Protokoll Älg/kronviltsmöte 051017
1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Mötets utlysande.
Kallelse till mötet gjordes på septembermötet, det godkändes av mötet.
3. Val av justeringsman.
Kjell Petersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

5. Redovisning av första veckans jakt.
Bert H rapporterar att man skjutet ett hondjur och sett hyfsat med älg i princip varje
dag man jagat.
Stig E (Håkan E) rapporterar att man skjutet ett hondjur och sett både ko med en kalv
och två kalvar.
Otto O redovisar att man sköt en liten pinntjur som var i så dåligt skick att den slog
omkull när hunden gick på den, vid veterinärbesiktning visade det sej att den led av
skolios och älgen dömdes ut.
Sedan blev Otto nästan omkull sprungen av ett vildsvin .
En i princip hornlös tjur sköts med slaktvikt på 92 kg (felskjutning).
Sen har man haft kontakt med två hondjur.
Mikael E rapporterade att han var hund första dagen och att man skjutet ett hondjur,
observerat en fyra taggare plus ett kronvilt i övrigt var det dåligt med älg .
Roland S rapporterar att man sett ett ensamt hondjur och skjutet på en spetshjort som
troligen gått ner i Bråtasjön och är spårlöst borta?
Leif N redovisar att man skjutet en kalv lös ko samt observerat ko med kalv.
Sven-Erik S rapporterar att man inte jagat.
Jonas H rapporterar att man sett pinntjur, ko o kalv, en stor tjur (8 taggar) och en ko
med kalv till.
Allan O rapporterar att man inte sett några älgar under jakten.

Patrik L rapporterar att man observerat tre vuxna älgar första dagen och att man
skjutet en kronviltskalv plus sett fem andra kronvilt.
Eve K rapporterar om mycket älg, tjur, ko o kalv, tjur o kviga, tjur o kviga igen, två
fina åttataggare.
Allan B igen rapport (representant saknades på mötet).
Anders K rapporterar att man sett ett ensamt hondjur och ett kronvilt.
Kjell-Egon P rapporterar att man observerat fyra tjurar och fyra hondjur.
Fredrik G inga observerade älgar.
Hans O redovisar att man sett ett hondjur och det sköt man.
Stig S redovisar en skjuten kalv och en del observationer, tjur med horn ena sidan, ko
o kalv det verkar som om det varit mycket älg i området.
Erling O rapporterar om att man sett en älg tjur och skjutet en kronviltshind
(smaldjur).
Karl-Erik L redovisar en skjuten tjur (felskjutning) med mediokra horn och en
slaktvikt på 107 kg.
Lennart A redovisar att man skjutit en ännu sämre tjur med bara rosenkransar och en
slaktvikt på 92 kg (felskjutning).
Joakim G har inte observerat några älgar under jakten men sett en del kronvilt och ko
o kalvar någon kväll efter jakten.
Marth B har ingen älg observation men väl ett kronvilt.
Rune L saknas ingen obs.
Allan H inga observerade älgar.
Mikael A redovisar en skjuten dubbel kalv och en observerad fyrataggad älg.
Peter O rapport saknas.
Jan-Åke E inga älgar observerade.
Stig B lite spår ingen älg observerad.
Karl-Erik K inga älgar observerade.
Mats N rapport saknas på mötet.

Hans H inga älgobservationer.
Summering av första veckans jakt på älg blir 5 hondjur, 3 tjurar, 2 kalvar.
Kronviltet 1 spetshjort, 1 smalhind, 1 kalv skjutna.

6. Inlämning av älgobs, älgkäkar, och redovisning fällavgift till kassör.

7. Kronvilt skötselplan.
Roland lämnar ordet fritt, mötet menar att vi kan jobba vidare med den skötselplan vi
har, för att jobba så långsiktigt som möjligt och än så länge finns inga direkta skador
trots att grupperna innehåller rätt många djur och är koncentrerade till sydöstra delen
av skötselområdet.
Joakim G menar att vi kanske skall jaga dem i januari då de går i stora grupper och gör
skada.
Joakim G undrar om samjakten på kronvilt, Roland läser i tilldelningen: man har rätt
att skjuta ett kronvilt och en kalv per jaktlag tills kvoten är fylld, D.v.s. man kan jaga
tillsammans och skjuta fler än ett djur på samma mark vid samjakt.

8. Framtida älgavskjutningsregler.
Roland berättar att skötselplanen går ut i år och lämnar ordet fritt varvid en lång
diskussion uppstår hur vi ska få en bättre älgstam både vad det gäller kvalitet och
kvantitet.
Fakta är att länsstyrelsen kräver minst 50 % kalvavskjutning, vi har tjurbrist, dåliga
tjurar, obalans mellan tjur o hondjur, låg medelålder på tjur, låga slaktvikter på kalv.
Innläggen är många, spara stora tjurar, 70 dagar på pinntjur, öka kalvavskjutning byta
vuxen mot kalv, hitta ett system att få bort de dåliga tjurarna, bara kalvjakt, varför inte
ge även de små tjurarna en chans att bli stora vi har inga andra, problemet bottnar i de
små djuren(inavel) det är bristen på tjur som är orsaken, någon är rädd att vi skjuter för
mycket hondjur när inte tjuren är lovlig, är det klimat förändringar som påverkar,
någon menar att risken är stor för att skjuta en liten fjoling för en kalv om den går ihop
med ett stort hondjur, kalvjakt är kanske det enda men hur skall vi komma åt de dåliga
djuren.
Tre fel skjutningar och djuren går till försäljning det skapar en massa pengar i
skötselområdets kassa det är inte meningen vi bör se över reglerna till kommande
möten.
Fällavgiften på de felskjutna djuren står skötselområdet för.
Mikael A menar att skall vi bestraffa de som skjuter fel fast vi vill ha bort de dåliga
tjurarna.
Efter alla inlägg kan man konstatera att det finns två huvudlinjer den ena är enbart
kalvjakt den andra är avlysningsjakt på vuxna(8 i kvot) med inriktning på de klena
djuren.
Någon tycker det är riskabelt att släppa pinntjur fritt för det kan finnas fina udda fyror
bland dom.
Roland föreslår att vi kanske skall införa någon form av tagg längd för att få bort de
dåliga tjurarna .

Flera menar att det är svårt med sådana system då man riskerar bestraffning.
Anders T kanske skall man gå på slaktvikten, är djuret under 100 kg så räknas det som
kalv och man undgår bestraffning.
Diskussionen fortsätter på nästa möte där rätt beslut fattas.

9. Övriga frågor
Leif N undrar vilket datum gäller för städning av spillningsrutorna på komihåg lappen
står det 30-31/10 det skall vara 29-30/10.
Roland ställer en fråga angående kontakten med ett jaktlag, jaktledaren är aldrig på
möten och håller dålig kontakt med skötselområdet, mötet godkänner att styrelsen
tillskriver vederbörande om att utse en ny jaktledare.

10. Nästa älgmöte
Förslag torsdagen den 26/1 06 mötet godkänner föreslaget datum.

11. Avslutande av älgmötet.
Roland tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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