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Älgmöte i Halasjöbygdens Älgskötselområde 2003-10-20
1. Mötes öppnande: Ordförande öppnade mötet. Hälsade alla hjärtligt välkomna.
Speciellt välkommen var Jaktvårdskonsulent Mattias Johansson.
2. Mötets utlysande: Mötet ansåg att kallelsen skett på rätt sätt.
3. Val av justeringsman: Till justeringsman valdes Ola Persson att jämte ordförande
justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen: Mötet ansåg att dagordningen var OK med
ändringen att under övriga frågor hantera skadad älg eller kronvilt.
5. Redovisning av veckans första jakt:
Bert H : Tyckte att det var dåligt med andelen tjur i området. Skjutet ett hondjur.
Stig E : Bättre med älg än föregående år. En tjur skjuten.
Otto O : Bra med älg i början. En tjur fälld. En kviga påskjuten ansågs som ej skadad.
Resterande av veckan dåligt med älg.
Roland S : En utomordentlig fin tjur skjuten, udda 12 taggare. Lite mer älg än
tidigare, laget hade beslutat att inte skjuta hondjur.
Leif N : Hondjurs tillgången varit bra men tjur andelen är dålig. Hjort har observerats
samt ko med en kalv. Ett hondjur fällt.
Sven-Erik S : Hondjur med enkel kalv observerats. Dåligt med tjur andelen.
Arne N : Upplever mer älg än vanligt. Stor tjur andel. En tjur fälld.
Allan O : Mycket bra med älg i området, mer älg än vanligt. En tjur fälld.
Patrik L : Magert med älg kontakter 3 stycken totalt observerade. En styck kronhjort
fälld. 8 styck olika kronvilt observerade.
Eve K : Sämre med älg. Ko med kalv har observerats. Mycket vildsvinskontakter.
Kronviltsskador börja komma i området.
Kjell-Egon P : Sämre med älg. Ko med enkel kalv har observerats samt 1 styck kviga.
Fredrik G : Magert med älg. Inga observationer gjorda.
Erling O : Observerat 1 styck kviga samt ko med enkel kalv.
Karl-Erik L : Magert med älg. Ensamt hondjur observerat.
Joakim G : 1 styck gammal ko fälld som var mycket mager. Veterinär kontrollerade
djurets kondition, inga anmärkningar. Ko med enkel kalv observerats. Ont om tjur
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samt ko med två kalvar. Mycket aktiviteter kring kronviltet. Lagom med älg. Inga
skador på skog eller gröda.
Marth B : Tjur observerats. Ko med dubbel kalv observerats. Gott om älg. En ko fälld
men brutet bakben. Besiktigad av kontrollant, djuret går till försäljning enligt
önskemål av laget. Ett hondjur fällt.
Ove S : Ko med enkel kalv samt ko med dubbel kalv observerats. Liten kviga fälld.
Besiktigad av kontrollant. Invägd slaktvikt 87 kg. Avgår som kalv på jaktlagets
tilldelning.
Allan H : Observerat 3 st hondjur. Gott om älg.
Lennart A : 1 tjur fälld. Observerat ko med enkel kalv.
Jan-Åke E : Ko med enkel kalv observerats.
Stig B : Ej jagat.
Karl-Erik K : Inga observationer gjorda.
Hans H : Ingen älg fälld. Ett par tjurar observerats.
Jaktlag som saknades på mötet: Rune Lindell, Axel Roos, Anders Karlsson och
Jonas Olsson.
(Se bifogad avskjutnings statistik senare av Roland)
6. Inlämning av älg-obsen, älg-käkar (vuxna), redovisning till kassör.
Mötet beslutade att punkten ovanför genomförs under kaffepausen.
7. Sista redovisning av älg & kronviltjakten 2003
Mötet beslutade att sista dag för redovisning skall vara den 27/12 för att styrelsen skall
ha en själig chans att får den färdig till Länsstyrelsen.
8. Information angående viltrappotering.
Eftersom Anders Karlsson lyste med sin frånvaro så delar vi ut blanketter som även
finns på jägarförbundets hemsida.
9. Jaktvårdskonsulent Mattias Johansson föredrag spillningsinventering.
Jaktvårdskonsulent Mattias Johansson föreläste om olika inventeringsmodeller t ex:
Direkta inventeringar.
Flyginventering
Spillningsinventering

Indirekta uppskattningar.
Älgobsen
Spårsnösinventering
Betestrycksinventering

Övriga uppskattningar
Avskjutningsstatistik
Åldersstatistik
Livmodersundersökningar

Spillningsinventeringen går ut på att man lägger ut cirkelytor på ca 100 m², jämt
fördelade över hela området. En älg lägger i snitt 14 spillnings högar per dygn.
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Mattias J förklarade övergripande hur det går till att genomföra spillningsinventering
för t ex. älg-skötselområde. Mötet ansåg att det var intressant och skulle vilja få lite
mera kött på benen. Mattias lovade att hjälpa till så gott han kan för att vi ska komma
igång. Mötet tackade Mattias för en utomordentligt intressant föreläsning.
(Lite kuriosa) 27 jaktlag, 300 provytor = 11,1 provområde per jaktlag = 1120 m² =
totalt 30 240 m² att inventera.
10. Övriga frågor.
Frågan angående spillningsinventering kom upp, ordförande frågade mötet om det var
något som vi skall försöka oss på att genomföra, samt om det finns möjlighet till att
skapa en kommitté som skall utreda om det finns intresse och möjligheter.
Mötet föreslog Dennis Andersson som sammankallade. Till sin hjälp föreslogs Otto
Ottosson, Mikael Olsson, Dan Olsson (Anders Truedsson). Mötet valde kommittén
enväldigt, Kommittén skall redovisa resultatet vid nästa möte.
Hantering av skadade djur som inte påskjutits under jakten utan av andra skador
påkomna, lades två förslag för hantering. Alternativ 1 enligt regler för trafikskadat vilt,
alternativ 2 enligt regler för sk. Havreälg. Mötet beslutade att kommande skador likt
kon med det brutna bakbenet som fälldes av Marth B´s jaktlag skall behandlas som sk.
havreälg dvs 75% av värdet på djuret går till jakträttsinhavare/markägare 25% av
värdet går till älgskötselområdets kassa.
Förslag på kronviltsavskjutning inför 2004 diskuterades. Förslag framkom på
hondjurförbud att lägga jakttrycket på hjort och kalv. Ett förslag var på fri kalvjakt
med kvotering på vuxna djur en allmän öppen diskussion fördes utan några beslut.
Mötet fick att ta med sig hem en fundering kring hanteringen av kronviltet till nästa
möte.

11. Nästa älgmöte förslag Onsdagen den 28 jan 2004 .
Förslaget godkändes av mötet.
12. Avslutande av älgmöte.
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. Ett speciellt tack
framfördes till Mattias Johansson som tagit sig tid att komma till oss och föreläsa om
inventeringsmetoder och framför allt då om spillningsinventering.
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