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STADGAR FÖR
………………………..
ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
Antagna den ………………….och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina älgjaktområden till älgskötselområdet eller senare beviljats medlemskap. Som jakträttshavare anses i dessa stadgar fastighetsägare eller den till vilken
jakträtten upplåtits, utom om fastighetsägaren i upplåtelseavtalet förbehållit sig rätten att företräda fastigheten inom älgskötselområdet på ett visst angivet sätt. För det fall älgjaktområde
ingår i ett viltvårdsområde bildat enligt lagen 2000:292 om viltvårdsområden, anses viltvårdsområdesföreningen vara jakträttshavare.
Namn, beslutande organ m.m.
§1
Älgskötselområdets namn skall vara………………………älgskötselområde.
§2
Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§3
Styrelsen har sitt säte i ………………………………………………………
§4
Älgskötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1 juli – 30 juni.
Ändamål
§5
Ändamålet med älgskötselområdet är att bedriva en ekosystembaserad förvaltning av älgstammen med beaktande av olika allmänna och enskilda intressen och i samband därmed särskilt tillvarata de anslutna jakträttshavarnas intressen för god älgförvaltning, samtidigt som
hänsyn tas till jordbruk och skador på skog. Detta ska ske i samverkan med fastighetsägarna
för att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurserna.
Årsmöte
§6
Årsmöte skall hållas årligen senast 14 dagar innan älgjaktens början och består av ombud från
de anslutna jakträttshavarna. Varje jakträttshavare har vid årsmöte en röst för varje:
 påbörjat …….tal hektar älgjaktområde, eller
 hektar älgjaktområde, eller
 älgjaktområde,
som jakträttshavaren disponerar inom älgskötselområdet.
Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid
årsmötet med yttrande- och förslagsrätt.
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Person som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare, har
rätt att närvara vid årsmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör älgskötselområdets
älgskötselplan samt vid val av ordförande samt andra ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Omröstning sker öppet. Val skall dock ske slutet om någon begär det. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.
Extra årsmöte hålles om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i älgskötselområdet ingående jakträttshavarna begär det hos styrelsen.
Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före
mötet genom skrivelse till företrädarna för de jakträttshavare som ingår i älgskötselområdet.
På dagordningen för årsmötet skall förekomma
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhet och förvaltningsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
10. Val av ordförande
11. Val av två revisorer och två suppleanter.
12. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets omfattning.
13. Genomgång av älgförvaltningsplan, eventuella inventeringar, samt tidigare avskjutning på
älgskötselområdes- och älgförvaltningsområdesnivå.
14. Fråga om fastställande, revidering eller förnyelse av älgskötselplan,
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15. Beslut om det antal älgar (tjurar, kor och kalvar) som skall fällas och, i förekommande
fall, fördelning av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen samt fastställande av eventuell reservkvot. Beslut om eventuella begränsningar i avskjutningen såsom
att spara tjurar med 0-6 taggar.
16. Regler för älgjakten utöver de i § 8 angivna.
17. Beslut om eventuella inventeringar.
18. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration.
19. Övriga frågor.
Styrelse
§7
När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är inför årsmötet ansvarig för sin förvaltning.
Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet.
Ordföranden väljs för en tid av ett år.
Antalet av årsmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara ……….ledamöter samt
……suppleanter, vilka väljs för en tid av två år med …….ledamöter och ……..suppleanter
vart annat år.
Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg, eller som är medlemmar i jaktlag med
jakträtt på älg, inom älgskötselområdet, samt personer som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare.
Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde
som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna
vice ordförande samt sekreterare och kassör.
Det åligger styrelsen
att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över
älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade,
att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till älgskötselområdet,
att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets
omfattning,
att årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i älgskötselområdet
ingående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att revidera eller förnya älgskötselplanen,
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att noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog
och gröda samt andra förhållanden,
att till länsstyrelsen i god tid inge förslag till av årsmötet fastställt förslag till reviderad eller
ny älgskötselplan,
att tillställa jakträttshavarna beslut om älgavskjutning, inklusive utnyttjande av eventuell reservkvot t.ex. för att motverka extraordinära skador på skog och gröda,
att före varje årsmöte upprätta och inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler
för jakten,
att till årsmötet inkomma med förslag till foderskapande åtgärder, skadeförebyggande åtgärder samt eventuella inventeringar,
att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter,
att till länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultatet,
att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda älgar,
att svara för älgobsinventeringen samt eventuella andra inventeringsuppgifter samt
att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka årsmötet kan fatta beslut eller som åligger älgskötselområdet.
Föreskrifter för älgjakten
§8
1. Jakten inom älgskötselområdet bedrivs av varje jakträttshavare på den fastighet denne
har jakträtt på efter älg. Inom varje jakträttshavares område skall jakten ske som om
jaktområdet utgjorde eget älgjaktområde. Detta utgör dock inget hinder för samjakt
mellan angränsande älgjaktområden. Vid sådan samjakt fällda älgar fördelas mellan de
samjagande jakträttshavarna på sätt de kommit överens om.
2. Det ankommer på varje jakträttshavare att till styrelsen fortlöpande och om möjligt senast den 31 december anmäla förändringar i fastighetsinnehav.
3. Om någon jakträttshavare fäller fler älgar än vad som i förekommande fall är tilldelat,
skall det sist fällda djuret efter samråd med styrelsen tillfalla annan jakträttshavare,
som inte fyllt sin tilldelning och som vill ha djuret. Älgen skall vara väl omhändertagen ,i sådant skick att veterinärbesiktning kan genomföras (med röda organ) och levereras på av mottagaren angiven plats. Vidare gäller att eventuell trofé tillfaller älgskötselområdet och ska överlämnas till styrelsen samt att en till annan jakträttshavare överlämnad älg skall avräknas från den mottagande jakträttshavarens tilldelning. Denna
regel gäller även i de fall någon jakträttshavare fäller vuxet djur i stället för kalv eller
vuxet djur av fel kön eller storlek (t.ex. i strid mot taggbegränsning). Om ingen annan
jakträttshavare önskar tillgodogöra sig djuret skall detta försäljas och dess värde tillfalla älgskötselområdet. Styrelsen har därutöver rätt att ålägga jakträttshavare som fäller
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för många eller fel älgar en sanktionsavgift om …………..kr per överträdelse, för det
fall styrelsen bedömer att felet begåtts av uppsåt eller grov oaktsamhet.
4. Jakträttshavare skall fortlöpande meddela styrelsen när älgar fälls. Meddelande skall
inkomma senast fem dagar efter att respektive älg fällts. Jakträttshavare skall dessutom senast fem dagar efter jakttidens utgång meddela styrelsen om det totala jaktresultatet. I meddelandet skall anges när och var varje djur fälldes, djurets kön och ålder.
Har tjur fällts skall antal taggar meddelas. Avgiften för fälld älg skall senast fem dagar
efter jakttidens utgång inbetalas till styrelsen på det sätt styrelsen meddelat. Det åvilar
jakträttshavarna att till styrelsen senast tio dagar efter de första sju dagarna jaktlagen
har jagat inge älgobsrapport till styrelsen.
Utträde ur älgskötselområde
§9
Jakträttshavare som önskar utträde ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen senast den 31 december, eller vid den senare tidpunkt som medger att omregistrering av älgjaktområdet ändock kan ske för jakt följande år.
Anslutning till älgskötselområdet
§ 10
Ny jakträttshavare som önskar ansluta sina marker till älgskötselområdet skall senast den
31 december, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av styrelsen innan tidsfristen för sådan anmälan till länsstyrelsen passeras.
Uteslutning ur älgskötselområdet
§ 11
Årsmöte får besluta om uteslutning av jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av årsmötet fattade beslut, t.ex. beslut om tilldelning eller avskjutningsföreskrifter, underlåtelse att betala ålagd sanktionsavgift, eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.
Ekonomi
§ 12
För täckande av administrationskostnader och andra kostnader som hänger samman med
förvaltningen av älgstammen inom älgskötselområdet får årsmötet besluta om att jakträttshavarna skall erlägga viss avgift.
Ändring av bestämmelserna för älgskötselområdet
§ 13
Beslut om ändring av dessa bestämmelser fattas av årsmötet. Beslut om ändring är giltigt
endast om det erhållit minst två tredjedelar ( 2/3 ) av antalet vid årsmötet avgivna röster.
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Upplösning av älgskötselområdet
§ 14
Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av årsmöte. Om älgskötselområdet
skall upplösas till följd av sådant beslut, varvid för beslut om upplösning krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar ( 2/3 ) av antalet vid årsmöte avgivna röster, eller på
grund av att så många jakträttshavare utträtt ur älgskötselområdet att det inte längre uppfyller kraven för ett älgskötselområde, skall med bibehållna tillgångar förfaras på sätt som
beslutas av årsmöte
-------------------------------------------------------
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AVTAL OM SAMGÅENDE I ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
Undertecknade företrädare för nedan angivna jakträttshavare på nedan angivna älgjaktområden, förklarar härmed att vi med berörda jakträttshavares samtycke, ansluter respektive älgjaktområde till ett gemensamt älgskötselområde och åtar oss att betala den del av ansökningsavgiften som vi ska svara för i relation till storleken på respektive älgjaktområde. Som jakträttshavare anses i detta avtal fastighetsägare eller den till vilken jakträtten upplåtits, utom om
fastighetsägaren i upplåtelseavtalet förbehållit sig rätten att företräda fastigheten inom älgskötselområdet på ett visst angivet sätt. För det fall älgjaktområde ingår i ett viltvårdsområde
bildat enligt lagen 2000:292 om viltvårdsområden, anses viltvårdsområdesföreningen vara
jakträttshavare.
Vi bedömer att älgskötselområdet har förutsättningar att bestå under överskådlig tid. Vi förbehåller oss dock rätten att utträda ur älgskötselområdet om och när vi finner anledning härtill
i enlighet med de stadgar som gäller för älgskötselområdet och ansöka om annan registrering.
Vi godkänner de stadgar (bilaga 1) som upprättats för älgskötselområdets administration och
verksamhet och utfäster oss att följa dessa så länge våra älgjaktområden är anslutna till älgskötselområdet.
Vi förbinder oss att under den tid våra älgjaktområden är anslutna till älgskötselområdet följa
för älgskötselområdet vid var tid gällande älgskötselplan. Förslag till älgskötselplan bifogas
(bilaga 2).
Vi utser ……………………………………………………………………………………
att vara vår företrädare och uppdrar åt honom/henne att hos länsstyrelsen ansöka om registrering av älgskötselområdet
………………………………… den ……./……. 20…..
För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..
Namn

……………………………………….
Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn
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För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn

För älgjaktområde ………………..

För älgjaktområde…………………..

……………………………………..

……………………………………….

Namn

Namn
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