
Protokoll, Höstmöte GNAO, 2020-09-22 kl 19.00 
Närtuna Församlingshem 
 

1. Val av ordförande för mötet 

Mötet valde Rikard Lindström 

2. Val av sekreterare för mötet  

Mötet valde Roine Andersson 

3. Val av två justeringsmän 

Mötet valde Marianne Lindqvist och Sixten Wohlfahrt 

4. Godkännande av föredragningslista  

Mötet godkände föredragningslistan 

5. Godkännande av kallelse till mötet  

Mötet godkände kallelsen till mötet 

6. Justering av röstlängd  

Följande 18 jaktlag var representerade: Braheberg, Fiskeså, Häradshamra, 
Endeberga/Haglunda, Vardala, Överlunda, Helgåby/Nifsta, Närtuna Prästgård, 
Västergården, Ubby, Malmby, Odenslund, Svartbäcken, Kårsta By 4:1, Adamsberg, 
Johannesberg, Fälle 1:4, och Ticksta.  

7. Genomgång av styrelsens förslag till årets avskjutning/tilldelning och restriktioner 

Mötet tillstyrkte följande: 

 att i enlighet med älgskötselplan skjuta 14 älgar (1 tjur, 3 hondjur, 10 
kalvar), dvs ca 1,6 älg/1000 ha. 

 att jakten genomförs som en avlysningsjakt med löpande daglig 
inrapportering av fällda djur och daglig uppdatering på hemsidan. 

 att årets tilldelning av vuxna djur ska vara 7 st (men max 4 får skjutas) och 
arealen för tilldelat vuxet djur är enl GNAOS plus-minusmodell 1250 ha. 
Tilldelning enl bilagd tilldelningslista (bilaga 1).  

 att kalv får alla jaktlag jaga tills vi har uppnått det totala kalvantalet på 10 st. 
Max en kalv får skjutas per jaktlag. Skjuten kalv kostar 50 ha. Endast en av 
dubbelkalv är tillåtet fram till att tidpunkten för att alla hondjur är skjutna i 
skötselområdet eller tom 2020-11-08. 

 att fyror och sexor är fredade 

 att jakten kommer ske som en avlysningsjakt med löpande inrapportering av 
fällda djur och sedvanlig uppdatering på hemsidan. 

8. Genomgång av prel. Älg-PM  

Prel PM uppdaterades bla med ändrat tidpunkt för kalvjakten samt några 
telefonnummer till eftersöksjägare (bilaga 2). PM kommer läggas ut på hemsidan 
innan jakten. 

9. Information om att ändra tilldelningsmodellen för framtiden 

Styrelsen informerade om att man kommer arbeta fram ett förslag på förändrad 
tilldelningsmodell till årsmötet för beslut där. I detta förslag kommer styrelsen 
beakta tilldelning och avskjutning under jakterna 2019 och 2020.  



10. Övriga frågor 

i) I samband med att kalvjakten diskuterades under punkt 7, så avhandlade 
mötet inkommet skriftligt yttrande om dubbelkalv. Mötet ville inte 
tillmötesgå detta förslag, men beslutade ändå att minska ned tiden då 
endast dubbelkalv är lovligt. 

ii) Styrelsen fick en fråga om vi ska stärka eller inte stärka älgstammen. 
Styrelsen refererade till beslutad älgskötselplan för 19-21, där älgstammen 
ska stärkas. 

iii) Styrelsen uppmanade alla jaktlag om att delta på spillningsinventering våren 
2021. 

iv) Mötet gick igenom årets viltåkrar och konstaterade följande: 

Vardala 1 st 

Johannesberg 4 st 

Fiskeså 2 st 

Kårstaby 1 st 

Svartbäcken/Ubby 2 st 

Häradshamra 2 st 

 

11. Mötets avslutas  
Ordförande avslutade mötet 

 

Vid Protokollet 

 

Roine Andersson 

 

Justeras: 

 

Marianne Lindqvist    Sixten Wohlfahrt 


