Höstmöte Halasjöbygdens Älgskötselområde
2003-09-22
1. Mötets öppnande. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
2. Mötets utlysande. Ordförande frågade om mötet var behörigt utlyst .Mötet ansåg att
kallelsen skett på rätt sätt.
3. Val av Justeringsman. Till justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
valdes Mats Westergren.
4. Godkännande av dagordningen. Mötet godkände dagordningen utan justering.
5. Genomgång av tilldelningen samt jakttiden: Sekr. ropade upp alla lag samt var som
tilldelats dem för tilldelning inför årets älgjakt. Närvarande på mötet var 21 st jaktlag
varav 6 st jaktlag saknades. I det material som delades ut till jaktlagen på mötet
innerhöll Älgobsen , Käk insamling, Tilldelning för hela området enskilt för varje
jaktlag samt adresslista för kontakter i området.
Jakttiden för vuxen älg är 7 dagar 13 Oktober – 19 Oktober
Spara en kalv med kon under vuxenjakten
Högst 5 vuxna hondjur tilldelas inom hela området.
Jakttid älgkalv 70 dagar 13 Oktober – 21 December.
Obs !! Det är varje jaktlags skyldighet att kontrollera om det finns hondjur kvar
på tilldelningen. Rapport skall senast vara kl.20.00 Återrapport skall vara klar
senast kl .21.00
Jakttid på Kronvilt följer jakttid på kalv 13 Oktober – 21 December
Max 1 st kronvilt / jaktlag Totalt får högst 4 Kronvilt fällas i området.
Samma rapport system som hondjur för Älg.
Fel skjutning av Kronvilt/Älg medför anmälan och djuret går till försäljning .
Ev. överskjutning av hondjur / kronvilt som sker samma dag ingår inte i fel skjutnings
Reglerna.
6. Adresslista ,kontaktman i varje jaktlag. Sekr. ropade upp alla lag och kontrollerade
att gällande kontakt personer på listan har rätt telefon nr. samt ev. mobiltele.

7. Fastställande av hantering fel skjutet djur / enl. beslut 2000-09-12
En vis modifiering av denna punkt har skett via olika mötesprotokoll.
Så beslutet att skriva en övergripande regelbok är här på sin plats med tanke på alla
nypåstigande jaktlag. Mötet antog och godkände det beslut som förelåg sedan tidigare.
( OBS se bilaga till protokollet . ”Regler för hantering av fel skjutet djur samt hantering
av sk. Havre älg” )
8. Val av kontrollanter. Kontrollanter för 2002 har varit Ove Svensson, Sven-Erik
Svensson , Anders Karlsson , Erling Olsson , Anders Truedsson .Samtliga
kontrollanter föreslogs på omval. Mötet valde enhälligt (med lite protester från sekr.)
samtliga kontrollanter på för en ny period på 1 år. (2003).
9. Information ang. käk insamling. Ordf. informerade om viktigheten med käk
insamlingen för att kunna fastställa åldern på våra vuxna djur. Käken från enbart vuxen
älg skall lämnas in till nästkommande möte (20/10). kontakt person för käk insamling
är Sven-Erik Svensson. käkarna skall lämnas djupfrysta och inte sura. De som
kommer med sura käkar kommer inte att räknas vilket är synd .
Sven-Erik Svensson är samtidigt kontakt person för älgobsen som skall lämnas in
senast nästkommande möte dvs. 20-10-2003.
Ordf. passade på att informera om ett annat system som vi har i området nämligen
Viltrapporteringen för andra vilt arter som fälls i området. Speciellt intresserade var
många för hur stor avskjutning det har sett ut på vildsvin. Vildsvinen är riktigt i ropet
nu och ökar med rasande fart. Ansvarig för viltrapporteringen är Anders Karlsson.
Vilt rapporteringen skall lämnas in på Januari mötet.
10. Övriga frågor. Ett av våra nya lag ställde frågan ang. vad som räknas som kronvilt ?
Är kalv lovlig hela jakt tiden? Svaret från ordf. är att allt kronvilt oavsett räknas .
Frågorna kring kronviltet diskuterades. Detta är något som vi får ta upp mera nu när vi
har med områden med relativt gott om kronvilt var budskapet från Ordf.
Patrik Lamppu menade på att vi skall vara försiktiga vad det gäller kronviltet och då
menade han diskussioner kring kalvjakt kontra vuxna djur. Patrik menar att vi har
ganska bra med kronvilt , men hans erfarenheter är att det inte är så stor tillväxt på
kronviltet .Denna teori ligger tillgrund för de få kalvar som hans jaktlag observerat.
Frågan kom upp hur vi ställer oss till om markägaren vill köpa ut den (25%) ¼ delen
som tillfaller skötselområdet vid tex. Skyddsjakt på älg. (Tilldelning av
”Havreälg” eller Kronvilt.)
Mötet diskuterade frågan och beslutade att det var ok. Eftersom det skall vara ett sätt
att tillgodose markägaren en form av ersättning för skadorna. Då markägaren
tillgodoser sig 75% av djurets värde vid påkallad skydds jakt är det ganska smidigt för
skötselområdet att de resterande 25 % köps av den samma.

Mötet beslutade efter vissa överläggningar att kilopriset för ett sådant köp skall vara
30 kronor / Kg . (Tex. Vid en slaktvikt på 100 kg blir det 25 kg x 30kr =750 kr till

skötselområdets kassa .)
11. Nästa Älgmöte : Förslaget ligger på 2003-10-20 .
Mötet beslutade att förslaget datum var OK.
12. Avslutande av Älgmötet, Ordföranden tackade alla för visat intresse och avlutade
mötet med att bjuda in till Kaffe med tilltugg och lite efter snack.
Efter kaffet var det dags för de som var intresserade att se Mikael Thams nya
vildsvinsfilm. Dennis Andersson hade riggat video och TV. Efter filmen var det en del
av deltagarna som fick sig en liten tankeställare då främst vid jakt efter vildsvin med
hund samt vid eftersök.

Tankar av sekr. utanför protokollet.
Vildsvinen breder nu ut sig med skrämmande fart !!.
Nu får vi jägare ta an det nya viltet och försöka att förvalta det med lika stor omsorg
som övriga klövviltstammar.
Det är av stor vikt att beskattningen av vildsvin sker på ett balanserat sätt som gynnar
både Markägare och Jägare (”Tyvärr” så förekommer råttjakts principen skjut någon i
högen det är inte så noga.) Detta sker med en följd av okontrollerade stammar samt låg
etik och moral som vi alla i skötselområdet säkert inte kan stå bakom.
För att vi skall kunna beskatta vildsvinen på ett bra sätt är samarbete mellan jaktlagen
ett måste. För att ev. beskattning av vildsvinsstammen skall kunna genomföras
effektivt så krävs en allt större areal för att vara framgångsrik. Det är då som vi i ett
redan så sammansvetsat skötselområden ligger väldigt bra till för en sambeskattning av
detta viltet.
Kanske vi är mogna om något år i Skötselområdet att även hjälpas åt med
beskattningen av vildsvinen där både etik och moral finns med som ett för oss naturligt
inslag i jakten.
Jag vill med det här väcka frågan och tanken kring ett sådant engagemang .

Anders Truedsson
2003-09-24
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