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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 201 
 Björn Skog 
  
  
Ordförande  

 Michael Karlsson 
  
  
Justerare  

 Peter Olsson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2020-10-14 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-10-14 Datum då anslaget tas ned 2020-11-04 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Björn Skog 

 

Plats och tid KF-salen kl. 09:04–11:30 
  
Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Jerry Saxin (S) 

Peter Olsson (V) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olof Ottosson (C) 

Anders Bäckström (C) 

Ove Kaye (SD) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Christer Törnell (KD), ersätter Ulla Berne (M) 

Peter Stenberg (L), ersätter Michael Karlsson (M) 

  
Ersättare Sofia Karlsson (S) 

Barbro Axelsson (S) 

Hassan Dalo (S) 

Niklas Karlsson (S) 

Susanne Carlsson (SD) 
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Övriga deltagare Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör 

Björn Skog, kanslichef- och utredningschef 

Per Ljungberg, personalchef 

Lena Björk, folkhälsostrateg, kommunledningskontoret, § 194 
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Dnr KS 2020/349 

KS § 201 Älgjakt  på Hanebols fritidsområde - 
tecknande av avtal med Korsbyns jaktlag  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avtal tecknas gällande älgjakt i Hanebols 

fritidsområde med Korsbyns jaktlag till en avgift av 10 kr/ha (10 kr x 130 ha). I 

avtalet framgår att jakt endast får bedrivas vid ordinarie älgjakt, skjutning får ej 

ske inom området och att jaktlaget utöver ordinarie jakttid ska vara kommunen 

behjälplig i samråd med polismyndigheten att driva ut älgar som ofredar 

motionärer. 

Avtalet ska undertecknas av samhällsbyggnadschefen. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrunden till ärendet är en motion från Tomas Lindström (TL) i december 

2019 angående älgjakt inom Hanebols friluftsområde. Motionen besvarades i 

februari 2020 där det tydliggjordes att ett nytt avtal skulle tecknas gällande 

jakträtten i området. Att säkerställa att motionärer inte ofredas av älgar i området 

är det primära med ett avtal. 

Avdrivning av djur från kommunens friluftsområde i Hanebolsområdet har skett 

med hjälp av Korsbyns jaktlag sedan lång tid tillbaka. Detta har skett utifrån en 

muntlig överenskommelse som träffades mellan en kommunal tjänsteperson och 

en representant från jaktlaget. 

Vilket år denna överenskommelse träffades har inte gått att fastställa, dock har det 

framkommit vid samtal med pensionerade medarbetare för Åmåls kommun och 

med äldre medlemmar i jaktlaget att det förekommit i minst 25 år. Det finns inget 

dokumenterat sedan denna överenskommelse träffades. Kommunen har inte 

erhållit någon ersättning eller haft några kostnader för jakten under dessa år. 

Enligt 5 § jaktlagen får vilt inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. 

Med jakt avses enligt 2 § jaktlagen (1987:259) att fånga eller döda vilt och att i 

sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. För att det ska vara tillåtet att driva 

av älgar från friluftsområdet behöver marken därmed vara registrerad i ett 

älgjaktsområde. 

Det är inte tillåtet att skrämma eller mota vilt från någon annans jaktområde (34 § 

jaktlagen (1987:259). Området måste alltså vara registrerat i det jaktområde där 

älgarna sedan ska fällas. 

Några av de kriterierna som ska var uppfyllda för att en fastighet ska få registreras 

i ett älgjaktsområde är att fastigheten gränsar till det älgjaktsområde man vill 

ansluta till, samt att fastigheten ligger inom det älgförvaltningsområde där 

älgjaktsområdet är registrerat. Med andra ord finns inget alternativ till att 
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kommunen ska få hjälp att driva av området från älgar, än att låta Korsbyns 

jaktlag utföra detta. 

En reducerad avgift på 10 kr/hektar föreslås då jakt endast kommer vara tillåtet 

för älg och endast får ske under ordinarie älgjakt. Jaktlaget bidrar även till att 

säkerställa miljön för motionärer i området samt ska vara kommunen behjälplig 

med avdrivning vid andra tider på året. Jaktarrende i normalfall varierar mellan 30 

– 50 kr/ha. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 30 september 2020 § 159 

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef den 23 september 2020 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef 

__________ 


