Norra Gräsmarks VVO
Ordinarie jaktstämma
Brandsbols folkets hus

2004-07-30

Protokoll
1. Ordförande Mats Eriksson hälsade välkommen med en kort sammanfattning av det
gångna året.
2. En tyst minut hölls för att hedra Magnus Hagströms minne.
3. Mötet förklarades öppnat.
4. Till ordförande för mötet valdes Mats Eriksson. Till mötessekreterare valdes Jan Hedin.
Till justeringsmän valdes Sven Hedin och Arne Olsson (Backen).
5. Dagordningen godkändes.
6. Stämmans utlysande förklarades ha skett i laga ordning.
7. Ordföranden redogjorde för det gångna årets verksamhet. Kassören redogjorde för
resultat- och balansrapport.
8. Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
9. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Styrelsens förslag om jaktregler för 2004/2005 antogs med följande ändring beträffande
skjutprov inför älgjakten: Styrelsens förslag: brons på stillastående enligt gamla regler
samt fyra serier mot löpande älgfigur eller brons enligt de nya reglerna. Jan Berndtssons
förslag: Komplett brons på både stillastående och löpande. Sören Nilssons förslag: Fyra
serier med godkänt bronsresultat på stillastående eller brons enligt nya reglerna. Efter
omröstning antogs Sören Nilssons förslag.
Inför jakten intygar varje jägare skriftligen att han innehar de handlingar som krävs.
Stickprovskontroller kommer att göras under älgjakten.
Målsättningen för årets älgjakt är 30 älgar varav hälften kalvar. Fördelning 50 % tjur och
50 % hondjur av de vuxna.
Inga taggrestriktioner på tjurar. Ko med två kalvar – en kalv får skjutas. Ko med en kalv –
kalven får skjutas. Ensamt hondjur är lovligt.
Ett försök med gästjakt på bäver kommer om möjligt att genomföras under våren.
Aktuella sträckor längs Granån avlyses då för övriga jägare.
Eventuell gemensamhetsjakt på räv genomförs under jaktåret. Styrelsen tar fram ett
datum.
11. Beslutades att låna ut mark till Bergslagens älghundsklubb 27 augusti.
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12. Följande nya arrendekontrakt godkändes:
Markägare
Stora Enso
Stora Enso

Arrendator
Kjell Hellkvist
Sylve Johansson

Jakt
Älgjakt
Älgjakt

13. Val
Jaktledare öst: Ansvarig Bo Lundberg 1 år , biträdande Stig-Ove Hedin 1 år, ersättare
Tony Lövkvist 1 år.
Jaktledare väst: Ansvarig Mattias Larsson 1 år, biträdande Karl-Arne Jonsson 1 år,
ersättare Lars Stiernelöf 1 år.
Styrelse: Till ordförande på 1 år omvaldes Mats Eriksson. Sören Nilsson, Jan Hedin,
Mattias Larsson omvaldes på två år. Arne Olsson ett år kvar.
Styrelsesuppleanter: Markus Larsson och Tryggve Andersson valdes på två år.
Revisorer: Sven Hedin och Mats Jonsson omvaldes. Till suppleanter valdes Ove Lövkvist
och Tony Lövkvist.
Kontrollanter älgbanan: Ordinarie: Jan Berndtsson, Arne Olsson (Backen), Conny
Dahlén, Mattias Larsson, Anders Melin. Ersättare: Mats Eriksson.
Ledamöter från VVO till jaktskytteklubbens årsstämma: Jan Berndtsson. Ersättare:
Anders Melin.
Ombud till Sunne jaktvårdskrets: Vice ordförande och sekreteraren.
Kontaktmän för bortsprungna hundar inom VVO: Mats Eriksson 0565-410 56, 070544 10 56 och Markus Larsson 0565-410 96, 070-550 01 46.
Kontaktmän mellan VVO och polisen vid trafikolyckor: Mats Eriksson 0565-41056,
Thomas Engström 0565-411 53, Markus Larsson 0565-410 96, Mattias Larsson 0565-410
20.
Ansvariga för avlivning av sjuka och skadade djur i fridlysningszonen: Mats
Eriksson, Markus Larsson, Mattias Larsson.
Viltvårdskommité: Sven Nyström, Torbjörn Halvardsson (sammankallande), Gert-Ove
Liljefors.
Försäljare av jakträttsbevis: Sven Hedin och Jan Berndtsson.
Ansvariga för länsälgskyttet: Styrelsen
Ansvariga för Schönbrodtskjutningen: Mattias Larsson, Mats Jonsson, Ove Gebart,
Sören Nilsson (sammankallande), Sven Nyström, Markus Larsson, Anders Melin.
Studieombud: Jan Hedin
Ansvariga för slaktboden: Åke Persson och Arne Lundh.
Kommitté för Folkets hus: Conny Dahlén, Ove Grässjö, Ove Lövkvist, Arne Olsson
(Backen).
Valberedning: Jan Larsson (sammankallande), Stig-Ove Hedin, Thomas Engström, Jan
Berndtsson.
14. Extra stämma hålls 2004-10-16 kl. 17.00 i Brandsbols Folkets hus. Ärende är
godkännande av arrendekontrakt.
15. Nästa års stämma annonseras i Torsby- och Sunnenytt. Anslag på VVO:s anslagstavlor
samt vid Rottnahallen. Stämman sker sista fredagen i juli kl. 18.00.
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16. Övriga frågor
Ordförande redogjorde för förslag om kommande förändringar i förvaltning av
älgstammen.
Diskussion om antal ordinarie hundförare. Åsikter som framfördes var att hundförare som
prioriterar jakt inom Norra Gräsmark och finns tillgängliga för eftersök bör komma i
första hand (Mats Eriksson). Dessutom framfördes åsikten att det är bra med flera hundar
som kan sättas in om de ordinarie är slitna (Freddy Kjellström). Hundföraren måste också
besitta god lokalkännedom om terrängen och passkyttarnas position (Tomas Engström).
Förslag till eventuell kölista diskuterades. Inget beslut togs i frågan. Enligt punkt 17
jaktregler utses ordinarie hundförare av jaktledarna.
Stämman gav styrelsen och gruppen för Folkets hus i uppdrag att besluta vilka åtgärder
som skall utföras på Folkets hus under verksamhetsåret.
17. Ordförande avslutade mötet med inbjudan till kaffe.

Jan Hedin
Sekr.

Justeras:

Mats Eriksson

Sven Hedin

Arne Olsson
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Jaktregler 2004/2005
1

PM för älgjakten som tidigare år.

2

Styrelsen och jaktledare fastställer avskjutningsbestämmelserna under jaktens gång.

3

Icke jagande markägare tilldelas ett djur per tio skjutna. Hälften vuxna, hälften kalv. Jagande
markägare erhåller en andel markkött per outnyttjade 75-tal ha utöver de egna 75 ha.

4

Kontaktman mellan markägare och jägare; Tryggve Andersson

5

Jaktbyte fördelas mellan jägarna efter tidsinsats.

6

För att få deltaga i jakten med vapen skall man antingen ha presterat fyra godkända serier för
bronsmärket mot stillastående älgfigur enligt tidigare regler, eller uppfyllt fordringarna för
bronsmärke enligt de nya reglerna.

7

Anmälan till årets älgjakt till jaktledare senast den 1 okt 2004.

8

Älgjakten påbörjas söndagen den 17 okt. 2004 med samling kl 0700 vid Folkets Hus.
Samling för kontroll av papper skall ske i Folkets Hus lördagen den 16 okt kl 1700.

9

Om inte det antal djur som styrelsen och jaktledarna bestämmer fälls första jaktveckan kan
älgjakt komma att bedrivas 4 - 7 nov.

10 Jaktdeltagarna indelas i två grupper. Deltagarna i östra respektive västra gruppen stannar
där tills annan order ges. Fr.o.m. måndag samlas östra gruppen vid Hedås fotbollsplan och
västra vid slaktboden.
11 För varje grupp skall en jaktledare vara huvudansvarig. Dessutom skall en biträdande jaktledare samt ersättare finnas. Passutlottning sker lika som tidigare i respektive sektion.
12 Jägare indelas i slaktarlag om fyra personer per dag. De ansvarar för älgtransport och uppslaktning vid slaktboden. Indelning görs av ersättande jaktledare, som också utser ansvarig
ledare per dag. Denna förrättar upprop efter avslutad slakt. Den som då ej är närvarande
mister sin köttdel den dagen, såvida ej giltigt förfall föreligger. Ansvarig ledare ansvarar
också för att slaktboden är städad och att vattenkranar är stängda. Rensning av sönderskjutna djur måste ske snabbt och grundligt utan användande av vatten. Ansvarig för slaktdagen
ansvarar också för rensningen. Bogarna skall skäras loss så mycket att de blir hängande
i musklernas överdel.
13 Den som bryter mot för älgjakten bestämda regler och avskjutningsbestämmelser kan straffas
enligt § 5 i stadgarna för VVO.
14 Jaktledarna meddelar avskjutningsbestämmelser inför varje uppställning och omgruppering.
15 VVO inbjuder fyra jaktgäster. Styrelsen får fullmakt att besluta i ärendet. VVO inbjuder två
av traktens unga jägare utan jakträtt att deltaga i jakten som gäster.
16 Om två eller flera skyttar skjuter på ett djur och tvist om trofén uppstår, avgör ordförande
och jaktledaren vem trofén tillfaller. Begäran om skiljedom skall inlämnas avskjutningsdagen.
17 Jaktledarna organiserar jakten och utser ordinarie hundförare.
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18 Två bilkärror tas i anspråk per dag under jakten. Ersättning 75 kr/dag. Bilersättning vid
älgtransport 16 kr/mil. Traktorersättning 100 kr/h
19 Ammunitionspriset vid jaktskyttebanan lika med skytteföreningens. För VVO:s jägare
f.n. 120 kr för 50 skott. Max. 50 skott/skytt och träningstillfälle.
20 Bensinersättning 800 kr till vardera ordinarie och biträdande jaktledare.
21 Arbetsdagar anordnas lördag 21 aug. och söndag 22 aug. 2004.
Samling vid slaktboden kl 0800. Funktionärer vid Schönbrodtskjutningen får räkna detta som
arbetsdag. De som ej genomför en arbetsdag erlägger 300 kr till VVO. Endast arbete som är
anvisat och godkänt av arbetsledare är giltigt. Arbetsledarna skriver lista över de som genomfört
arbetsdag och ger denna till kassören.
22 Verksamheten med hundträning efter ordinarie jakt fortsätter. Styrelsen och jaktledarna
avgör om kalvtillgången är stor nog. En kalv per ordinarie hundförare får skjutas för
ställande hund. Hundföraren är själv ansvarig jaktledare under kalvjakten. Hundförarna erhåller
motsvarande intäkter från två kalvar. Övriga skjutna kalvar skall försäljas av VVO genom skyttens
försorg. Turordning skall upprättas av hundförarna och meddelas styrelseordföranden.
Ordinarie jaktledare skall kontaktas före varje jakt. Vid begränsad kalvtillgång har
unghund företräde. Unghund är hund som under 2004 blir högst 3 år.
23 Om skolungdom medföljer på älgpass skall detta meddelas jaktledaren i förväg.
Målsman samt jägaren på passet har ansvar för ungdomens uppträdande m. m.
24 Jakträttsbevis 100 kr/jägare. Beviset gäller endast om VVO:s övriga bestämmelser för jakt
är uppfyllda. Nytt jakträttsbevis utfärdas endast om förra jaktårets bevis med ifylld
uppgift om skjutna djur, eller annan uppgift lämnas.
25 Gästdagkort för småvilt får lösas med fyra gästkort per jakträttsbevis och jaktår för markägare
och med två gästkort per jakträttsbevis och jaktkort för arrendator. Kostnad 50 kr per styck. Under
jakten skall gästen medföra jakträttsbeviset.
Gästkort för älgjakt får ej lösas. Se dock punkt 15. Gästdagkort för jakt på lodjur får lösas
gratis för medlemmar i angränsande jaktlag. Kontaktman vid gemensamhetsjakt över
gränserna är Mats Eriksson.
26 För viltvårdande ändamål får styrelsen disponera erforderliga medel.
Fridlysningszon mellan landsvägen Granåbron - Tallmon och Granån. Inom zonen är all
enskild jakt förbjuden - utom på egen mark. Mats Eriksson, Markus Larsson och Mattias Larsson
ansvarar för att sjuka och skadade djur inom zonen avlivas. Gemensamhetsjakt i styrelsens regi är
tillåten inom zonen.
Viltvårdskommitén ansvarar för mink - och grävlingfällor
Saltsten finns hos Torbjörn Halvarsson i Grinnemo.
27 Skjutning om det av Schönbrodt uppsatta vandringspriset sker lördag 28 aug. 2004 med start kl
10.00 i Grinnemo grusgrop. Jakträttsbevis erfordras.
1200 kr avsätts till priser länsälgskyttet.
1200 kr avsätts till kompletterande priser vid Schönbrodt skjutningen.

—
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Grund för beslut enligt punkt 10, gästjakt på bäver, i årsmötesprotokollet.
Utdrag ur minnesanteckningar förda vid möte den 2004-05-02 mellan styrelserna i Långnäs
och Norra Gräsmarks VVO.
Närvarande: Styrelserna för Gräsmarks Norra VVO och Långnäs VVO.
Efter diskussion enades styrelserna för Gräsmarks norr VVO och Långnäs VVO om att förslå
respektive årsstämma följande:


Att på försök genomföra kommande vår, försäljning av bäverjakt omfattande 2 helger
i april för 2 jägare per helg. Detta innebär 4 jakttillfällen per jägare och helg (2
morgonpass och 2 kvällspass)



Jakt kommer att kunna bedrivas på båda sidor om den gemensamma gränsen i
Granån från i söder, där Granån och Kymsälven rinner samman till i norr, dammen i
Granån vid Långtjärn (Långtjärnsdammen).



Aktuella helger avlyses jakten för respektive VVO’s egna medlemmar i detta område. I
övrigt så påverkas inte respektive VVO’s medlemmars jaktmöjligheter.



Avskjutning: max 2 bävrar per helg och jägare.



Intäkterna fördelas enligt följande: Från priset (beräknat till ca 1500-2000 kr per
helg och jägare) dras först kostnad för logi till Hedås bygdeförening (ca 200 kr) och
ersättning till den person som tar emot jägarna och sköter det praktiska med kartor
och visning mm. (ca 100 kr per jägare och helg). Resterande belopp delas lika mellan
Norra Gräsmarks och Långnäs VVO (600-850 kr)



Området skall inventeras för jakten så att man säkert kan berätta för jägarna var det
finns aktuella platser och skjutmöjligheter. Inventeringen kan ske endera så att
respektive VVO inventerar vart annat år alternativt halva sträckan var. Den sträcka
som skall inventeras i första hand är nedre delen upp till dammen i Stora Gransjöns
södra ända.

Minnesanteckningarna förda av Mats Eriksson, Norra Gräsmarks VVO.

_________________________
Mats Eriksson

