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Förslag till
BESTÄMMELSER FÖR ÄLG- och KRONHJORTSSKÖTSELOMRÅDE
Antagna den ………………….och gäller för de jaktlag/jakträttshavare som genom Avtal om samgående i älg- och kronhjortsskötselområde anslutit sina jaktområden till skötselområdet.
Namn, beslutande organ m.m.
§1
Områdets namn skall l vara Skagerns Älg- och kronhjortsskötselområde. Nedan kallat Skötselområdet
§2
Beslutande organ inom skötselområdet är ÄSO/KSO-stämma, extra ÄSO/KSO-stämma och styrelsen
samt vid behov under älgjakten, AU.
§3
Styrelsen har sitt säte i …Kristinehamn……………………………………………………
§4
Skötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1 juli - 30 juni
§5
Organisation
ÄSO/KSO-stämma = Högsta beslutande organ inom skötselområdet.
Möte där beslut tas om skötselområdets verksamhet samt älg- och kronhjortsskötselplanerna.
Rösträtt för jaktlag och sektioner inom ”Sydöstra”.
Markägare kan delta. Har förslagsrätt.
Röster efter areal
Väljer ordförande

ÄSO/KSO-styrelse = Möte där avstämningar sker och vissa beslut tas.
Består av 1 representant för varje sektion/jaktlag inom
ÄSO/KSO-området samt ordförande och sekreterare i ”Sydöstra”
För representant för sektion/jaktlag utses av resp. enhet en personlig suppleant
som deltar som ersättare vid ordinaries frånvaro.

.

Förbereder ÄSO/KSO-årsstämma
Arbetar löpande under året.

ÄSO/KSO-AU = Utses av ÄSO/KSO-styrelse vid behov för hantering av akuta åtgärder under
älg- och kronhjortsjakten.
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§6
Ändamål
Ändamålet med skötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens/sektionernas intressen för god
älg- och kronhjortsvård och att i samverkan med markägarna skapa älg- och kronhjortsstammar i
balans genom en beskattning av den enligt de upprättade skötselplanerna.

ÄSO/KSO-stämma
§7
ÄSO/KSO-stämma skall hållas årligen senast under juni månad och består av 1 ombud från var och
en av de anslutna jaktlagen/sektionerna. Varje jaktlag/sektion äger vid ÄSO/KSO-stämma en röst för
varje påbörjat 100-tal hektar mark som jaktlaget disponerar inom skötselområdet.
Röstberättigad kan genom fullmakt utse ersättare i sitt ställe.

Varje medlem i något av de i skötselområdet ingående jaktlagen/sektionerna har rätt att närvara vid
ÄSO/KSO-stämma med yttrande- och förslagsrätt.

Markägare som har till skötselområdet ansluten mark har rätt att närvara vid ÄSO/KSO-stämma med
yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets skötselplaner.

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Val skall dock ske med slutna
sedlar om någon begär det. Vid val gäller lottning vid lika röstetal.

Extra ÄSO/KSO-stämma hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i
skötselområdet ingående jaktlagen/sektionerna begär det hos styrelsen.

Extra ÄSO/KSO-stämma kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.

Kallelse till ÄSO/KSO-stämma och extra ÄSO/KSO-stämma sker genom styrelsens försorg senast 14
dagar före mötet genom skrivelse/mail till företrädarna för de jaktlag/sektioner som ingår i skötselområdet.

På dagordningen för ÄSO/KSO-stämma ingår
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer, tillika rösträknare, att jämte
ordföranden justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.
6. Revisorernas berättelse.
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7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande för ÄSO/KSO på 1 år.
10. Val av revisor och suppleant.
11. Val av valberedning bestående av 3 ledamöter.
12. Anmälan om och fastställande av ordinarie representanter och suppleanter för jaktlag/sektioner.
13. Fråga om förändringar av skötselområdets omfattning.
14. Fråga om älg- resp. kronhjortsskötselplaner.
15. Beslut om det antal älgar och kronhjortar som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i
skötselområdet ingående jaktlagen/sektionerna samt fastställande av ev. reservkvot.
16. Regler för älgjakten utöver de i § 9 angivna.
17. Praktiskt älg- och kronhjortsförvaltningsarbete. Inventeringar, skadeförebyggande åtgärder.
18. Förslag till budget för kommande verksamhetsår.
19. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och övrig verksamhet.
20. Övriga frågor.
21. Mötets avslutande

Styrelse
§8
När ÄSO/KSO-stämma inte är samlad fattar styrelsen beslut som rör skötselområdet. Styrelsen är
inför ÄSO/KSO-stämma ansvarig för sin förvaltning.
Vad gäller styrelsen, se § 5.
Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på konstituerande sammanträdet samt att minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid konstituerande sammanträde utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare
och kassör.
Arbetsutskott - AU
Ett Arbetsutskott, AU, fattar beslut för hantering av akuta åtgärder under älg- och kronhjortsjakten
AU består av 3 ledamöter. Dessa utses av styrelsen.
Ordförande i AU utses av styrelsen.
Det åligger styrelsen
att

fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över
skötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jaktlagens/sektionernas områden inritade,

att

hos länsstyrelsen begära ny registrering av skötselområdet om ändring sker av
områdets omfattning.
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att tillställa jaktledarna kopia av registreringsbeslut och beslut om älg- och kronhjortstilldelning.
att noga följa älg- och kronhjortsstammarnas utveckling och vara uppmärksam på förhållanden som
kan påverka avskjutningen inom området.

att före ÄSO/KSO-stämma upprätta och framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten.
att till ÄSO/KSO-stämma avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning
till/utträde ur skötselområdet.
att till ÄSO/KSO-stämma inkomma med förslag till praktiskt förvaltningsarbete avseende älg och
kronhjort och skadeförebyggande åtgärder.
att till ÄSO/KSO-stämma inkomma med förslag till avgifter.
att till länsstyrelsen insända uppgifter om jaktresultat och inbetalda avgifter.
att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka ÄSO/KSO-stämma kan fatta beslut.
Föreskrifter för älgjakten
§9
1. Jakten inom älgskötselområdet bedrivs i jaktlag/sektion. Inom varje jaktlags/sektions område skall
jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde.
2. Jaktledare skall utses inom varje jaktlag eller sektion. Jaktledare är ansvarig för jaktens genomförande inom det egna jaktlaget/sektionen ( se 20 § NSF 2002:19 ).
3. Det ankommer på varje jaktlag/sektion att till styrelsen fortlöpande och om möjligt senast
den 31 december anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla fastighetsförteckning aktuell.
4. Överskjutning ger avdrag på tilldelad kvot nästa år. Om något jaktlag fäller fler djur än det är tilldelat under planperioden, skall det sist fällda djuret i första hand erbjudas jaktlag som inte skjutit fullt
om de vill ha det. AU skall bli informerat. Om inte något jaktlag vill ha djuret skall det av AU försäljas och dess värde tillfalla skötselområdets kassa. Djuret skall väl omhändertagen och i sådant
skick att veterinärbesiktning kan genomföras ( med röda organ ) samt levereras på av mottagaren
angiven plats. Eventuell trofé tillfaller skötselområdet. Vid ”felskjutning”, dvs. djur fälls som inte
varit tillåtet med avseende på avskjutningsregler, tillfaller trofén skötselområdet.
Jaktledare skall rapportera och betala enligt av ÄSO/KSO- stämman/styrelsen fastställd form. Älg
som försäljs bär kostnaden för älgavgiften och ev. veterinärkostnad. I händelse av kassering av
älg som ska försäljas svarar skjutande lag för kostnaden.
Utträde ur skötselområdet
§ 10
Jaktlag/jakträttsinnehavare som önskar utträde ur skötselområdet skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen senast den 31 december.
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Anslutning till skötselområdet
§ 11
Nya jaktlag/jakträttsinnehavare som önskar ansluta sina marker till skötselområdet skall senast
den 31 december, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av ÄSO/KSOstämma.
Uteslutning ur skötselområdet
§ 12
ÄSO/KSO-stämma får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för skötselområdet eller av ÄSO/KSO-stämma fattade beslut eller bryter
mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.
Ekonomi
§ 13
För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och
andra kostnader som hänger samman med skötseln av älg- och kronhjortsstammarna inom området får ÄSO/KSO-stämma besluta om att jaktlagen skall erlägga viss avgift. Avgift erläggs arealberoende.
Vid uppstart av ÄSO/KSO uttages en engångsavgift på 50 öre/ha. Övriga ev. avgifter handläggs
vid den ordinarie ÄSO/KSO-stämman.
Ändring av bestämmelserna för skötselområdet
§ 14
Beslut om ändring av dessa bestämmelser fattas av ÄSO/KSO-stämma. Beslut om ändring är giltigt endast om det erhållit minst två tredjedelar ( 2/3 ) av antalet vid ÄSO/KSO-stämma avgivna
röster.
Upplösning av skötselområdet
§ 15
Beslut om avregistrering av älgskötselområdet fattas av Länsstyrelsen. Detta sker om så många
jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett skötselområde. Vid avregistrering skall kvarvarande tillgångar fördelas mellan de i området då ingående jaktlagen efter deras
areal.

-------------------------------------------------------
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