
                                                                    

Protokoll fört vid 

Yttermalax jaktförening r.f 

höstmöte 06.08.2017 kl 

18:00 i jaktstugan. 

 

Närvarande: ca 60 medlemmar. 

 

 

                                                                 §1 

Föreningens ordförande förklarade mötet öppnat 18:00 

                                              §2 

Till ordförande valdes Hans Söderback och sekreterare Alf Grönkvist 

         §3 

Till protokolljusterare valdes J-E Storfors och Mårten Back 

         §4 

Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

                                                                 §5 

 

Stadgeenliga ärenden för höstmötet 

1. Jaktgästers rätt att bedriva jakt inom YMJ:s områden. 

a. Som förr 

2. Fridlysningar 

Åtgärder för viltets skydd 

a. Kommentarer om för högt skydd av skarv o säl 

3. Andra ärenden 

a. Se nedan i protokollet eventuella begränsningar. 

 

 

 

                                        

                                                                 §6 

 

Redogörelse för det gemensamma mötet med Övermalax jaktklubb: 

 

1. Lojaktsöverenskommelse angående föreningsgränserna fortfarande i kraft. 

- Kollas av Hans 

2. Gemensam policy angående medlemskap och arrendeavtal. Föreningarna bör 

sträva efter att tillämpa gemensam policy för årsmedlemmar och arrendeavtal.  

3. Förvaltningsplan för älgstammen, 2016-2019.  Presenterades.  

- 6 – 8 taggare fredade. 

- Planen sätts på hemsidan. 

4. Duvjaktens startdatum 10.08.2017. 

 

5. Justerande av passgränser under älgjakten. 



                         Enligt avtal från 2016. Gäller tillsvidare 

 

6. Skottpengar, samordning. 

- Samma i ÖMJ och YMJ förutom räv 10e i YMJ, ingen skottpeng i 

ÖMJ. Förslag till höstmötet i ÖMJ  samma som i YMJ , 

 

 

 

                                                            §7 

 

Upplåtande av marker för jaktprov: 

 

1. Föreningen upplåter sina marker för jaktprov.  

Västkustens räddningshundar r.f har sökt marker för spårprov. Beviljas 

Småviltsjakten:  

2. Räv, hare, (harjakten i skärgården med drivande hund börjar från 1.12 på 

småholmar), änder och andra sjöfåglar jagas enligt statens bestämmelser.  

Inga begränsningar.  

a. Styrelsen utreder om det är möjligt att intensifiera små rovdjursjakten 

med fällor, och en lämplig koordinering av vittjande. 

b. Hjort och rådjursjägare uppmanas att skjuta räv och mårdhund under 

passen. 

3. Skogsfåglar: Orre, 2 per dag och jägare. Max 10 per år. Ifall att orrjakt 

kommer tillåts av LUKE.  

4. Storskärsområdet är fredat för orrjakt. 

5. Tjäder, 1 per jägare och säsong kön valbart.  

6. Fasantupp 1 per jägare och säsong  

7. Rapphöns, och övrigt småvilt enligt statens bestämmelser. 

 

 

 

§8 

 

 

Skyddsjakt på skarv 

Begäran från Korsnäs-Malax Fiskeområde. Gäller på Stenskärsfjärden, 30 st/år, 

20/8 – 31/10, ej på 4e grynna, huvuden tas tillvara, fotograferas. 

  



 

Diskussion: 

- Tillståndet presenterades och beslutades att det sätts upp på hemsidan. 
 

 

 

§9 

Höstens älgjakt: 

 
1. Nejdens tilldelning av älglicenser 2017 180 + 27 hyll. Villkor för användning av hyll 

licenser, avskjutningen tj, ko, ka bör vara i balans före hyllan tas ned. 

- Anmälan till älg och vitsvanshjortjakt. 

1. Deltagarna från förra året lästes upp och prickades av enligt deras deltagarplaner, 
ny deltagare sattes in i listan. 

2. Efteranmälningar tas till och med älgmötet. 

Älgjakten, planering: 

 

- Val av funktionärer. 

- Jaktledare . Ralf Runonen 

- Hundlag 1. Jaktchef Kent Ahlskog, vice  Ralf Runonen,  Christer Storfors  

- Hundlag 2. Jaktchef Johan Lindroos + vice Hans-Erik Långback, Knut Storm 

- Drevlaget:   Jaktchef Carl-Fredrik Långback, vice Börje Herrgård, H Söderback 

- Drevchef Christer Hägen och Kenneth Roos 

- Förlagen godkändes av mötet. 

- Älgmöte sön 24/9 kl 18:00 i jaktstugan 

 

• Älgjaktstarten  
- Andra veckoslutet i okt, lör 14/10 Samling vid jaktstugan 07:00.  

- Info för skyttar o drevfolk fredagen 13/10 18:00 obligatorisk info.  (Jaktcheferna) 

- Föreningen har 30 licenser plus möjlighet till ca 4 st licenser från MNJVFs hylla 

- Selektiv jakt på tjurar, 6 -8 taggar fredade i hela nejden. 

- Lag Kent startar på västra.  Lag Johan startar på norra, Drevlaget startar på södra. 

Jaktgäster: Från Tyskland sammanlagt 5, 4 skyttar, lördag o söndag förta 

veckoslutet + Fredrik Forsberg. 

 

• Övriga funktionärer: Förslag 

- Slaktchef styrelsen ordnar, samt slaktare, t.ex skytten far med älgen och slaktar. 

- Styckare, Börje Herrgård, H-E Långback, H Söderback Kenneth Roos och Mikael 

Fant.  



- Ansvarig för avfallstransporten Christer Malm. 

Hudarna saltas och säljs, slaktgänget ansvarar för saltningen 

 

 

                                                            §10 

 

 

Vitsvanshjortjakten: 

 

• Förslag till jakt på vitsvanshjort  för 2017  
 
- Förslag: Start av jakt på vistsv.hjort, lör. 30/9  

- Vi hade 14 licenser för 2016.  Plan (6+3+10=19=14 licenser). Resultat 7+1+12 

- För 2017 har vi beviljats 17 licenser. Plan 8+3+12. 

- Jaktledare: Kent Ahlskog + vice Christer Malm 

- Plan presenteras av Kent Ahlskog på hjortmötet 

 

 

 

• Förslag till jakt på rådjur 2017 
- Förslag: Start av jakt fre 1/9 endast passjakt. Jakt med hund från 30/9. 

- Samordnare Kent Ahlskog 

- Förslag för 2017   1 djur/medlem tills 25 st är fällda 

Efter 25 st fällda håller styrelsen och rådjursjaktsamordnaren ett möte om 

eventuell fortsättning. 

 

 

§11 

 

• Medlemskap- Uteslutande av medlemmar 
- Nya stadgar registrerade 4.10.2016 

- Medlemmar som ej betalar medlemsavgift kan uteslutas, 2/3 majoritet 

krävs 

- Förslag: Medlemmar som ej betalt medl. avgift de senaste 2 eller mera år 

   

En betalningsuppmanelse under hösten, de som ej betalar, tas upp till 

beslut, uteslutning, på nästa årsmöte. 

 

 

                                                           §12 

• Medlemskap i Jägarförbundet 

12 e/medlem. Tas upp till beslut på årsmötet. Plan betala för aktiva, ca 100st 



- Vi inväntar beslut från Lasse Kärkinen. 
 

 

§13 

 

 

 

Redogörelse för vilttriangeln. 

Gicks i början av augusti på LUKES begäran. Patrik Högfors organiserade, svagt 

med observationer på grund av tidigt datum och regnigt väder. 
 
 

SRVA Eftersök av skadat vilt 
MNJVF / SRVA personer 3 st, Dan Falk, Folke Ahlholm, Bertel Stoor  

YMJ  Kontaktpersoner, älg Johan Lindroos, små hjortdjur Mårten Back ersätts 

med Börje Herrgård 

 
 

Bytet tillfaller föreningen men eftersökspersonerna bör få skäliga ersättningar. 

För detaljerade arrangemang anordnas ett möte mellan eftersökspersonerna och 

styrelsen 

 

 

 

 

§14 

 

 

Medlems och säsongskortsansökningar: 
 

➢ Filip Sandqvist ansöker om medlemskap i Yttermalax jaktförening 

r.f.. Filip är född och är fast bosatt i Yttermalax By. Beviljas 

➢ Petra Envik ansöker om säsongskort i Yttermalax jaktförening r.f. för 

jaktåret 1.8.2017-31.7.2018. Jag har haft säsongskort tidigare och är 

fast bosatt i Yttermalax By. Beviljas 

➢ Tobias Maars ansöker om säsongskort i Yttermalax jaktförening. Har 

tidigare haft ett år. Beviljas 

➢ Rasmus Lindblom ansöker om säsongskort i Yttermalax jaktförening 

för inkommande jaktsäsong, har tidigare haft säsongskort. Beviljas. 



➢ Robin Walderman ansöker om säsongskort i Yttermalax jaktförening 

för inkommande jaktsäsong, har tidigare haft säsongskort. Beviljas. 

➢ Anton Back ansöker om säsongskort i Yttermalax jaktförening för 

inkommande jaktsäsong, har tidigare haft säsongskort. Beviljas. 

 

 

§15 

 

 

 

Årets deltagande i slyröjning. 

a. Åminne-Öjna i tur. Kim Back arrangerar. 

 

 

 

 

§16 

 

 

Mötets avslutande: 

 

 

Mötet avslutades 19:57 

 

                                               

 

 

Ordförande: Hans Söderback                                                    Sekreterare: Alf Grönkvist 

 

Protokolljusterare:  

 

J-E Storfors                                                                                       Mårten Back 


