Älgmöte i Halasjöbygdens Älgskötselområde 2004-01-28
Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla Gamla såväl som ev. nya medlemmar
hjärtligt välkomna till Ordinarie Älg mötet, som kan ses som ett årsmöte i vår
verksamhet.
Närvarande på mötet var 28 st jaktlag av 31 st 3 st frånvarande
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av 2 st. personer att jämte
ordförande justera protokollet.
Mötet föreslog sittande: Ordf. Roland Svensson och Anders Truedsson sekr.
Till justeringsmän för mötet förslogs K-E lindström och Oskar Olsson.
Mötet beslutade att välja de föreslagna.
2. Justering av röstlängd .
Mötet beslutade att de var klart genom valen av justeringsmännen att justera
röstlängden.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Mötet ansåg att kallelsen har varit till full belåtenhet och godkändes.
4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen är föreslagen i stadgarna sedan tidigare och mötet godkände dag
ordningen.
5. Styrelsens verksamhets och förvaltnings berättelse.
Sekr. läste upp verksamhets och förvaltnings berättelsen för verksamhets året 2003.
Som godkändes av mötet.
6. Revisorernas berättelse.
Revisorerna redovisade och läste upp revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2003.
Revisorerna lämnade full verifikation för räkenskaps året 2003.
7. Beslut om resultaträkning och fastställand av balansräkning.
Kassören läste upp resultat och balansräkning för räkenskaps året 2003.
Mötet beslutade att en god resultat och balansräkning var genomförd och godkände
kassarapporten.
8. Fråga om ansvars frihet för styrelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets året 2003.
9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Styrelsen föreslog oförändrat antal ledamöter till mötet dvs. 7st.
Mötet antog förslaget om oförändrat antal Ledamöter tills vidare.

10. Val av ledamöter i styrelsen.
I tur att avgå är Anders Truedsson , Roland Svensson, Bert Henriksson, Otto Ottosson,
Anders Karlsson.
Valberedningens förslag var omval Roland Svensson, Otto Ottosson, Bert
Henriksson på en mandat tid på 2år samt omval av Anders Karlsson på en mandattid
på 1år. Anders Truedsson har avböjt omval vilket valberedningen tyckte var lite
beklagligt. Valberedningen föreslog istället Nyval på Patrik Lamppu på en mandat
tid på 2år .
Mötet beslutade att välja ovannämnda ledamöter på respektive mandatperiod.
11. Val av en ledamöterna i styrelsen till Älg skötsel områdets och styrelsens
ordförande.
Mötet gav förslag på sittande dvs. Roland Svensson. Det beslutades att Roland
Svensson skall vara ordförande för Halasjöbygdensälgskötselområde för verksamhets
året 2004.
12.aVal av 2 st. revisorer.
Revisorer har varit Peter Nilsson och Dennis Andersson
Valberedningens förslag var omval på Peter Nilsson och Patrik Nilsson
Mötet beslutade att välja Patrik Nilsson och Peter Nilsson till HalasjöbygdensÄlgskötselområdes revisorer för räkenskaps året 2004.
12b Val av valberedningen .
Valberedningen har bestått av Allan Olsson och Dennis Andersson
Mötet tyckte att valberedningen gjort ett så utom ordentligt arbete så att de föreslog
omval på Allan Olsson och Dennis Andersson.
Mötet beslutade sig för omval på ovannämnda.
13. Beslut om avgifter till Älgskötselområdet.
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter. Dvs. Medlemsavgiften 100 kr .
Nya medlemmar Inträdes avgift 200 kr samt 100 kr i Medlemsavgift.
Mötet beslutade att gå på styrelsens linje ang. avgifter.
14. Anmälan om förändringar i området.
Ordförande läste upp följande förändringar i området.
Tillkommer Stig Edwardsson - Törneryd 6:10, 6:21 , Applakärr 6:1,6:4 ,2:2
Källaby 1:9
Tillkommer Fredrik Gustavsson – Stengölsmåla 1:7 Backaryds/Ulvsmåla 1:7
Mötet beslutade ok för ändringarna.
Förändringar som tillkom på mötet
Inga förändringar

15. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Ordförande läste upp de sökande jakt lagen för mötet samt lästes var och en upp för
beslut av mötet enl. följande.
Allan Brorsson Farslycke
Michael Esse Stengölsmåla
Mats Nying Gundlatorp
Tomas Nilsson (Mikael Andersson) Kölja
Mötet beslutade för var och en inviduellt ett beviljat medlemskap i Halasjöbygdens –
Älgskötselområde mötet hälsade samtliga nya medlemmar välkomna.
16. A .Fråga om Älgskötselplanen.
Ordföranden visade statistik på avskjutningen under de gångna åren samt
observationer. Dessa kunde jämföras med varandra då det gav en vis vinkling av hur
älgstammen ser ut.
Dennis A. visade på seder vanligt vis en utomordentlig bra trend av slaktvikter under
åren som gått. Vi kan bara konstatera att det har börjat gå ner i slaktvikterna . framför
allt då på kalv. Vad det kan vara kunde mötet bara spekulera i.
Ordföranden ställde till mötet hur dom uppfattade vår älgstam i området.
Är den för stor eller för liten eller rent av acceptabel ??
Nästa fråga var Betestryck ,skadesituationen i området ??
Einar O. tycket det inte kunde bli några skador då vi inga älgar har att räkna med finns
i området.
16 B Fråga om Kronskötselplanen.
Ordförande frågade mötet om det fanns några skador på skog och gröda orsakad
av Kronvilt ?
Patrik L. ansåg att det inte fanns några nämnvärt större skador.
Kronskötselplanen har gått ut så Ordförande tog upp en föreslagen plan som var
framtagen sedan tidigare. Ordf. har justerat lite i avskjutningen med extra i tilldelning
Detta pga. Vi har ökat arealen just i de områden där det förekommer Kronvilt mer
regelbundet. Förslaget var utlagt i skrift för genom gång.
Joacim Granhof ansåg att avskjutningen var en aning hård om vi vill ha spridning på
kronviltet.
Anders K . ansåg att det inte var meningen med planen var kanske inte att sprida
Kronviltet.
Sven-Gunnar S. var rädd att om vi släpper Kronviltet för långt så kommer skadorna
öka likt det har varit innan stammen togs ner i antal.
Mötet beslutade att skicka in den plan som Ordförande presenterat som föreslagen
skötselplan

17. A. Beslut om antal Vuxna och Kalvar som skall fällas samt fördelningen och jakt
tidens längd.
Ordföranden tog upp tilldelning och avskjutningen för 2004 som en naturlig del då vi
tidigare i statistiken sett att vi ligger lite snett på avskjutning. Detta är främst vuxna
kontra kalv samt att det har varit dåligt med tjur.
Ordförande fråga mötet om det fanns några förslag :
Einar O föreslog endast Kalv Jakt
Erling O Föreslog oförändrat
Joacim G föreslog frikalvavskjutning med kvotering på hondjur.
Dennis A föreslog Kvotering på hondjur och tjurar .
Osv.
Mötet beslutade efter en lång debatt att tilldelningen skall vara enl. följande:
8 Hondjur och 6 Tjurar skall fällas 2004 i området. Fördelningen är att de jaktlag som
har 1000ha och över skall tilldelas 1st hondjur under hela vuxen jakten. 4 st jaktlag
finns det i området med den arealen. Resterande 4 st. hondjur skall kvoteras på
resterande 27 jaktlag i området enl. kronvilts principen (Dvs. rapporterings skyldighet
och kontroll skyldighet) Tjurarna skall kvoteras enl. kronviltsprincipen över hela
området där alla 31 jaktlag får ta del av tilldelningen.
Bert H / Ove J åberopade att han skulle vilja ha 1st tjur kvoterad till hans lag då de
annars förlorade 2st vuxna på detta beslutet.
Ordförande frågade mötet vad de ansåg och de röstade Nej till hans begäran.
Flertalet på mötet ansåg att det var lag som ligger och tangerar 1000ha gränsen och de
sparar lika mycket var och en.
Ordförande frågade mötet om jakttidens längd ? Styrelsens förslag var oförändrat dvs.
7 dagar vuxen samt 70 dagar för kalv med start andra måndagen i oktober.
Mötet Beslutade att jakt tiden för Vuxen älg skall vara 7 dagar med start andra
Måndagen i oktober. Jakt tiden för kalv skall vara 70 dagar. Ko med enkel kalv är
kalven lovlig efter kvoteringen på hondjur är uppfylld .
Tilldelning Kronvilt .
Styrelsens förslag på tilldelning är att det skulle vara lite mer kalv i avskjutningen.
Historiskt så har vi skjutet endast vuxna djur . Styrelsens föreslog att dela upp
tilldelningen för Kronvilt med 4 st. kalvar och 4 st. vuxna totalt 8 st. i tilldelning för
området. Med maximering på 1st / vuxen och 1st kalv / jaktlag.
Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag med att dela upp tilldelningen för Kronvilt
med 4 st. kalvar och 4 st. vuxna Totalt 8 st.Kronvilt.
Max 1st / vuxen och 1st kalv / jaktlag och Rapporterings principen senast 20.00 till
ordförande samma dag ang. fällt Kronvilt. Jakt tiden för Kronvilt skall följa
Kalvjakten på älg.

18. Frågor ang. så kallad ”Havre älg ”
Ordförande frågade om det var något som var oklart under denna punkt ?
Sekr. klargjorde för hur de var utformade några av dem.
Vid ansökan om skyddsjakt på älg/hjort skall minst 3 st kontrollanter godkänna
skadorna. Djuret skall gå till försäljning där markägare skall ha 75% av försäljnings
värdet och Skötsel området skall ha 25 % av försäljnings värdet av djuret.
Ang. Trafikskadat vilt som faller på skötselområdet skall det tillfalla
markägaren/jakträttsinnehavaren
Mötet beslutade oförändrade regler
19. Regler för älgjakten utöver de i p. 18
Ordförande undrade över varför denna punkt var med på dag ordningen ?
Sekr. informerade att om det vill föras in något utöver de som står i p18. kan mötet
besluta enl. Exempel nedan. ( Beslut som tagit föregående årsmöte)
EXEMPEL:2002
Styrelsen hänvisade till protokoll fört den 12/9 ang. hantering av Älg som skjuts in i
området då vi inte har jakt tid på tex. Vuxet djur .
12/9 = Älg som påskjuts utanför skötselområdet som går in och faller i området under
icke jakt tid för älg/kronvilt skall gå till försäljning . Försäljningsvärdet på djuret skall
tillfalla skötselområdet kassa.
Anders Karlsson undrade om det fanns någon som var intresserad av arbeta med att ta
fram och omhänderta en älg då kanske på arbetstid med ledighet osv.
Efter en stunds diskussion kom mötet fram till följande beslut:
Älgen /Kronvilt skall gå till försäljning försäljnings värdet av djuret skall 50% gå
tillskötselområdets kassa de andra 50% av försäljning värdet skall tillfalla de som har
varit med att omhändertaga djuret.
20. Praktiskt Älg vårds arbete.
Ordförande frågade mötet om att inventera och plantera som viltåtgärd var det som vi
kände fungerade bäst.
Mötet beslutade att ha oförändrat likt tidigare år. Dvs genomföra en älg inventering
om snö behagar att dyka upp i mars månad. Samt plantera Tall, Salex och sätta ut salt
stenar som alternativa lösningar.
Kontakt personer vid inventering är följande: Håkan Edwarsson ,Bert Henriksson,
Dennis Andersson , Otto Ottosson , Sven-Erik Svensson.

21. Övriga frågor
Dennis A .Föredrog utredningen som gruppen ang. spillningsinventering fick i uppgift
att redovisa detta möte. Dennis hade olika inventerings metoder och dess för och
nackdelar samt deras tillförlitlighet. Det som man kunde direkt se var att spillningsinventeringen var ett fint instrument att ta reda på sin älgstam. Mötet var nu redo för
att ta nästa steg i spillningsinventeringen .
Detta innebar att styrelsen och mötet beslutade att vi skall fortsätta arbetet med ta
fram pinnar för markering av rutorna.
Mötet beslutade att gruppen fick ta pengar i skötselkassan för inköp av pinnar och ta
fram Bertil Larssons hjälp med fortsättningen.
Anders K informerade att alla inte lämnat in viltrapportering .Om det finns fler som
har att lämna inkan de skicka den till Anders K.
Ordförande visade lite kring avskjutningsrapporter för övrigt vilt . Tex. Så har
vildsvinsavskjutningen från 2001-2003 ökat enormt mycket.
Sekr. Ställde frågan om det fanns intresse för samförvaltnings frågor ang. vildsvinsstammen ? Det som kom fram på mötet var att det fanns intresse för att ta hit en
föreläsare ang. avskjutnings modeller hur skall vildsvinen skall beskattas. Styrelsen
fick i uppgift att ta fram en föreläsare till nästa möte kanske?.
Ordförande lade förslag på nästa möte: Den 28 september kl. 19:00 i Halasjöbygdens
bygdegård.
Ordförande hade några som han ville tacka innan han avslutade mötet. Det var Anders
Truedsson som suttit som sekr. sedan starten av Älgskötselområdet. Ordförande ville
påstå att det inte hade varit något skötselområde om Anders inte drivet på frågan under
åren 99-00. Undertecknad vet att det varit många som dragit ett stort lass. Det stora
arbetet med alla fastigheter och problematiken med dem har Ordf. Roland själv drivit.
Det är många människors engagemang och vilja som har bidragit till det
skötselområde som vi är idag. Det är ett skötselområde som vi kan vara riktigt stolta
över.
Ordförande överlämnade ett paket med en väst som Anders skall synas i vid jakt tex.
på vildsvin. I västen ligger det ett paket som kan vara till nytta vid riktigt närgångna
grisar ( Slugs) avslutar ordförande och tackar Anders för tiden som varit.

Sekr. Tackade alla på mötet för ett gott samarbete och önskade Patrik Lamppu och
övriga i styrelsen lycka till. Anders var övertygad att med så många kunniga
människor med många goda idéer kan det bara bli bättre och bättre. Det som är
fördelar med att sprida en styrelse över hela Äsk-området är att man kan ta upp
frågeställningar som dyker upp. På så vis kan styrelsen bemöta frågeställningar i tidigt
stadium på ett konstruktivt sätt. Denna spridning är nästan nödvändig med tanke på att
vi skall kunna ta till vara alla intressenter i ett område. Med Patrik Lamppu som ny
medlem i styrelsen får vi en bättre representation av området i styrelsen avslutar
Anders.

Ordförande kallade in vår lilla hus fru Dagmar, som ser till att vi har tillgång till kaffe
med tilltugg så fort vi är där.
Dagmar har varit med oss sedan vi börjat med skötselområdet och dessförinnan på
vanliga älg möten . Halasjöbygdens-Älgskötselområde överlämnade en blomma som
tack för att hon alltid finns till för oss.
Nästa Möte beslutades till den 28-09-2004 kl:19.00 Halasjöbygdegård.

Ordförande tackade alla medlemmar för visat intresse samt hälsade Patrik Lamppu
välkommen i styrelsen och hoppades på att han skall trivas med den nya rollen .och
med det avslutade han mötet.
För och vid protokollet Anders Truedsson
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