
Protokoll fört vid årsmöte 17 03 15 med Verums 

älgskötselområde i Verums bygdegård. 

 

   § 1 

Ordförande Anders Paulsson hälsade de c 70 närvarande välkomna och konstaterade att årets älgjakt 

åter blev en fullträff. Senareläggning av jakten fungerade också bra även i år. Han poängterade också 

att den goda andan inom området håller i sig vilket känns bra för styrelsens medlemmar i deras 

arbete. Anders hälsade därefter kvällens gäst Annika Felton SLU Alnarp välkommen som föreläste 

under ämnet ”Älgarnas foder och hälsa i södra Sverige”.  

   § 2 

Annika Felton påpekade i sitt anförande att det råder ett starkt samband mellan foder och hälsa. 

Balansen i foderintaget är viktigt för att få tillräckligt med näring. 30% av födan utgörs tall och 10% av 

lingonris. Hög andel utgörs också av salix och björk. Intressant var också att älgarna valde vissa kvistar 

på samma träd ”finsmakare”. Annika sa att man nu forskar vidare med bl.a. utfodringsfrågans 

påverkan på älgarnas hälsa. Anders tackade Annika för ett mycket intressant föredrag och såg fram 

emot att hon om några år kommer tillbaka med nya forskningsresultat. 

   § 3 

Efter en kaffepaus presenterade Stig Hermansson årets avskjutning. Av årets tilldelning 22 kalvar, 11 

hondjur och 9 tjurar djur hade skjutits 21 kalvar 7 hondjur 9 tjurar varav 4 stora. Förra året sköts det 

färre tjurar så det jämnar ut sig. (2,6 djur/1000ha). Kalvvikterna var 52kg i snitt. 

Älgobsen hamnade på 5026 timmar vilket är mycket bra. Vidare var det 0,72kalvar/hondjur vilket 

också är bra. Totalt sett har vi en älgstam i balans. 

   § 4 

Anders Paulsson rapporterade från möte med ” Samrådsgruppen inom Mellersta Norra 

älgförvaltningsområdet ”.  Man är där överens om vissa riktlinjer dokumenterat i ett policydokument. 

Där ingår ett antal frågor av gemensamt intresse bl. a. etikfrågor, bra info om älgpopulationen, 

senareläggning av jaktstart, antal taggar etc. Området omfattar 7 äsko på totalt c: a 80 000ha. Mer 

finns att läsa på hemsidan. 

   § 5 

Ola Arvidsson presenterade resultatet av spillinventeringen. 8 älgar/1000ha vilket stämmer bra med 

övriga inventeringar och uppskattningar. Ola uppmanade att det är viktigt att alla deltager. 

Årets spillningsinventering ska ske mellan 1/4 – 15/4. Ola och Stig kontaktas när det gäller mtrl. och 

ev. frågor. 

    



   §6 

Anders Paulsson valdes till att leda årsmötet med Rune Andersson som sekreterare. Till 

justeringsmän valdes Ingvar Larsson och Gösta Nilsson. 

   § 7 

Redovisade ordföranden det sätt på vilket kallelse skett och detsamma godkändes. 

   § 8 

Fastställdes föreslagen dagordning. 

   § 9 

Sekreteraren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse vilken godkändes 

   § 10 

Föredrogs revisorernas berättelse som var utan anmärkning 

   § 11 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

   § 12 

Valdes Anders Paulsson till ordförande i styrelsen 

   § 13 

Omvaldes till styrelsen Joakim Nilsson, Bengt Olofsson, Klaus Weitemeyer till årsmötet 2019. 

Invaldes John Karlström till 2019 efter Per-Arne Karlström som avsagt sig omval. 

Magnus Jönsson, Ola Arvidsson, Rune Andersson, Per-Ola Martinsson är valda till årsmötet 2018. 

   § 14 

Som revisorer omvaldes Carl-Gustav Engkvist och Mats Nilsson. 

   § 15 

Omvaldes valberedningen bestående av Jan Jönsson, Olle Ottosson och Glen Jonsson med Jan 

Jönsson som sammankallande.  

   § 16 

Ordföranden redovisade de förändringar som skett av älgskötselområdets omfattning innebärande 

tillkomsten av 2 nya lag från Vittsjö äsko.  

 

    



   §17 

Beslöts att ansluta de nya lagen. 

    

   § 18 

Älgmöte kommer att hållas i andra hälften av augusti. 

   § 19 

Beslöts att årsavgiften skall vara oförändrad 250 kr per jaktlag för 2017 för att täcka adm. kostn.

   

   §20 

Beslutades att Anders Paulsson och John Karlström skall vara Verums älgskötselområdes 

firmatecknare var för sig.  

   § 21 

Beslutades att årets älgjakt börjar lördagen den 21:e oktober 

    

   § 22 

Då inga fler ärenden förelåg tackade ordföranden visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

Rune Andersson 

 

Justeras 

 

Ingvar Larsson  Gösta Nilsson 

 

 


