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Stadgar för Glimåkra Älgskötselområde Ä10-07-105. 
                     

 

Namn, beslutande organ m.m. 

§ 1  

Älgskötselområdets namn skall vara Glimåkra älgskötselområde. 

 

§ 2  

Högsta beslutande organ i älgskötselområdet är älgmötet. Extra älgmöte kan utlysas. För att 

handlägga den löpande verksamheten väljer älgmötet en styrelse. 

 

§ 3  

Styrelsen har sitt säte i Glimåkra. 

 

§ 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 allmänna, enskilda och även tillvarata de anslutna 

jakträttshavarnas intressen för god älgförvaltning, samt hänsyn tas till skador på gröda och 

skog. Detta ska ske i samverkan med markägarna för att skapa en älgstam av hög kvalité i 

balans med tillräckliga betesresurser enligt den upprättade älgskötselplanen. 

 

Älgmöte 
§ 6 

Älgmöte skall hållas årligen under augusti-september månad och bestå av ombud från de 

anslutna jaktlagen. Varje jaktlag som erlagt avgiften senast 5 dagar före mötet äger vid älgmötet 

en röst för areal påbörjat arealtal om 100 ha som jaktlaget disponerar inom 

älgskötselområdet. Varje medlem i något av de i älgskötselområdet anslutna jaktlagen äger 

rätt att lämna motion samt att närvara vid älgmötet med yttrande- och förslagsrätt. Motion 

skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. 

 

Person som äger till älgskötselområdet ansluten mark, men som inte är jakträttsinnehavare, 

har rätt att närvara vid älgmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets 

älgskötselplan. 

 

Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom 

lottning. Det samma gäller vid lika röstetal vid val. 

 

Extra älgmöte kan hållas om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i 

älgskötselområdet ingående jaktlagen begär det hos styrelsen. 

 

Extra älgmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande. 

 

Kallelse till älgmöte resp. extra älgmöte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före 

mötet genom skrivelse till företrädarna för de jaktlag som ingår i älgskötselområdet. 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

På dagordningen för älgmöte 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 älgmötets laga utlysande. 

 4.  Fastställande av dagordning. 

 5.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. 

 6.  Revisorernas berättelse. 

 7.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 

 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 9.  Val av ledamöter till styrelsen. 

 10.  Val av ordförande ur styrelsen. 10 b Val av en markägarrepresentant att adjungeras till 

styrelsen vid behov för en period av 3 år. 

 11.  Val av två revisorer och två suppleanter. 

 12.  Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående 

jaktområdens omfattning. 

 13.  Anmälan om anslutning av nya jaktlag resp. utträde ur älgskötselområde. 

 14.  Vid behov genomgång av älgskötselplan, älgförvaltningsplan, inventeringar, samt 

tidigare avskjutning på älgskötselområdes och älgförvaltningsområdesnivå. 

 15.  Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som får fällas och fördelning av dessa 

mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen samt fastställande av reservkvot. 

 16.  Regler för älgjakten.(distribueras i god tid före älgjaktens start) 

 17.  Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder. 
 18. Avgiften för täckande av administrativa kostnader kommande verksamhetsår, beslutas på vårens 

extra älgmöte. 

 19.  Övriga frågor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Styrelse. 

§ 7 När älgmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är 

inför älgmötet ansvarig för sin förvaltning. 

 

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av älgmötet. 

 

Ordföranden utses för en tid av ett år. 

 

Antalet av älgmötet valda ledamöter skall vara 9 stycken, vilka väljs för en mandatperiod om 

ett resp. två år.  

 

Styrelsen är beslutsför då kallelse utgått i den ordning som styrelsen beslutat på det 

sammanträde som hålls närmast efter ordinarie älgmöte samt minst halva antalet ledamöter är 

närvarande.  

 

Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie älgmöte utser styrelsen bland ledamöterna 

vice ordförande samt sekreterare och kassör. 

 
 

Det åligger styrelsen att 

• Fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta 

över älgskötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna jaktlagens områden 

inritade. 

 

• Hos länsstyrelsen begära uppdaterad registrering av älgskötselområdet om ändring 

sker av områdets omfattning. 

 

• Samråda årligen och fortlöpande med älgförvaltningsgruppen samt i 

älgskötselområdet ingående markägare och jakträttshavare, i syfte att revidera eller 

förnya älgskötselplanen. 

 

• Noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på 

gröda och skog samt andra förhållanden som påverkar avskjutningen inom området. 

 

• Till länsstyrelsen inge av älgmötet fastställt förslag till reviderad eller ny 

älgskötselplan. 

 

• Före älgmöte upprätta och framlägga förslag till avskjutning och regler inför jakten. 

 

• Till älgmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till 

älgskötselområdet. Se § 9 § 10 

 

• Till älgmötet presentera förslag till praktiskt älgvårdsarbete, foderskapande och 

skadeförebyggande åtgärder. 

 

• Till extra älgmötet komma med förslag till avgifter per jaktlag och år. 

 

• Till länsstyrelsen insända uppgifter om jaktresultat samt inbetalda tillämpliga avgifter. 

 

• Svara för inventeringsuppgifter.  

 

I övrigt fullgöra de uppgifter om vilka älgmötet kan fatta beslut. 

 



 

 

 

 

Föreskrifter för älgjakten. 

§ 8 

1. Styrelsen utarbetar föreskrifter för hur älgjakten skall bedrivas.  

Dessa föreskrifter baseras på älgmötens beslut, och distribueras i god tid före 

älgjaktens start. 

Det åligger jaktlagen att stadgar och årliga dokument utsända av älgskötselområdet 

efterlevs. 

 

2. Avgiften skall vara betald före jakt start. (350kr/jaktområde) Jakten inom 

älgskötselområdet bedrivs i jaktlag. Inom varje jaktlags område skall jakten ske som 

om jaktområdet utgjorde ett eget älgjaktsområde. Detta utgör dock inget hinder för 

samverkan mellan angränsande jaktlag.  

 

3. Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för 

älgskötselområdets skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna 

jaktlaget. (Se jaktkungörelsen). 

 

4. Det åligger varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande anmäla förändringar i 

markinnehav samt att hålla fastighetsförteckning aktuell.                                         

Anmäla om ny mark/areal in i Gäsko ska vara inlämnad om möjlig senast 31 

december  

Anmälan om interna förändringar i markinnehav/justeringar ska vara styrelsen 

tillhanda senast den 1 augusti 

 

5. Vid påskjutet djur gäller allmänna bestämmelser. 

 

Anslutning till älgskötselområdet. 

§ 9  

Nya jaktlag eller nya fastigheter som önskar ansluta sina marker till älgskötselområdet skall 

senast den 15 januari det året anslutning avses ske, skriftligen anmäla detta till styrelsen.  

Styrelsen har delegationsrätt att pröva/bevilja nya jaktlag inträde under verksamhetsåret 

mellan årsmöten, se årsmötesbeslut 2003-08-28 § 15 B 

 

Utträde ur älgskötselområdet. 

§ 10  

Jaktlag som önskar utträda ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen 

senast den 31 december. Styrelsen har delegationsrätt att bevilja gamla jaktlag utträde ur 

älgskötselområdet  under verksamhetsåret mellan årsmöten, se årsmötesbeslut 2003-08-28 § 

15 B 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Uteslutning ur älgskötselområdet 

§ 11 

Älgmöte får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttsinnehavare som överträder 

grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av älgmötet fattade beslut eller 

bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen. 

Ekonomi. 

§ 12 

För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och 

andra kostnader som hänger samman med skötseln av älgstammen inom området får älgmöte 

besluta om att jaktlagen skall avlägga en av älgmötet fastställd avgift. 

Upplösning av älgskötselområde. 

§ 14  

Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av älgmöte. Om älgskötselområdet 

skall upplösas till följd av sådant beslut, krävs att förslaget erhåller minst två tredjedelar (2/3) 

majoritet av antalet vid älgmötet avlämnade röster, eller på grund av att så många jaktlag 

utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett älgskötselområde. Behållna 

tillgångar skall återbetalas till kvarvarande jaktlag eller på annat sätt som älgmötet beslutar. 

 

 


