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Protokoll fört vid älgmöte  

Tisdagen den 21 september 2010 kl 19.00 i Tångeråsa Bygdegård.  

 

1. Mötets öppnande. 

 Roland hälsade välkomna och gick igenom kvällens övningar. 

 

2. Val av justerings man. Lars-Göran Larsson 

 

3. Närvarande jaktlag. 22st. Allmänningen, Nalavi/Nälön, Getingeberg, 

Alguten, Körtingsberg, Smeberga, Hageberg, Sickninge/Högerud, 

Binningeskogen, Stenhult/Herrgårda, Västanby, Kileberg, Hässelby, 

Hagen, Äsplund, Bäcken, Byvlen, Laggartorp/Kyrkåsstugan, 

Bäckalund, Kyrkåsen, Nytorp, Lindåsen. markägare för Älgskogen 

och representant för Allmänningen var närvarande. 

Ej närvarande 11st: Långstorp, Västkärr/Älgskogen, Trystorp, Torp, 

Byvelstorp, Västanmossa, Genstorp, Prästgården, Vena, Djupbäcken, 

Bäck 

 

4. Anders Fredriksson jaktvårdskonsulent.  

Presenterade sig och förklarade lite om anledningen till att han sitter 

i Västerås. Sedan föreläste han om Säkrare Jakt vilket var 

intressant. Det väckte tankar på att vi kanske skulle 

ordna en jaktledar utbildning som är under 2 dagar. 

Fråga om skytte simulator kom upp det ska finnas en på 

Kvinnersta skolan. 
 

      

5. Utdelning av dokumentation/ Kaffeservering. 

De jaktlag som inte närvarande får det på posten. 

 

6. Information och diskussioner kring föreslagen tilldelning vid 

älgjakten 2010-2011. Tilldelningen Godkändes 

 Spillningsinventeringen i Tångeråsa presenterades den 

är svagt ökande från 9,5 till 10,3. Styrelsen kommer att 

gå igenom planen till nästa säsong det ser ut som om vi 

bör öka avskjutningen lite. En fråga om att jaktlagen 

skall kunna välja vilket år de ska få skjuta kom upp. 

Förklaringen är att vi vill ha en så jämn avskjutning som 

möjligt. För att få det kvoterar vi tilldelningen. 
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 Då kan lag med en eller två älgar på tre år inte själva få 

välja vilket år eller kön de ska få skjuta. 

 

7. Avskjutningsregler och överskjutningsregler.  

Carl-Johan presenterade regler på vita duken. De finns 

på hemsidan och finns med i dokumentationen som 

delades ut.  

 

8.  Information om rapportering av avskjutning och älg obs.  

Tomas och Carl-Johan tog upp vikten av att bli bättre på 

att rapportera alla uppgifter som finns i viltdata. Carl-

Johan tar i mot kokade käkar från vuxna älgar med 

uppgift om vilken älg käken tillhör. Carl-Johan ser till 

att den sågas och räknar ålder, sedan förs det in viltdata. 

Styrelsen ansåg att taggobsen inte är värdefull så den 

utgår det är bättre vi fyller i viltdata till 100 % innan vi 

lägger till andra uppgifter. 

 

9. Övriga frågor. Kronhjorts jakten? kalven är inte skjuten 

än. 

De som vet att det finns Markägare/jaktlag som vill 

ansluta sig till eller samman slå områden i Tångeråsa 

älg/kronhjorts skötselområde. Meddela gärna att på 

börja arbetet redan nu under hösten. Ta farm 

kartunderlag och kontakta sekreteraren för ifyllande av 

ansökan. Den skall vara Länsstyrelsen till handa senast 

sista januari.  

 

10. Mötet avslutas. Ordförande tackar för visat intresse 

och god stämning och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

  
_________________________ __________________________ 

Carl-Johan Jerlström  Lars-Göran Larsson 


