Älgmöte i Halasjöbygdens Älgskötselområde 2004-10-18
Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla medlemmar hjärtligt välkomna till
Ordinarie Älg mötet efter första veckans jakt.

1. Mötes öppnande: Ordförande öppnade mötet. Hälsade alla hjärtligt välkomna.
Ordförande frågade mötet om de kunde välja Anders Truedsson som sekr. för dagens
möte då inte ord. sekr. kunde närvara. Ett beslut från mötet var tvunget att tagas då
Anders inte är ledamot eller suppleant i styrelsen. Mötet beslutade att välja Anders
Truedsson för dagens möte att föra protokoll.
2. Mötets utlysande: Mötet ansåg att kallelsen skett på rätt sätt. Genom att de var på
förra mötet.
3. Val av justeringsman: Till justeringsman valdes Dennis Andersson att jämte
ordförande justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen: Mötet ansåg att dagordningen var OK utan
förändringar.
5. Redovisning av veckans första jakt:
Bert H : Tyckte att det var gott om älg .Fällde 2 tjurar och 1 hondjur första dagen.
Slaktvikt: Tjurar 192 kg , 130 kg . Hondjur : ?
Stig E : Bättre med älg än föregående år. 2 tjurkalvar fällda.
Otto O : Mycket dåligt med älg inte ett spår . 2 st vildsvins observationer.
Mikael E: Den sämsta älgjakten som de varit med om sedan 70 talet. 1st Kvigkalv
fälld.
Roland S : Helt tomt på markerna en tjur observerades samt 3 st hjortar
Leif N : En 4 taggare ,ko med enkelkalv samt vildsvin och hjort observerats. Mycket
dåligt med älg.
Sven-Erik S : En tjur fälld jagade endast 1 dag. Har lite älg. Slaktvikt: Tjur 140 kg
Jonas H : En tjur kalv är fälld .ko med enkel kalv observerades samt vildsvin. Gott
om älg.
Allan O : En älg observation . mycket dåligt med älg.
Patrik L : Ett hondjur fälldes . Ko med enkel kalv samt hjort har observerats
Slaktvikt: ?
Eve K : Har fällt tjur och en tjurkalv .Har aldrig sett så mycket älg. Slaktvikt: Tjur 202
kg.
Allan B: En årskalv fälld samt ett vildsvin.

Kjell-Egon P : En ko med kalv samt kronhjort har observerats. Dålig med älg.
Anders K: En kviga fälld därefter ingen som jagat . slaktvikt : Hondjur: ?
Fredrik G : Magert med älg. En tjurkalv fälld.
Erling O : Observerat 1 tjur samt ko med enkel kalv.
Karl-Erik L : Magert med älg. inga observationer.
Joakim G : Bra med älg. Tjur och ensamma hondjur samt hjortar har observerats.
Fällt en kviga . Slaktvikt: Hondjur : ?
Marth B : Dåligt med älg inga spår . 2 års grisar fällda samt observationer av 3s t
hjortar.
Ove S : Mycket dålig med älg .40 vildsvin har observerats. 2st av dem fälldes.
Allan H : Ett hondjur fällt . slaktvikt: Hondjur: ?
Lennart A :. Observerat ett vuxet djur första dagen.
Axel R :En tjur fälld första dagen .har ej jagat mer sedan.
Mikael A.: Ingen observation
Jan-Åke E : Inga observationer.
Stig B : Ej jagat.
Karl-Erik K : Inga observationer gjorda.
Hans H : Saknades på mötet
Anders K : Vildsvinsobservationer .
Mats N : Saknades på mötet
Jonas O : Saknades på mötet
Sammanfattning : 5 Tjurar fällda & 5 Hondjur fällda 5 Tjurkalvar samt
2 Kvigkalvar. Kalvarna som är fällda är från två kalvs kor . Mötet ansåg att det var
positivt med tanke på tidigare år. Det visar på ett högre reproduktionstal kanske pg.
rådjur stammens nergång ?

6. Inlämning av älg-obsen, älg-käkar (vuxna), redovisning till kassör.

Ordf. informerade förfaringssätt vid älg obsen ang. vilken som tar emot blanketten
samt vilken som ansvarar för käkarna på vuxna djur.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 28/12 för att styrelsen skall
få den färdig till Länsstyrelsen.
8. Information angående viltrappotering.
Ordf. visade statistik på avskjutning på resp. viltslag . att notera var väl vildsvinen som
stack ut i avskjutningen med en rejäl ökning. 3 st . fällda första året föregående
jaktsäsong fälldes det 111 st . en enorm utveckling som kommer kanske att hålla i sig .
Vildkaninen kunde man se hur kaninpesten kommer och går ganska så exakt.
Anders K . lade ett förslag att ändra avskjutnings blanketten till årsgris , sugga , galt
Och då skall inte årsgris överstiga 40 kg i slaktvikt.
9. Övriga frågor:
Ingmar S frågade varför rådjurstammen minskat så mycket utan hård beskattning ?
Einar O säger att han sett Lo samt att räv stammen har en avgörande faktor.
Jens G Informerade oss om att forskningen kring rådjurstammen påvisar att räven tar
80% av alla kid.
Arne N / Anders K menar att de har rätt gott om rådjur i södra delarna av området.
Roland S informerar om att utöver de vuxna djur som fällts i området så har det fällts
ytterliggare 2 st 1 tjur & 1 hondjur på så kallat vita omr. Som inte ingår i skötselomr.
Detta får vi ta med i beräkningarna menar Roland då vi talar om vuxna älgar i omr.
Leif N informerar om att det har körts på en 4 taggare av tåget tidigare i år.
10. Diskussion om framtida Jaktplanering.
Ordf. öppnade punkten med att fråga mötet om framtida tilldelning och jakttider.
Alf B: Lade förslag om att starta jakten senare för att om möjligt förhindra att brunsten
sker under jaktveckan.
Anders K. Kontrade med att han tyckte det var att spara i fel ände utan spara på
tjurarna i stället.
Otto O : Lade förslag på att spara vuxna i ett helt år och jaga endast kalv jakt .Detta
för att snabbt få en uppryckning av antalet vuxna djur i området. Genom att spara
vuxna ett år så kommer förmodligen den kvigkalv som finns kvar idag föda sin kalv
det året därpå som vuxen jakten skall fortsätta(År 2) . På så sätt har du ökat antalet
vuxna radikalt. Då även tjur tillgången som blir positiv för andelen tjur i förhållande
till Kor.

Leif N: Höll med Otto om att det hade varit en bra åtgärd för att få stammen på fötter
igen.
Bert H: Tror att anledningen till att fördelningen av älg förekomsten i området var
ojämn var brunsten var senare än normalt . Bert hade hört hur tjurar lockade på
hondjur i det område som de jagade på.
Mikael E: Tillstyrkte Ottos & Leif N förslag om kalvjakt .
Einar O: Ansåg att kalvjakt 1 år var för lite för att ge resultat utan minst i 3 år för att
få upp stammen rejält .
Allan O: Lade förslag på att förbjuda älgjakten 1 helt år sedan kalvjakt 2 året .
Joacim S: Undrade hur många kalvar det föds i området per år ? Detta för att få en
mer långsiktig avskjutnings plan och jakttider .
Karl-Erik L: Tyckte att vi har ett bra system som vi har med kvoteringar på både tjur
och hondjur. Han tyckte att älgstammen måste blivit bättre med tanke på att vi fällt 7
st kalvar från 2 kalvs kor , vilket vi inte tidigare år gjort i samma utsträckning . Det
påvisar att det föds mer kalv i området .
Leif N: Frågade mötet hur många som kunde tänka sig att avblåsa jakten från och med
nu ? Ordf. informerade om att det inte går att göra så pga. Skötselplanen säger att vi
skall fälla minst 50% kalv i förhållande till vuxna. Eftersom att det har fällts 7 kalvar
så är det 3 kalvar kvar för att uppnå planen. Totalt sett så ligger vi lite efter med
kalvarna sedan tidigare år så det finns potential att rätta till det nu menar Ordf.
Leif N & Mikael E: Föreslog då att vi jagar kalv tills att skötselplanen med 50% kalv
är uppnådd sedan blåser vi av kalv jakten.
Leif N: Ställde frågan till Bert H om de i sitt jaktlag skulle kunna tänka sig endast kalv
jakt ? Alf B svarade då att nej det finns ingen anledning för dem eftersom att de har
älg på deras marker. Då ställdes frågan till mötet om de kunde tänka sig att att bert
kunde få en vuxen och vi andra jagar kalv ?
Dennis A: Menar på att om man har mycket älg på markerna 1 år är det inte säkert att
det ser likadant ut nästa år .
Anders T: Tilldelning och jakttider måste ses som en helhet i området och inte som
enskilda jaktlag. Det är av yttersta vikt att få medlemmar att se detta som ett stort
jaktlag som skall förvalta en älgstam i hela området och inte för enskilda jaktlag.
Större jaktlag har inte företräde i dessa diskussioner med att göra undantag för att de
har stor areal eller älgstam. Får vi problem i ett område så finns det reglerat i stadgarna
i form av extra tilldelning vid så kallad skyddsjakt. Den totala arealen är över 15000
ha så där finns många representerade för mindre jaktlag som täcker väl så stor areal
som något stort lag.

Roland S: Tror inte på att avlysa jakten helt och hållet är ett alternativ då detta är så
mycket mer än tilldelning och avskjutning. Det är stora förberedelser som finns i
jaktlagen med samverkan och socialt engagemang för att skapa trivsel under just
denna veckan . Det är aktiviteter som rör sig mer än bara i skogen. Det finns så mycket
runt omkring själva älgjakten som varje enskild individ eller i grupp/jaktlag kan
uppleva på sitt eget sätt.
Ordf.: Informerade att han tänkt på att tillskriva Karlshamns jaktvårdskrets samt
Jägarförbundet om tilldelningen på A-områdena är förhållandevis mycket låga arealer
för vuxet djur. tex. Årydsförsamling får vuxen tilldelat på 380 ha i 70 dagar medan det
tar 1500 ha i 7dagar för ÄSKO för vuxen. Det är fel att de så kallade vita områdena
skall åka i gräddfilen gentemot ÄSKO. Ordf. tillfrågade mötet om han fick mötets
mandat att tillskriva ovanstående en skrivelse från Halasjöbygdens ÄSKO ang.
tilldelningsprinciper . Mötet gav Ordf. fullständigt mandat för skrivelsen.

11. Nästa älgmöte förslag Torsdagen den 27 jan 2004 .
Förslaget godkändes av mötet.
12. Avslutande av älgmöte.
Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

För & Vid protokollet Anders Truedsson

Roland Svensson
-----------------------------------------Underskrift Underskrift

Ordförande Roland Svensson Justeringsman Dennis Andersson

