Protokoll älg/kronviltsmöte 04-09-28 i
Halasjöbygdens älg/kronviltskötselsområde.

1. Mötet öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och speciellt Bertil Larsson .

2. Mötets utlysande.
Håkan Edvardsson har kallat berörda via E-Post eller telefon, vilket godkändes av
mötet

3. Val av justeringsman.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Fredrik Olsson.

4. Godkännande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

5. Genomgång av tilldelning och jakttider samt länsstyrelsens rekommendationer:
(se bil).
Styrelsen föreslog att om det endast finns ett djur kvar av vuxenkvoten på kvällen då
rapporteringen är gjord då avbryts jakten trots att alla vuxna djur inte är skjutna.
Mötet godkände styrelsens förslag.
Einar O undrade vad som händer om man skjuter fler vuxna djur än tilldelningen
tillåter .
Roland svarade att det händer inget så länge det sker innan rapport, däremot om djuret
skjuts efter återrapport att jakten är bruten, då hanteras det som ett felskjutet djur
(djuret går till försäljning).

6. Adress- listan kontaktmän i varje jaktlag.
Uppdaterad .Av 31 jaktlag var 25 närvarande.

7. Val av kontrollanter/kontaktmän.
Ove Svensson, Anders Truedsson, Anders Karlsson avböjer omval.
Förslag på nya kontrollanter Eve Knutsson Mickael Esse och Jonny Paulsson samt
omval av Sven-Erik Svensson och Erling Olsson vilket godkändes av mötet.

8. Information käk insamling och älgobs
Roland lämnade ordet till Sven-Erik S som berättade att käkar skall lämnas på nästa
möte glöm inte älg-obsen .

9. Viltrapportering.
Skall vara ifylld och inlämnas vid januarimötet.
Det är bara antal vilt inte antal jaktdagar eller deltagare.
Roland bad att få redovisa statistik av viltrapport sedan starten av skötselområdet till
nästa möte pga tidsbrist.

10. Spillningsinventering.
Bertil Larsson håller ett föredrag om spillnings inventering.
Fördelar; säker metod, billig, snö utan betydelse, den ger ett medelvärde av
vinterstammens storlek.

Nackdelar; arbetskrävande, måste genomföras varje år.
Metoden går till så att man väljer ut ett antal punkter.
Nordöstra hörnet markeras inom hela skötselområdet (41 i vårt område)?dessa punkter
motsvarar en kvadrat på 300x300 m sedan delar man in den stora rutan med punkter
var 75:e meter där man sedan räknar spillning på en yta av 50m2 eller100m2. Bertil
rekommenderar 50m2.
Ligger rutan typ i en betesvall så välter man den åt något håll.

Man rensar rutorna på hösten och räknar på våren efter snö innan vitsippor.
Dennis A från spillningsgruppen berättade att det finns en karta som en opartisk
person har valt ut punkterna på.
Han vill att varje jakt lag utser en kontakt person som fyller i namn och telefon så att
gruppen kan ta kontakt senare.

11. Övriga frågor.
Allan Olsson efterlyser en brun kviga (boskap) nr: 240
Ove S (Stensnäs) har hittat en död älg i Askaremåla. ca 2år gammal .
Håkan E hittade en fjolårskalv död på sina marker.

12. Nästa möte.
Föreslaget datum måndagen 18/10 kl 1900 vilket accepterades av mötet.

13. Avslutande av älgmöte.
Roland tackade för visat intresse och avslutade mötet.

14. Föredrag av Bertil Larsson om älgvård, avskjutning, fakta och forskning.

Man bör ha en långsiktig planering, hur många älgar har vi i vinterstam/hur många kan
vi ha (betestryck), könsfördelning, fördelning vuxna/kalv, tjurandel, tvåkalvskor
reproduktionstal, hur kan vi säkerställa en långsiktig hållbar avskjutning?

Genom forskning vet man att vikten är en avgörande faktor för reproduktion ett
hondjur behöver väga 160-170kg för att få kalv, älgkor får inte kalv varje år.
Man vet att bristen på tjur då i synnerhet äldre är den största orsaken till låga
slaktvikter på kalv.
En älgkalvs chans att uppnå 4års ålder i blekinge är 31% för kvigkalv och 6% för
tjurkalv.
Forskarna om älgförvaltning .
Tydliga mål
Kompetens
Följa Planen
Långsiktigt arbete
Förvaltningsområde minst 50000ha.

Det var en mycket bra och fakta baserad föreläsning .
Texten ovan är ett axplock av allt material och statistik som redovisades.
Förhoppningsvis kan vi ha nytta av den informationen i framtida diskussioner.

Vid pennan Patrik Lamppu

Ordförande Roland Svensson

Justeringsman Fredrik Olsson.

