JVK att genomföras. 
       Inventeringen kommer att genomföras som flyginventering. Kostnaden för Vvof är  
       beräknad till 26000:-. Bidrag från Länsstyrelsen med 1 kr per ha. Malungs Jordägande 
       bidrar med 164 000:- för hela kretsen och jägarkåren med 1 kr per ha i respektive  
       område/förening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§21 Avslutning. 
       Ordförande för Malungs Östra VVOF:s ordinarie jaktstämma 2010 Anders Isaksson  
       tackade de närvarande för visat intresse, och förklarade stämman avslutad.   
       Avslutningsvis bjöds stämmodeltagarna på en mycket välsmakande smörgåstårta. 
 
 
       Malung dag som ovan 
 
        ………………………………..                             …………………………………… 
        Gunnar Persson, protokollförare                           Anders Isaksson, mötesordförande 
 
 
                                                              Justeras 
 
         ……………………….                                                 …………………………. 
        Lim Dan Danielsson                                                      Sten Eriksson 


