
Ärende: Protokoll vid ”Älgbön” 2016 

Plats: Skråmträsk Älgslakteri 

Datum: 2016-09-04 

Tid: 18.00 

Delges: Deltagarna 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Joakim Ledin 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Kallelsen till mötet godkändes 

 

4. Joacim Ledin väljs till ordförande för mötet 

Christer Gyllengahm väljs som sekreterare för mötet 

Lage och Tore Furberg väljs som justerare av protokollet. 

 

5. Ordförande läste upp årets jaktlag, nr 1 till 94. (51 st. deltagare) 

 

6. Jaktledare Lage Furberg informerar om vad som sas på kretsmötet. 

Skråmträsk Jaktlag ska skjuta 13 vuxna och 13 kalvar. Mer hondjur än 

handjur, fördelning 60-40%. Helst fler kalvar än vuxna djur. Ett önskemål var 

att vi ska lämna älgobs från dag 1 till och med den sista januari. Även 

observationer av annat klöv/kronvilt. Betesskadorna har ökat till ca 7 %. 

Mätningar har genomförts i Gummark – Jörn – Kalvträsk – Lycksele. Stammen 

bedöms som stabil och vi bör skjuta mer kalv enligt mötet. Viltdatan är nu 

uppdaterad på hemsidan. 

  

Mötet diskuterar merarbetet med utökat älgobs och Skråmträsk beslutar att vi 

kommer att observera som tidigare. Respektive jaktledare i byn samlar in 

obsen efter den första jaktperioden. 

 

7. Information från styrelsemötet. Vi skjuter enbart hondjur från fredag morgon 

samt den ena av tvillingkalvar. Inte tjur eller singelkalv! Jaktledarna kommer 

att meddela när tjur kan skjutas. 

 

Kylvagnen snurrar nu och fungerar. Inredningen ska vara klar före jakten 

startar. Ordförande berömde arbetsgruppen för ett väl utfört arbete.  

 

Kråkjägaren som diskuterades vid det förra mötet fick avslag på sin begäran 

att få jaga i Skråmträsk. 

 

Sixten Anderssons ersättning för 2016 gällande slakteriet kommer att ske i 

form av en köttbalja, då han nu inte kommer att delta i jakten. 



8. Start för årets älgjakt blir fredagen den 9 september 

 

9. Skytten ansvarar för att fälld älg tas ur, transporteras till slakteriet och flås. 

Älgen ska märkas med djurets kön samt med skyttens namn. 

 

10. Tänk på hygienen vid jakten, detta påtalas varje år och är alltid lika aktuellt att 

påminna om. Ta god tid på Er, både i skogen och när Ni flår på slakteriet. Var 

extremt noga med hygienen samt med att rensa bort skador i köttet. Speciellt 

kring områden där kulan träffat.  

 

11. Under september är det beslutat om en obligatorisk paus på 2 timmar under 

dagarna. Respektive grupps jaktledare beslutar om när pausen kan tas.  

 

12. Ingen gemensam radiotest kommer att genomföras. Alla jägare har ansvar för 

att deras jaktradio fungerar på ett tillfredställande sätt. 

 

13. Transport i grupp. Någon i gruppen ska ha passning på radion under 

transporten.  

 

14. Säkerhet. Alltid vid transport eller när jägare samlas ska vapnet vara tömt och 

slutstycket ska vara utdraget. När vi transporterar oss till passet är vapnet 

oladdat och laddas först på passet. Var noga med att kontrollera 

skjutriktningarna när Ni kommer till passet. Stanna alltid på passet tills Du blir 

meddelat annat av jaktledaren eller en jaktkamrat.  

 

15. Styckningsschema kommer senare under jakten. 

 

16. Alla jägare ska bära röd huvudbonad. Vid drevkedja ska samtliga deltagare 

bära reflexväst eller annan klädsel med tydliga röda, lätt synliga inslag. 

 

17. Skador som uppkommer på traktorer, fyrhjulingar eller andra fordon som 

används vid transport av fälld älg ersätts av klubben. Notera att detta inte 

gäller motorskador eller skador av sådan art att dessa troligen skulle kunna 

uppkommit vid annan typ av körning. 

 

18. Statligt jaktkort – alla jägare ansvarar själva för att det statliga jaktkortet är 

löst. 

 

19. Övrigt - Älgobs – som tidigare nämnts samlar respektive jaktledare in dessa. 

Bo Lestander har nu skrivit på ett avtal där han upplåter sina marker för jakt. 

Notera att han vill att vi undviker att köra sönder vägen bakom Djuptjärn. 

Per-Olov Andersson köper in ättiksprit för att användas vid slakten. 

 

Vid pennan – Christer Gyllengahm 

 

 

Justeras Lage Furberg  Tore Furberg 


