
 
 

 

 

 

GETTJÄRNS VVO   Protokoll Älgjaktsmöte 

 

GYDA, Gettjärn 

2018-10-06 

 

Punkt 1-12 gäller hela VVO 

Punkt 13-34 gäller Gettjärn sektionen 

  

Välkomst. Ingvar Jansson hälsade alla välkomna. 

 

 1. 

Mötesordf. Till mötesordförande valdes Ingvar Jansson. 

 

 2. 

Mötessekr. Till mötessekreterare valdes Lars Atterfors. 

 

 3. 

Just.man Till att jämte ordf. justera dagens protokoll valdes Kristoffer Danielsson. Justeras senast under 

älgjakts veckan. 

 

 4. 

Kallelse Kallelse har skett på årsstämma, annons införd i Sunne-nytt, samt på hemsida.  

Kallelsen godkändes. 

  

 5. 

ÄSO-möten Ingvar informerade från möten inom Fryken-Rottnen ÄSO. 

Några punkter som diskuterades: 

Plan avskjutning: 3 älg/1000 ha. 

Rapporterades att olika rovdjursobservationer har gjorts och att det är viktigt om det sker under 

älgjakts veckan att lagen inom ÄSO meddelas direkt. 

Har bildats ett kronviltsområde där Gettjärns VVO ingår. 

Vildsvin är ej tillåtet att skjuta under jakten. 

 

6. 

ÄSO tilldeln Årets plan från ÄSO är 6 vuxna djur och 7 kalvar.  Sektionsfördelning:  Gettjärn 5 vuxna (3 tjurar 

och 2 kor) och 6 kalvar,  Bräcka 1 vuxen och 1 kalv.  

 

7. 

Avskjutnings Mötet informerades om årets avskjutningsbestämmelser. 

Best Och det beslutades  att följa dem. 

Tjur upp till 3 taggar mot skytt lovliga. 3 st kapitaltjurar lovliga på den norra delen, 1 st på den 

södra delen. Max 1 per VVO. Som kapital räknas 6 taggar o uppåt mot skytt. Vid felskjutning på 

mellantjur (4-5 taggar mot skytt) räknas den som kapital  

• Målsättning: Fördelning 55% tjur, 45% hondjur, kalv/vuxen 50% 

• Ensamma hondjur lovliga men släpp gärna ko som trol. nyss fått kalven skjuten. 

• I inledning är all kalv lovlig. 

• Endast en älg per tillfälle får fällas 

• Avvikelser mot detta kan förekomma (ex. begränsning kalvkor, ) 

• Anmäla rovdjurs obs. så snabbt som möjligt inom samarbetsområdet. 

  

8. 

Jaktradio Vi använder oss av 155 MHz, kanal 3 till att börja med. 

  

9. 

Obl. Skjutprov Det obligatoriska mallskjutningsintyget skall lämnas in snarast. Gäller båda sektionerna då det är ett 

årsmötesbeslut. De som ännu inte lämnat in det skall ha lämnat det senast på mötet sön. 7 okt. 



 
 

10. 

Skyttetävl. Lördagens skyttetävling gav följande resultat: 

 

 1:a Andreas Jonsson 69 p 

 2:a Anders Engström 67 p 

 3:a Jason Hannon 66 p 

 

De tre första fick priser, Andreas tog en inteckning i vandringspriset.   

 23 skyttar deltog.   

  

11. 

Trafik- Möjlighet att skriva på intresseanmälan för trafikdöda älgar kommer att finnas vid slaktboden 

älgar under älgjakten.  

 

 12. 

Älgfest Diskuteras under jaktveckan. Förslag var någon enkel pubkväll under hösten/vintern på Gyda. Jenny 

pejlar intresset och kommer med förslag. 

 

Hemsida Nils Larsson är admin för hemsidan och lägger in dokument, info och bilder efter det skickas till 

honom. 

 

13. 

Arbetsdagar Ingvar Jansson informerade om årets arbetsdagar, där det varit bra uppslutning.  

 Gruppledarna Andreas, Magnus och Mats (genom Ingvar) informerade om ändringar som skett på 

våra områden. 

 

 14. 

PM PM för årets jakt antogs. Gås även igenom på söndag  

 

 15. 

Intyg Visades upp ett intyg som varje jaktdeltagare skall skriva under, där han intygar att han läst och  

förstått 2018 års PM, samt att han har försäkring, gällande vapenlicens för det/de vapen som han 

använder under årets jakt, jakträttsbevis i Gettjärns VVO och har statligt jaktkort. 

Dessa intyg skall lämnas in underskrivna senast på mötet sön. 7/10 

   

 16. 

Älg.obs -17 Kort beskrivning av älgobsen –17 gjordes, 30 observationer i jaktveckan och 44 med efterjakten 

enligt gammalt sätt och 62 observationer enligt det nya sättet. Med Bräcka blev resultatet 56/77/95. 

  

17. 

Moral Om en kapitaltjur skjuts över det tillåtna, tillfaller hornkronan jaktlaget. Om felskjutning av älg i 

övrigt inträffar, bör normal moralisk eftertanke vara nog för skytten. 

Vi bör undvika straff om det går, men vid grova brott mot säkerhet eller liknande kan jaktledare 

stänga av deltagare för vidare jakt samma dag och anmäla till styrelsen som enl. stadgarna kan vidta 

strängare åtgärder. 

Om fler skyttar skjuter på samma djur ex. kapitaltjur gäller det 1:a inom rimlig tid dödande skottet. 

  

18. 

Eftersök Jaktledare är ansvarig för eftersök och skall alltid kontaktas innan eftersök påbörjas.  

 Kjell Broström, Tomas Larsson och Jason Hannon har spårhund. 

 

 19. 

Utsättarens Utsättaren är skyldig att informera om farliga skjutriktningar. Är han inte säker på detta skall  

ansvar han informera sig hos gruppansvarig eller jaktledare. Utsättare måste ha absolut kännedom om 

förhållenda.   

Skytten går med till nästa pass för att orientera sig.  

 

20. 

Skyttens Betonades särskilt skyttens skyldighet att sitta där hen anvisats på passet. Även om det är kallt 

ansvar  måste vi sitta i det torn vi tilldelats då tornet inte bara är till för sikten, utan även är en del av  

säkerheten vid jakten. Visar det sig att tornet är dåligt kan passkytt stå på marken efter kontakt med 

jaktledare och information till passgrannar. Viktigt att passkyttarna följer utsättarens instruktioner 

om farliga skjutriktningar, på vissa ställen finns färgmarkeringar om farliga skjutriktningar. 

I regel är det ingen panik med att ta ur älgen, många gånger kan man vänta tills vi drar in. Skytten 

ansvarar för att älgen blir ordentligt urtagen. Ovan ber erfaren passgranne om hjälp och råd. Sota 



 
inte, öppna inte i halsen, var noga med hygienen. Vänd bukhålan uppåt och se till att luftning sker. 

Markera var älgen ligger innan du lämnar passet. Använd helst vita snitselband. Skytt är 

huvudansvarig tillsammans med passgrannar och utsättare ansvarar för att älgen kommer till 

slaktboden. Uppmanades att alla ’’röda’’ organ (hjärta, lungor, lever och njurar) tas med till 

slaktboden. 

Bestämdes att visa att vapnet är ofarligt genom tillbakadraget, eller urtaget, slutstycke. 

 

21. 

Transport 4-hjulingar finns i jaktlaget. Ersättning utgår med 100 kr/utkörd älg. Så många som möjligt tar med 

bilkärror under jakten. Ansvar för vidaretransporten till slaktboden har samma grupp som har 

kvällsansvar. 

Nyinköpt pulka finns i slaktboden. 

Utgår ersättning från jaktlaget vid skada på fyrhjuling vid transport av älg. 

  

 

22. 

Kvällsansv.  Mötet beslutade att utsättare grupperna har en varsin kväll, Mats börjar på måndag, Andreas – 

slaktbod tisdag, Magnus – onsdag sedan börjar det om. Bland dessa utses en slaktkunnig person som 

kvällsansvarig. 

Rolf Gatback fortsätter instruera för att få bättre kötthygien. Ska endast vara fyra stycken som är 

med och jobbar på älgen pga säkerhet. Ansvarig avgör vad resterande personer i gruppen ska göra. 

Rolf är med på de första älgarna och visar. 

 

 Var noggrann när du flår. Var noggrann med hygienen. Ta inte i skinnet och sen i kött utan att ha 

tvättat dig. Skär rent runt skottskador, var inte för många vid flåningen, risk för skärskador.  

Ingvar Jansson har köpt in plasthandskar till jaktlaget. Vi ska också ha ättiksprit i sprayflaska. 

  

 23. 

Slakt Jason Hannon tillfrågades att vara slaktansvarig, är det om han har möjlighet att delta i slaktdagen.   

 Tobbe ställer dit en skopa som vi kan lägga slaktavfallet i direkt. Slaktavfallet grävs ner på lämplig 

plats. 

  

 24. 

Övrigt arb. Beslöts att under slaktdagen får alla som vill delta i annat arbete ex. viltvårdsarbete, byggande  

slaktdagar av torn och fällor, taggtrådsrensning, röjning av pass, snickra, målning, åldersbestämning av älg 

m.m. I år nämndes Skjutstol Pommern, pallar till hudar och skräphögen bakom slaktboden. 

 Ansvarig för detta arbete utsågs Sven Dahlgren. 

  

 25. 

Hudar Ingvar berättade att det finns köpare till hudarna i år också, några grannlag kommer att lämna sina 

skinn hos oss. Viktigt att salta hudarna ordentligt. Två högar ska göras, en för vuxet djur och en för 

kalvhudar. 

  

26. 

Hundar Följande anmälde intresse för att gå med hund: 

Sven Dahlgren (går med Johan), Rolf Gatback, Peter Svahn, Mikael Svahn och Robert Telby. 

Blir det ståndskall utanför den såt som jagas har hundförare möjlighet att gå in och skjuta älgen 

under förutsättning att den är lovlig. Ingvar skall kontaktas före så sker. 

Ingvar Jansson informerade om att han kommer att tillsammans med hundförare kommer att gå 

igenom ”hundförarpolicy” 

  

27. 

Kartor Lars informerade att alla kartor fanns på vår hemsida under fliken ”Jaktinfo”, där krävs in logg 

vilket kan fås av admin Nisse. Kartorna kan också laddas ner direkt i telefonen. 

 

 28. 

              Efterjakt etc. Beslut tas under jakten om en kalv tilldelas efterjakt med unghund. Hundförare som skjuter ansvarar för 

transport till slaktbod. flå, delning och försäljning enligt viltolyckslistan. Pris lika tidigare. 
 

 29. 

Efterjakts dat. Beslutas efter första jaktveckan. Info kommer att läggas ut på hemsida. 

 

  



 
 

30. 

Samling Samling sön. 7 okt. kl. 15.00 i Slaktboden. 

De som redan fått ”intyget” skall ha det underskrivet och lämna in det. Övriga deltagare får intyget 

på söndagens möte och får lämna in det underskrivet där. 

 

31. 

Jaktstart via Jakten startar via radiosamband kanal 3, inte klockslag, ingen anledning för utställarna att 

radio ”springa” till passen. Utsättaren måste också ha kontroll över gruppen så ingen ”halkar efter”. 

 

 32. 

Älgdrag, Kom ihåg att ta med ”Moelvsdraget”, många älgar kan vi dra fram själva utan maskinhjälp. 

missad OBS Ta bort den kvist eller kvistar du suttit och irriterat dig på när du skall lämna passet. 

röjning 

 33. 

Övriga frågor 

a. Anmäla rovdjurs obs. så snabbt som möjligt inom samarbetsområdet. 

  

b. Hundförare gav tillstånd till övriga jägare att skjuta varg om den angriper deras hund, men först 

skall varning/skrämselskott. 

 

c. Ingen jakt på vildsvin under älgjakten. 

 

d. Diskuterade om köttet ska märkas (styckningsdelar) vad det är. Är tidsödande, inget beslut togs. 

 

e. Vår gäst från Tyskland Edwin kommer i år också och han har även med sig Siegfried. 

 

f. Lunch som vanligt 2 gånger under jaktveckan, tisdag och torsdag/fredag. 

 

g. Hade satts upp älgfara skyltar mellan Gettjärn och i backen upp mot S:a Viken vägen. 

 

h. Beslutades att vi köper in ett jakttorn av Emil Nykvist 

 

i. Informerades att Kronhjortskötselområde är klart från 1 november 2018. 

 

34. 

Avslutning Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Gyda     2018-10-06 

 

 

  

…………………………………….. 

Lars Atterfors 

  

 

  

Justeras: 

 

 

 

……………………………..  ……………………………………….  

Ingvar Jansson Ordf.  Kristoffer Danielsson   

 

 

  

  

  

 

  


