Stadgar för Södra Hagunda älg- och kronhjortskötselområde
Antagna den 6/3-2002 och gällande för de jaktlag/jakträttshavare som genom avtal anslutit
sina jaktområden till älgskötselområdet. Stadgarna har reviderats den 16/3-2010 24/4-2014
Namn, beslutande organ och säte.
§1
Organisationens namn är Södra Hagunda älg- och kronhjortskötselområde.
§2
Älg- och kronhjortskötselområdets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
§3
Styrelsen har sitt säte i Södra Hagunda jaktvårdskrets.
§4
Älg- och kronhjortskötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1:a
februari till 31:a januari.
Ändamål
§5
Ändamålet med Älg- och kronhjortskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens
intressen för god älg- och kronhjortsvård och att i samverkan med markägarna skapa en
älgstam i balans genom en beskattning enligt den upprättade älg- och kronskötselplanen.
Älg – och kronhjortskötselmöte
§6
Älg- och kronhjortskötselmöte skall hållas årligen mellan 1 april till 15 september månad
och bestå av ombud från de anslutna jaktlagen. Varje jaktlag äger vid Älg- och
kronhjortskötselmöte en röst för varje påbörjat 250 ha. Registrerad jaktledare för
respektive jaktlag eller dennes ombud får avge röst.
Person som äger till Älg- och kronhjortskötselområdet ansluten mark, men som inte är
jakträttshavare, har rätt att vid möte ha yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets
älg- och kronhjortskötselplan.
Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Extra älg- och kronhjortskötselmöte hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om en
majoritet av de i älg- och kronhjortskötselområdet ingående jaktlagen begär det skriftligen hos
styrelsen.
Extra älg- och kronhjortskötselmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess
inkallande.

Kallelse till ordinarie älg- och kronhjortskötselmöte och extra älg- och kronhjortskötsel möte
sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet genom skrivelse till företrädarna
för de jaktlag som ingår i älg- och kronhjortskötselområdet.
På älg – och kronhjortskötselmöte skall följande ärenden förekomma:
1.

Fastställande av röstlängd.

2.

Älg- och kronhjortskötselmötes funktionärer.
a) Val av ordförande.
b) Val av två personer att jämte ordförande justera älg- och kronhjortskötselmötes
protokoll.
c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.

3.

Frågan om älg- och kronhjortskötselmötet är stadgeenligt utlyst.

4.

Fastställande av dagordning.

5.

Anmälan om förändringar i älg- kronhjortskötselområdes omfattning.

6.

Regler för älg- och kronshjortskötseljakten utöver de i § 9 angivna.

7.

Beslut om avgifter och redogörelse som berör älg- och kronhjortskötselområdets
ekonomi.

8.

Övriga frågor som älg- och kronhjortskötselmötet beslutar ta upp till behandling.
Styrelsen
§7
a) Styrelsen fungerar från ett älg- kronhjortskötselmöte till och med nästa älg- och
kronhjortskötselmöte.
b) Styrelsen är beslutsför då kallelse utgått i den ordning styrelsen föreskrivit och mer än
halva antalet av ledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening, som biträtts av mer än halva antalet
närvarande ledamöter. Vid lika röstetal gäller den mening, som tjänsteförrättande
ordförande biträder, dock sker vid val, avgörande genom lottning.
Styrelsens protokoll justeras av ordförande och en ledamot.
Omröstning inom styrelsen sker öppet, utom vid val som, om så begärs, skall äga rum
med slutna sedlar.

§8
Det åligger styrelsen inför ordinarie älg- och kronhjortskötselmöte:
att fortlöpande föra förteckning över jaktlagens jaktmarksinnehav inom älg- och
kronhjortskötselområdet.

att tillställa länsstyrelsen eventuella förändringar av skötselområdets omfattning,
att tillställa berörda jaktledare kopia av förändringarna,
att noga följa älg- och kronhjortsstammens utveckling och vara uppmärksam på
förhållanden som kan påverka avskjutningen inom området,
att framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten,
att avge yttrande över inkomna ansökningar om anslutning till älg- och
kronhjortskötselområdet,
att ge förslag till älg- och kronhjortsvårdsarbete och eventuella skadeförebyggande åtgärder,
att ge förslag till avgifter och finansiering av verksamheten,
att till länsstyrelsen insända uppgifter om jaktresultat och inbetala avgifter,
att svara för älgobsinventering,
att i övrigt fullgöra de uppgifter som älg- och kronhjortsmötet kan fatta beslut om.
Föreskrifter för älg- kronhjortsjakten
1.

§9
Jakten inom älg- och kronhjortskötselområdet bedrivs i jaktlag. Inom varje jaktlags
område skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde.

2.

Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för älg- och
kronhjortskötselområdet skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna
jaktlaget (se jaktkungörelsen).

3.

Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och senast den 31
december uppge jaktledare och anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla
fastighetsförteckning aktuell.

4.

Om jaktlag fäller fler älgar än tilldelat räknas detta som överskjutning och jaktlaget
åläggs betala beslutat kilopris och fällavgift. Regeln gäller även i de fall jaktlag fäller
vuxet djur i stället för kalv. Kalven avräknas då från jaktlagets tilldelningen. Om
påskjuten älg hittas senare och ej är i skick att vägas så räknas vuxen älg till 140 kilo och
kalv till 70 kilo. Styrelsemedlem skall närvara vid vägning av överskjuten älg. Trofé från
överskjuten älg tillfaller ej skytten utan styrelsen beslutar därom.

5.

Om jaktlag fäller flera kronhjortar än tilldelat räknas detta som överskjutning och
jaktlaget åläggs betala beslutat kilopris och fällavgift. Regeln gäller även i de fall jaktlag
fäller vuxet djur i stället för kalv. Kalven avräknas då från jaktlagets tilldelningen. Om
påskjuten kronhjort hittas senare och ej är i skick att vägas så räknas vuxen kronhjort till
60 kilo och kalv till 25 kilo. Styrelsemedlem skall närvara vid vägning av överskjuten
kronhjort. Trofé från överskjuten kronhjort tillfaller ej skytten utan styrelsen beslutar
därom.

6.

Utöver vad som framgår av punkt 4 ovan gäller Naturvårdsverkets allmänna råd
avseende rätten till fälld älg.

7.

Jaktledare skall senast fem dagar efter jakttidens slut skriftligen på utsänt formulär till
styrelsen eller genom viltdata rapportera jaktresultatet. Gäller även om älg- och kronhjort
ej har fällts.

8.

Avgiften för fälld älg och kronhjort skall samtidigt som jaktresultatet rapporteras,
inbetalas till styrelsen på det sätt styrelsen meddelat.

9.

Det åligger jaktledaren att till styrelsen senast fem dagar efter den första
älgjaktsmånaden överlämna älgobsrapport.

10. Om rapportering och betalning ej sker inom angiven tid äger styrelsen rätt att ta ut en
förseningsavgift vars storlek beslutas på älg- kronhjortskötselmötet.
Arealgränser
§ 10
Minsta areal för att tillhöra älg- och kronhjortskötselområdet är 5 hektar.
Tilldelning och arealgränser för avskjutning beslutas årsvis på älg- och kronhjortskötselmöte.

Utträde ur älg- och kronhjortskötselområdet
§ 11
Jaktlag som önskar utträda ur älg- och kronhjortskötselområdet skall skriftligen anmäla
detta till styrelsen senast 31 december.
Anslutning till älg- kronhjortskötselområdet
§ 12
Nya jaktlag som önskar ansluta sina marker till älg- och kronhjortskötselområdet skall senast
den 31 december året före det år anslutningen avses ske, skriftligen göra anmälan därom till
styrelsen. Fråga om anslutning prövas av älg- och kronhjortskötselmötet.
Uteslutning ur älg- och kronhjortskötselområdet
§ 13
Älg- och kronhjortskötselmöte får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttshavare som
överträder grundläggande bestämmelser för älg- och kronhjortskötselområdet eller av
årsmötet fattade beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.
Ändring av bestämmelserna för älg- och kronhjortskötselområdet
§ 14

Beslut om ändring av dessa bestämmelser fattas av älg- kronhjortskötselmöte. Beslut om
ändring är giltigt endast om det erhållit minst två tredjedelar ( 2/3 ) av antalet vid mötet
avgivna röster.

Upplösning av älg- och kronhjortskötselområdet
§ 15
Beslut om upplösning av älg- och kronhjortskötselområdet kan fattas av älg- och
kronhjortskötselmötet. Om älg- och kronhjortskötselområdet skall upplösas till följd av sådant
beslut, varvid för beslut om upplösning krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar ( 2/3 )
av antalet vid älg- och kronhjortskötselmötet avgivna röster, eller på grund av att så många
jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett älg- och
kronhjortskötselområde, skall med behållna tillgångar förfaras på sätt som beslutas av älgoch kronhjortskötselmötet.

