
PROTOKOLL FÖRT VID BYSSTRÄSK-BASTUNÄS VILTV ARDSOMRADESFÖRENINGS
ÅRSMÖTE DEN 7 JULI 2019

1. Styrelsens ordförande Roland Heldestad hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat

2. Till ordförande att leda dagens möte valdes Roland Heldestad.

3. Till sekreterare att föra årsmötesprotokollet valdes Åke Edlund.
Som justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokol-
let utsågs Kenneth Heldestad och Kjell-Håkan Hanefjord.

4. Mötet godkände kallelsen till årsmötet.

5. Av styrelsen föreslagen dagordning godkändes.

6 Ordföranden föredrog det gångna årets verksamhetsberättelse (se bilaga).

7. Revisorernas berättelse föredrogs. Resultatet för det gångna året blev 3 824
kr. Överskottet beslöts överföras till nästa årsverksamhet.
Det egna kapitalet blir därmed 62 574kr (Förra året = 58 750kr).

8. Mötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

9. Som ledamöter i styrelsen omvaldes Roland Heldestad, Till ny ledamot i
styrelsen efter Åke Edlund., som avböjt omval, valdes Magnus Lithell.

1O. Till styrelseordförande valdes Roland Heldestad.

11. Som revisorer valdes Jonas Lithell och Glenn Örnberg.

12. Styrelsens förslag till jaktutövning föredrogs.

Jakt på älg.

Arets licenstilldelning är 9 st vuxna och 9 kalvar.

Effekten av den förhållandevis hårda avskjutningen under senaste åren inom
Lycksele jaktvårdskrets har visat att älgstammen i Lse jaktvårdskrets har
minskat ordentligt de sista åren. Roland visade på Over Head att vi kan vänta
oss ett mindre antal älgar i skogen under årets älgjakt. (Vi är ju inte enbart
beroende av den egna avskjutningen utan även av omgivningens avskjutning)
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Med anledning av denna osäkerhet beslöts att vi inte beslutar om några måltal
för vår avskjutning före älgjakten utan väntar med detta till dess att vi med
bland annat älgobsen under första veckan fått en bättre uppfattning om
älgstammens nuvarande storlek och utseende inom vårt område.

Intressant är då andelen älgkor och älgkalvar i stammen. Dessa siffror visar
älgstammens tillväxt (produktivitet) och ger därmed en indikation om möjlig
avskjutning.

Jaktledaren meddelar före jakten av varje såt vilka avskjutningsregler, som
gäller för såten. Frågan om böter för "brott" mot avskjutningsreglerna skall
utgå överlämnades till jaktlaget att besluta om.

Om risk föreligger för att avskjutningen blir för stor och kan äventyra
älgstammen har styrelsen rätt att avbryta jakten, om den bedömer att
jakttrycket blivit för stort.

Årsmötet beslöt att behålla reglerna för ev kalvjakt för hundförare. Se bifogat
"PM för kalvjakt" Mötet beslöt att dessa i bilaga föreslagna regler skall gälla
tills vidare. Avgifter för arrenden, fållavgifter mm betalas av jägaren ensam
enligt samma regler som laget gör vid "lagjakterna" . Beslut om denna
"hundförarjakt" tas av styrelsen.

Mötet beslöt vidare att markägare och mantalsskrivna bybor med stadge-
enligt älgjaktsarrende får ersätta eller ersättas av annan jaktarrendator under
jaktperioden. Dock rar högst totalt två jägare jaga per älgjaktsbevis under året.

Till jaktledare vid årets älgjakt utsågs Kenneth Heldestad och som biträdande
jaktledare valdes Fredrik Edvinsson ..

Avgiften för jakträttsbevis för deltagande i årets älgjakt är 1 100 kronor per
jägare. Denna avgift är avsedd att täcka den fasta avgiften i arrendet av
Sveaskogs marker mm. Betalningen skall ske senast 20 augusti 2019 och
utgör samtidigt anmälan om deltagande i årets älgjakt.

Anmälan om förändrat deltagande i årets älgjakt, jämfört med i fjol, skall
vara gjord till ordföranden senast den 15 augusti 2019. Jaktlaget samlas i
byastugan den 7 september 2019 kl 16.00.

Jakt på björn under lovlig tid fram till älgjaktens start får bedrivas mot
lösande av jaktkort för övrig jakt (småviltsjaktsbevis!) Denna jakt bedrivs
som gemensamhetsjakt under ledning av särskild, av årsmötet utsedd,
jaktledare. Till jaktledare för denna jakt under 2019 utsågs Fredrik Edvinsson.
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Fredrik ansvarar för att alla formalia för björnjakten är uppfyllda. Magnus
Lithell utsågs till biträdande j aktie dare under denna jakt,

De, som är intresserade av björnjakt under ovanstående nämnda tid skall
därför anmäla sitt intresse till den av årsmötet utsedde jaktledaren, som
därefter har att organisera jakten efter gällande regler.

Under den gemensamma älgjakten bedrivs björnjakt sedan i älgjaktlagets regi.
Älgjaktsbevisen ger då även rätt till björnjakt.

Svea Skog och Holmen kommer eventuellt att utkräva sin del i fållavgift för
björn. Ingen privat markägare krävde ersättning.

Jakt på lodjur får bedrivas. Ansvarig för denna jakt är Fredrik Edvinsson.
Fredik ansvarar för att alla formalia kring denna jakt uppfylls. (ex vis
anmälan, tillstånd och rapporteringar till länsstyrelsen). Magnus Lithell är
även här biträdande jaktledare

Krav på jägare
Nytillkomna jägare skall dokumentera sin lämplighet som jägare.

Alla jägare skall villkorslöst följa jaktledarens instruktioner. Detta är helt
nödvändigt av bland annat juridiska, säkerhetsmässiga och (vid exempelvis
eftersök) djuretiska skäl. Jaktledaren är den som har yttersta ansvaret för
jakten, om något går fel.

Alla älg-, björn- och lodjursjägare skall vidare, för att få deltaga i årets jakt,
kunna uppvisa intyg på godkänd skjutning (motsvarande kraven för
kompetensbevis) på jaktlagets skjutbana eller på annan i landet godkänd
skjutbana. Detta intyg rar vara högst ett år gammalt för att gälla. Jägare, som
deltar i älg-, björn- och/eller lodjursjakten, skall vidare ha tecknat giltig
ansvarsförsäkring (Jägarförbundet och LRF har sådana försäkringar).

Om någon jägare inte följer av jaktledaren givna instruktioner, skall åtgärder
vidtas, så att detta inte upprepas.

13. Årskort för småviltjakt beslöts säljas från och med 1juli.
För icke-bybor är gråfågeljakt inom byn icke tillåten.
Årskorten skall lösas personligen och mot uppvisande av legitimation.
Godkänd jaktarrangör får dock lösa kort åt sina namngivna jaktgäster.
Dagskort säljes endast i form av gästkort. Gästkort löses av jaktvärden.
Älgjägare, som löst bevis för älgjakten skall dock ha rätt att lösa dagskort för
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småviltjakt. Priset i dessa fall skall vara samma som det, som fastställts för
dagsgästkorten

14. Mötet beslöt att årskorten för småviltjakt skall säljas för 500:- kr per st och
att dagsgästkorten säljs för 100:- kr per st.
Årskort för markägare, markägares maka/make och barn samt jägare
mantalsskrivna i byn säljs för 100:- per st.
Till under punkt 14 nämnda jaktarrangörer säljes korten i form av dagskort
för 300 kronor per dag
Korten säljs genom Kenneth Heldestad, Roland Heldestad och Kjell-Håkan
Hanefjord. Dessa noterar i samband att jaktkorten ställs ut telefonnumren till
jaktlortslösarna. Detta för att man efter det att årets jakt är slut, per telefon
skall kunna efterfråga varje jägares avskjutning.

Hur jägare anställda hos NK Lundström AB skall räknas har tidigare årsmöte
beslutat. Vid årsmötet 2015 beslutades att en jägare (av N-K Lundström AB
utsedd person) kan lösa årskort som markägare och därefter bjuda in övriga
jägare, för vilka dagsgästkort löses. Om en anställda vid NKL vill gå ut och
jaga ensam skall hen lösa årskort, som alla andra icke markägare måste göra.
Detta beslut gäller tills vidare, d v s till dess att årsmötet beslutar annorledes.

15 Anmälan om och tillvaratagande av trafikskadad älg ombesörjs av styrelse
ordföranden.

16. Till föreståndare för jaktskyttebanan valdes Joakim.Sundqvist. Tid för
uppskjutning på jaktskyttebanan kan bokas hos Jocke.fr o m 1 augusti och
fram till älgjakten.

17. Följande arvoden för kommande års verksamhet beslöts:
Skjutbaneföreståndare 600:- per år
Traktamente vid repr som ombud för VVO 100:- per dag
Reseersättning vid repr som ombud för VVO 20:- per mil

18. Mötet beslöt att viltvårdsområdesföreningen skall kvarstå som medlem i
Jägarförbundet,

19. Till ombud vid Lycksele jaktvårdskrets möten valdes Roland Heldestad och
Fredrik Edvinsson

20. Mötet beslöt att Älghundsklubben, Stövarklubben och SBRK skall få
ordna jaktprov och spårprov på VVO:s marker, om de så önskar.
Dock måste arrangörerna i förväg meddela när proven skall äga rum.
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Kontaktmän är Kenneth Heldestad och Roland Heldestad

21. Inför årsmötet hade det inkommit två motioner rörande älgjakten, en från
Holmen skog och en från SveaSkog. Mötesordföranden föredrog via OH-
bilder båda motionerna.
VVO:s styrelse hade inför årsmötet diskuterat motionerna och föreslagit
avslag på båda vilket också blev årsmötets enhälliga beslut. Inga förslag till
motioner till jaktvårdskretsens årsmöte förelåg.

22 Mötet bekräftade att Kjell-Håkan Hanefjord, som kassör i föreningen, och
Roland Heldestad, som varande föreningens ordförande, har fullmakt att var
för sig göra insättningar och uttag på viltvårdsområdesföreningens bankkonto

23 Övriga frågor
Röjning av pass sker under juli och augusti. De som på egen hand ämnar fara
ut och röja bör ta kontakt med Kenneth för samordning av aktiviteterna.
Gemensam passröjning sker den 24 augusti. Samling vid jaktstugan kl 9:00.

Beslöts att vi skulle avvakta med att ansluta oss till något av de
Älgskötselområden, som bildats. Osäkerheten om hur älgskötselområdena
kommer att fungera framöver är fortfarande för stor.

24. Kallelse till nästa årsmöte sker skriftligen till de, som inte har e-post
Möjligheten att utnyttja e-post för kallelser till årsmöte, distribution av
protokoll, anmälan till älgjakt godkändes.

25. Kopia av detta protokoll sätts upp i jaktstugan och införs på byns hemsida
Originalet förvaras hos ordföranden

26. Ordföranden tackade för ett bra årsmöte och förklarade därefter mötet
avslutat.

Byssträsk 7 juli 2019

Vid pennan

~~~

.~_._._-->

Roland Heldestad

Justeras

Kenneth Heldestad

" ~

~tlL-~ ti\ ~~ -- J
Kjell-Håkan Hanefjo~d
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BYSSTRÄSK BASTUNÄS WO
Ekonomisk redovisning jaktåret 2018-01-01 t.o.m.2019-06-30
Ing. balans '
Bank 58749,92
Summa tillgångar 58749,92

Transaktioner under året: Diff
Ver Konto Inkomster Utgifter Netto Föreg.år

1 Småviltsbevis Roland H 4300 1500
2 Småviltsbevis KeH+KHH 8100 5000
3 Räntor 0,00 o
4 Småvilt Svea(förskott för senare avstämning) 3890 O
5 Småvilt Holmen 44 O
6 Småvilt SCA 813 -212
7 Skjutbanan "Jocke" 600 O
8 Lycksele Jaktvårdskrets 500 O
9 Saltstenar 1375 . 58
10 Resor tit! zonträff O O
11 Kurs för jaktledare O O
12 Kallelse till årsmöte 74 -18
13 Svenska Jägareförbund. 600 o
14 Arsavg. byaföreningen 200 o
15 Släpvagn 166 166 O
16' Övriga utg.(Jaktkortsblock) 480

Total 12566 8742
Arets resultat 3824

Eget kapital 62573,92
71315,92 71315,92

Tillgångar
Bank
Kassa
Summa tillgångar

62573,92
O

62573,92 _

,Skulder & Eget kapital
Eget kapital
S:askulder & eget kapital

62573,92
62573,92

Byssträsk 2018-06-30 Granskat och godkänt

Kjell-Håkan Hanefjord
Kassör:

Jonas Lithell
Revisor

Magnus Lithell
Revisor



BYSSTRÄSK-BASTUNÄS VIL TVARDSOMRADE l (1)

Verksamhetsberättelse för jaktåret 2018-2019.
Styrelsen för Byssträsk-Bastunäs viltvårdsområde får härmed avge följande årsberättelse.

Vid årets älgjakt deltog som mest 25 jägare.

Vi hade 2018 en tilldelning på 12 vuxna och 12 kalvar.

Älgjakten gick ganska bra under hösten. Vi fällde 7 vuxna älgar och 7 kalvar.

Totalt blev det 14 fällda älgar aven tilldelning på 24 djur, alltså ett licensutnyttjande på 58,3 %.
Detta är en förhållandevis låg nyttjandegrad, men den låga älgobsen samt känslan i skogen
gjorde att jakten avbröts på denna nivå.
En jämförelse med intilliggande ÄSO:n, Öråns samt Umeälvens , visar att vi trots den låga
nyttjandegraden ligger på i princip samma avskjutning per 1000 ha som de.

Styrelsens uppfattning är att älgstammen kommer att sjunka snabbt med den avskjutning som
nu råder på grund av skogsbolagens agerande. Dessutom finns det risk att den snabbt ökande
björnstammen beskattar vår älgstam.

Kenneth Heldestad var jaktledare under höstens jakt med Fredrik Edvinsson som biträdande
jaktledare.

Som vanligt var ett tiotal jägare ute och röjde upp samt märkte ut älgpass under sommaren.

Vi var även denna vår duktiga med saltstenar och satte ut cirka 55 stycken!

Under det gångna jaktåret har vi sålt småviltsbevis för 12 400 jämfört med 5 900 föregående år,
alltså i princip en fördubbling. Det är i stora drag en återgång till siffrorna 2016-2017.

När det gäller tillgången på småvilt så var förekomsten av skogsfågel markant bättre än
föregående jaktår. För hare bedöms tillgången ha varit något sämre än normalt.

Vid årsmötet för Jägareförbundet Lycksele deltog Fredrik Edvinsson och Roland Heldestad.

Under det gångna året har såväl Äke som Roland varit aktiva med insändare och debattinlägg,
Äke i vargfrågan och Roland om skogsbolagens agerande rörande älgjakten samt jaktpolitiska
funderingar.

Styrelsen har under det gångna året bestått av Fredrik Edvinsson, Äke Edlund, Kjell-Håkan
Hanefjord, Kenneth Heldestad och Roland Heldestad.

Styrelseordförande har varit Roland.

I tur att avgå är Äke och Roland

Revisorer har varit Jonas Lithell och Magnus Lithell.

Styrelsen tackar för det gångna året och önskar alla ett trevligt kommande jaktår!

Byssträsk 2019-07-07.

BYSSTRÄSK-BASTUNÄS VILTVÄRDSOMRÄDE

Fredrik Edvinsson Äke Edlund Kjell-Håkan Hanefjord

Kenneth Heldestad Roland Heldestad



PM FÖR KALVJAKT.
Under nedanstående angivna förutsättningar är det möjligt för hundägare att efter
lagjaktens avslutande gå ut med egen hund för träning och i lyckade fall skjuta en
älgkalv.

Följande gäller:

Med hänsyn till hur älgobsen sett ut, hur man bedömer älgstammen efter
lagjakten samt hur avskjutningen ser ut i slutet av oktober tar styrelsen beslut
om det blir någon kalvjakt samt hur många kalvar som får skjutas.

För att få möjlighet att skjuta en kalv skall hundägaren med egen hund ha
deltagit i minst halva lagjakten under september och oktober.

Ingen hundägare får skjuta mer än en kalv.

Innan någon går ut skall anmälan göras till jaktledaren så denne kan
samordna fördelningen av jaktområde om flera går ut samtidigt. Detta är dels
för att undvika krockar dels är det nödvändigt ur säkerhetssynpunkt.

Den som lyckas fälla en kalv får själv ta hand om hemtransport och slakt men
får behålla köttet. Till jaktlagets kassa blir det en avgift på 1000:- för att täcka
fällavgifter mm.

- Jaktlagets älgtrac samt slakthuset får nyttjas för att ta hand om fälld kalv under
förutsättning att båda städas upp efter användande.

Övrigt:

Efter att en hundägare betalat för jaktkort och det enligt jaktstadgarna är tillåtet att
släppa hund kan hundägaren i rimlig omfattning skogsträna hunden på våra marker
innan älgjakten påbörjas eller mellan jaktperioderna. I detta fall får inte något vapen
tas med.

Byssträsk 2019-07-07


