Protokoll älg/kronviltsmöte 05-09-27 i
Halasjöbygdens älg/kronviltskötselsområde.

1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och speciellt Daniel Nilsson från Karlshamns
jaktvårdskrets.

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

3. Val av justeringsman.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anders Truedsson.

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

5. Genomgång av tilldelning och jakttider samt länsstyrelsens rekommendationer.
Daniel Nilsson håller ett föredrag
Älgstam i kris, trenden på avskjutningen i blekinge visar neråt 329 skjutna föregående
år, låg medelålder på de vuxna 50-66% är 1-2 åringar detta medför låga slaktvikter på
kalv.
Roland frågar om skrivelsen som ställdes till kretsen angående önskemål om höjning
av A-områdenas areal i Åryd och Hällaryd som vi inte fått något skriftligt svar på.
Daniel svarar att man inte lagt så mycket kraft på att få till en arealhöjning utan det
blir förkortad jakttid istället, det är trots allt bara 8 A-område i kretsen .
Roland menar att vi skötselområdet gärna sett en arealhöjning också.
Länsstyrelsens beslut om jakttider på A-områden 2 dagars jakt på vuxen älg 70 dagar
på kalv, B-områden 1 dag vuxen 2 dag kalv.
Länsstyrelsen rekommenderar ett lågt jakttryck på vuxen älg, jaga kalv.
Dom 14 älgskötselområden i blekinge har olika avskjutningsregler allt från totalförbud
till försiktig vuxenjakt, 75% av områdena har tjurförbud.

6. Genomgång av tilldelning samt jakttiden för Älg/kronvilt.
Styrelsen föreslår oförändrad tilldelning beslut från januari mötet dvs. Tjurförbud, 8
hondjur 7 dagar och kalv 70 dagar.
Leif N vill spara ko med en kalv hela jakten.

Joakim G vill ha totalt vuxenförbud.
Ett förslag var att bara jaga dubbel kalv under vuxenjakten, någon föreslog
avlysningsjakt även på kalv.
Mötet debatterar de olika förslagen med ett antal olika inlägg varvid röstning
genomfördes och den utföll så att styrelsens förslag vann gehör från mötet.

Kronviltstilldelning, styrelsen föreslår oförändrad (4vuxna 4 kalv) mötet beslutar att
följa styrelsens förslag.

7. Adresslistan till kontaktman i varje jaktlag.
27 jaktlag var närvarande av 31 möjliga.
Roland uppmanade alla kontaktmän som har ändrade telefonnummer att meddela det
så listan blir uppdaterad.

8. Val av kontrollanter/kontaktmän.
Kontrollanter under året har varit: Jonny Paulsson, Mikael Esse, Sven Erik Svensson,
Eve Knutsson, Erling Olsson.
Mötet föreslår omval.
Jonny Paulsson avböjer omval och Joakim Granhof föreslås som ny kontrollant och
samtliga väljs av mötet.

9. Information ang. käkinsamling älgobs.
Käkar lämnas till Per Åke Svensson på oktober mötet plus 400 kr till kassören i
fällavgift vuxen älg.
Älg obs lämnas till Mikael Esse.

10. Viltrapportering.
Viltrapporten(allt vilt) skall lämnas till Jonas Håkansson på januari mötet.
Roland visar statistik av viltrapporten från 2000-2004, mest intressant var vildsvinens
uppgång och sedan en tillbakagång, i samband med det ställde Einar O en fråga om
vad som räknas som kulting, Roland svarar att är slakvikten under 30 kg då räknas den
som kulting.
Älg/kronviltsrapport är obligatorisk och skall lämnas även om man inte skjutet några
djur.
Alla rapporter, älgobs, slaktvikt, tilldelning finns i kuvertet som delades ut i samband
mötet.
11. Spillningsinventering.
Pinnarna skall vara utsatta senast sista helgen i oktober då skall rensningen göras.
1-2/4 06 skall vi räkna spillning (20 pärlor = en hög) efter räkning träffas vi i Halahult
för sammanställning med korv och lite skitprat.
Dennis berättar att sätts inte alla pinnar ut (pga. vägar sjöar o dyl.)Skall man räkna
bort dem vid redovisningen.

12. Övriga frågor.
Einar O undrar om någon sett lodjur?
Roland berättar att någon sett och videofilmat något djur, Mikael E säger att han haft
ett lodjur i sitt hägn.
IC undrar hur vi skall få med de A område som ligger intill skötselområdet, kanske
någon form av inbjudan från oss alternativt jaktvårdkretsen bjuder in dem för att på
den vägen få med dem i skötselområdet.
Roland berättar att området varit inbjudna till olika samråd med varierande kvalité det
bästa var det kretsen anordnade.
Dennis rapporterade att en död älg hittats i sommar troligtvis ett äldre hondjur.
Roland frågar hur vi skall göra med de områden som ligger på 500 hektar och över
men inte når gränsen 525 för att få 2 kalvar i tilldelning kan man till exempel få två
kalvar vartannat år, mötet tycker att styrelsen kan jobba vidare med förslaget till nästa
älgmöte.
13. Avslutande av älgmöte.
Roland föreslog att nästa möte blir den 17/10 05 mötet godkände föreslaget datum var
efter Roland tackade för visat intresse och avslutade mötet.

14. Daniel Nilsson om kretsens verksamhet
Kretsen anordnade en resa till Elmia.
Eftersöksutbildning med Peter Truedsson och Roger Holgersson som drivande krafter.
Rovviltkampanj Rävjakt bildbevis behövs.
Satsningen på vildsvinskytte är mycket bra och omtyckt.
Informationen från kretsen når inte alla, nu kan man läsa vad som händer i svensk jakt
nyheter och på hemsidan.
Ett bra forum att föra ut kretsens budskap borde vara på skötselområdenas möten med
tillexempel flygblad eller att som i kväll någon från kretsen kommer till mötet.
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