Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte.
Närvarande: 26 jaktlag av 31 möjliga.
Roland Svensson hälsar alla mycket välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Val av ordförande och sekreterare.
Mötet föreslog och valde Roland Svensson som ordförande och Patrik Lamppu till
sekreterare samt två justeringsmän Anders Truedsson och Ove Johansson.

2. Justering av röstlängd .
Ordförande föreslog att kassören kontrollerar närvaro vid betalning av medlems avgift
och justeringsmännen räknar eventuella röster mötet godkände detta förfarande.

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Håkan Edvardsson har kallat per brev (strömavbrott).
Mötet anser att kallelsen skett enligt stadgarna.

4. Fastställande av dagordning.
Den enligt stadgarna föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

5. Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse.
Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen i sin helhet mötet godkände densamma.

6. Revisorernas berättelse.
Peter Nilsson läste revisorernas berättelse mötet godkände densamma.

7. Beslut om resultat och fastställande av balansräkning.
Otto Ottosson läser upp resultat och balansräkningen för 2004,
Mötet godkänner resultat och balansräkningen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Roland lämnar ordet fritt angående ansvarsfrihet.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004,

9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Nuvarande antal är 7st ledamöter styrelsen föreslår oförändrat antal.
Mötet godkänner styrelsens förslag.

10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
I tur att avgå Anders Karlsson, Sven-Erik Svensson och Håkan Edvardsson.
Valberedningens förslag är omval på Håkan Edvardsson och Nyval på Mikael Esse
och Jonas Håkansson.
Mötet Beslutar att välja Håkan Edvardsson, Mikael Esse och Jonas Håkansson till
styrelseledamöter på 2 år.

11. Val av en ledamot i styrelsen till ordförande i älgskötselområdet och styrelsen.
Mötet föreslår och väljer Roland Svensson till att leda styrelsen och skötselområdet.

12. a Val av två revisorer. Revisorer har varit Peter Nilsson och Patrik Nilsson.
Valberedningen föreslår omval.
Mötet beslutar att välja Peter och Patrik Nilsson till revisorer på 1 år.
b Val av valberedning. Valberedning har varit Dennis Andersson och Allan Olsson.
Mötet föreslår omval och väljer Dennis Andersson och Allan Olsson.

13. Beslut om avgifter till älg skötselområdet.
Mötet föreslår oförändrade avgifter Dvs. Medlemsavgift 100kr/år.
Och inträdesavgiften är 750 kr (Länsstyrelsen) dock lägst 200 kr beroende på hur
många jaktlag som söker inträde i skötselområdet.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag.

14. Anmälan om förändringar i området.
Otto Ottosson lägger till Tranerås 1:15 (19,1 ha).
Hans Olsson stryker Ingärdehej 1:5 och lägger till Tokarp 2:5 Djurtorp 5:1
Håkan Edvardsson stryker Farslycke 1:34 1:41 och lägger till Svalhult 1:6, 1:15 dessa
båda fastigheter avgår från Kjell Egon Petersson.
Bert Henriksson stryker Ljungsjömåla 1:9 (21, 6ha).
Axel Roos Metaremåla slås ihop med Hönsamåla Lennart Andersson (Jaktledare).

15. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Stig Svensson Hässeldalen önskar att ansluta ca 450 ha.
Mötet beviljar ansökan och hälsar Stigs jaktlag välkomna .

16. Fråga om A. Älgskötselplan (nuvarande).
Roland visar statistik från älg obs och förklarar att man behöver 5000 mantimmar för
att få en säker statistik vi fick ihop ca 4000 tim.
Första veckan sköts 5 tjurar 5 hondjur 5 tjurkalvar 2 kvigkalvar.
Totalt sköts 10 vuxna och 22 kalvar.
Dennis A redovisar på sedvanligt vis slaktvikter kalv som har minskat med 1kg från
föregående år.
Roland visar avskjutning från 1991 (innan området bildades ca11000ha) till 2004

15000ha 25 % tjur 18 % hondjur 56 % kalv sen visar han sen starten av
skötselområdet 2000-2004 22 % tjur 23 % hondjur 55 % kalv.
B. Kronskötselplan .
Ny plan skall in till länsstyrelsen under året.
Inget kronvilt skjutet i området.
Ove J frågar hur mycket kronvilt finns i området ?
Kan vi få till någon form av inventering?
Leif N säger att man sett 14 kronvilt i Törneryd.
Vad vill vi med kronviltstammen?
Erling O. Kommer det in flock kronvilt blir skadorna omfattande.
Dennis A. Ökar vi stammen ökar koncentrationen på samma ställe.
Ove J, undrar om vi har någon brunst i området? Han efterlyser en långsiktig plan där
vi på ett mera objektivt sätt kan öka kunskapen om kronviltet kanske ta hjälp av
föreläsare med kunskap i området för att räta ut all frågetecken.
Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta en plan.

17. Beslut om antal A. Älgar B. Kronvilt som skall fällas och fördelning av dessa
mellan de i älgskötselområdets ingående jaktlagen.
Styrelsen föreslår att tilldelning för vuxen älg 350ha för första djuret därefter 650ha
för varje nytt djur dvs.1000 ha för två vuxna 1650ha för tre vuxna osv. Tilldelning
kalv 350ha per kalv.
Hondjurskvotering 8 hondjur på hela området. Jakten bryts om det endast finns ett djur
kvar på kvoten då rapport är gjord.
Jakttid 7dagar på hondjur.
Jakttid 1dag på pinntjur.
Dubbelkalv 70 dagar.
Enkelkalv 69 dagar Från andra dagen.
Jakten startar andra måndagen i oktober.
Roland lämnar ordet fritt och en konstruktiv diskussion uppstår.
Någon var orolig för att vi skjuter för mycket kalv.
Roland svarar att enligt forskning på området visar att man skjuter 50-60 % kalv, dom
som lyckats bäst är i hägn 70 % och fortsätter med att citera Bertil Larsson om älgstam
i kris. 1.försiktig vuxenjakt 2. kalvjakt 3. totalförbud.
Det som vållar mest diskussion är styrelsens förslag att skjuta kon ren från andra
dagen .
Efter en stunds argumenterande väljer mötet att rösta om saken och omröstningen
utfaller så att styrelsen förslag att skjuta kon ren från andra dagen vinner.
Nästa fråga som diskuteras flitigt är om vi ska skjuta några tjurar över huvud taget
med tanke på att tjur andelen är låg och att slaktvikterna på kalv är fortsatt låg.
Mötet beslutar att införa tjur förbud.
I övrigt beslutar mötet att följa styrelsens förslag med jakttid, hondjurkvot osv.(se
styrelsens förslag).
B. Kronvilt

Styrelsen föreslår oförändrad tilldelning och jakttid dvs. fyra vuxna och fyra kalvar
max 1 vuxen och 1 kalv per jaktlag tills kvoten är fylld enligt rapporteringsprincipen.
Jakttiden följer älgen dvs. andra måndagen i oktober och 70 dagar framåt.

18. Frågor angående så kallad ”havre älg”
Sekreteraren läser igenom reglerna för hantering av fel skjutet djur samt hantering av
”Havre älg” och viltskador.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Mötet beslutar om oförändrade regler.

19. Regler för älgjakten utöver de i punkt 18 angivna.
Inget att notera.

20. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder.
beslut avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt
P 18,
Dennis A berättar om spillnings inventering, den punkt som är märkt på kartan är
nordöstra hörnet i en ruta som är 300x300 i rutan skall man placera ut 35 pinnar (delas
ut efter mötet).
Gör gärna en skiss där man beskriver typ vid stora stenen kärr o.s.v. så man hittar
pinnarna när det är dags.
Vad är en spillnings hög? = 20 pärlor man räknar 4meter i radie runt pinnarna.
Vi bör sätta ut pinnarna under sommaren för i oktober skall vi rensa och i mars räknar
man.
Spillningsgruppen skickar ut en skriftlig instruktion.
Skadeförebyggande 100 kr/jaktlagmedlem fungerar den? Till salix, tall, saltstenar,
o.s.v.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Mötet beslutar att viltvårdsarbetet skall fortsätta likt tidigare år.

21. Övriga frågor.
Övriga viltstammar hur står det till rådjur räv och gris?
Roland lämnar ordet fritt.
Osökt kommer vi in på viltrapporten Anders Karlsson vill ha in den snarast (beslut på
tidigare möte).
IC undrar varför vilt rapporten är så hemlig?
Roland svarar att det är upp till varje enskilt jaktlag om man vill lämna ut sin
avskjutning till andra jaktlag men skötselområdet redovisar hela området som en
rapport.
Ove undrar varför vi inte kan få in viltrapporten innan detta möte för att se statistiken
nu i stället för i september.
Roland svarar att det svårt att få jaktlagen att rapportera in skjutna älgar! hur ska vi då
få in viltrapporten på tre veckor.
Otto föreslår att när jaktlagen betalar medlems avgift skall man lämna viltrapport.
Mötet tycker att det är en bra ide.
Under denna diskussion har Anders K räknat igenom hur många vildsvin som skjutits

62 st på 23 jaktlag det är i princip hälften mot året innan.
Det sköts en trebent älg (trafikskadad) i Lycke/Märserum nu i januari.
Allan H undrar vad som gäller vid trafikskadad älg/vilt om den står på grannmarken .
Roland svarar lagen säger att man måste underrätta markägaren/jakträttsinnehavaren
trots att djuret lider.
Roland avtackar Anders Karlsson och Sven Erik Svensson för deras engagemang i
styrelsen med en present.
Roland tackar Dagmar genom att överräcka en blomma för hon ser till så vi inte går
hem hungriga och kaffe sugna
Nästa möte 27/9 2005
Ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse och avlutade mötet.
Sekreterare Patrik Lamppu Ordförande Roland Svensson
Justering Anders Truedsson Justering Ove Johansson.

