Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte.
Roland Svensson hälsar alla mycket välkomna och förklarade mötet öppnat.
1. Val av ordförande och sekreterare.
Mötet föreslog och valde Jan Elmeklo som ordförande och Patrik Lamppu till
sekreterare samt två justeringsmän Anders Truedsson och Kjell Petersson.
2. Justering av röstlängd .
Styrelsens ordförande meddelar att han delat ut röstsedlar till de röstberättigade,
justeringsmännen räknar eventuella röster mötet godkände detta förfarande.
Närvarande 25 jaktlag av 31.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Håkan Edvardsson har kallat per E-post och med vanlig post.
Mötet anser att kallelsen skett enligt stadgarna.
4. Fastställande av dagordning.
Den enligt stadgarna föreslagna dagordningen godkändes med ett tillägg att mötet
väljer kontrollanter nu i stället för på septembermötet.
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 2005
Mötet godkänner resultat och balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ordförande lämnar ordet fritt angående ansvarsfrihet.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
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 är Roland Svensson, Patrik Lamppu, Bert Henricsson och Otto Ottosson.
Valberedningens förslag är omval på Samtliga.
Mötet beslutar att välja ovan nämnda ledamöter 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 på Allan Olsson och nyval på Bengt-Anders Widerberg.
C: Val av Kontrollanter.
Kontrollanter har varit: Eve Knutsson, Mikael Esse, Erling Olsson, Joakim Granhof,
Sven-Erik Svensson mötet föreslår omval.
13. Beslut om avgifter till älg skötselområdet.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter D.v.s. 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.
Tillägg.
Kjell Egon Petersson Svarvaremåla 1:7, 18 ha .
Jonas Håkansson Bengtshoka 1:9 23,5 ha .
Anders Karlsson Hällaryd 7:1, 3:9, och 1:1, Modala 1:3,1:4, Kämpamöllan 1:7, Lycke
1:34 204 ha .
Fredrik Svensson Bakaryd/ulvsmåla 1:5, 36 ha.
Otto Ottosson Dannemark 1:19, 20 ha .
Hans Henriksson Guö 1:13,1:14, Skepparslätt 1:7, Ängadal 3:45, 5:3, 75 ha.
Eve Knutsson Froarp 5:2 137 ha .
summa 513 ha .
Inga avgående område.
15. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Lars Wadmark önskar att ansluta Guö 1:6, 1:15 och 1:19, 52 ha.
Mötet beviljar ansökan och hälsar Lars jaktlag välkomna.
16. Fråga om A. Älgskötselplan (nuvarande).
Roland presenterar statistik från älg obs slaktvikter och avskjutning.
Älgobsen 3784 timmar, reproduktionstal 0,48, tjurandel 41 %, andel kor som har två
kalvar 7 %, antalet skjutbara djur 19 älgar.
Slaktvikter(tjur 100 kg, hondjur142 kg kalv 48kg),
avskjutning från 1991-2005 visar på 25 % tjur 19 % hondjur 56 % kalv.
2005 sköts 10 vuxna och 12 kalvar fördelat på 4 tjur (felskjutna) 6 hondjur 6
kvigkalvar och 6 tjurkalvar.
B. Kronskötselplan.
Ny plan skall in till länsstyrelsen varje år.
5 kronvilt skjutet i området tre hjortar en hind och en kalv.
Ove J tycker vi skjuter för mycket hjortar vad står i planen?
Roland läser ett brev från länsjaktvårdaren om kronviltsavskjutning 40 % hind 40 %
kalv 20 % hjort.
Kan vi få till någon form av inventering?
Leif N säger att man sett 18 kronvilt i Törneryd.
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 tillsätta en grupp som utreder inventering m,m
Många inlägg om utfodring, skador, avskjutning, kvotering, m,m
Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan.
17. Beslut om antal A. Älgar som skall fällas och fördelning av dessa.
Roland inleder med att styrelsen vill förbättra kvalitén på älgstammen och presenterar
styrelsen förslag kvoterad kalvjakt, (första dagen är ko med enkel kalv fredad) antalet
kalvar, beslutas efter spillningsinventeringen.
Jakten börjar andra måndagen i oktober och 70 dagar framåt alternativt tills kvoten är
fylld.
Anders K är tveksam till kvotering av kalv, Ove J likaså utan vill att vi skall behålla de
350 ha.
Roland förklarar att vi skall behålla de arealregler vi har och bestämma ett antal kalvar
som skall skjutas då bryts jakten och går vi på älgobsen skulle vi kunna skjuta 19
kalvar och få en ökning med 20 % av stammen.

Mötet beslutar att följa styrelsen förslag om kvotering och jakttid men skjuter beslut
om antal kalvar och när vi skall börja jaga enkelkalv till septembermötet.
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
hjort med 10 taggar eller mer fredas.
Jakttiden följer älgen dvs. andra måndagen i oktober och 70 dagar framåt med tillägg
att kronviltkalven kan jagas till 31 januari.
Flera talare menar att vi bör vara rädd om handjuren och föreslår att man bara får
skjuta spetshjort.
Leif N vill att vi skall kunna byta en vuxen mot en kalv.
Mötet beslutar att följa styrelsen förslag om antalet och jakttiden (4+4 31 januari på
kalv) med tillägg från mötet att bara spetshjort är lovlig och att man kan byta en vuxen
mot en kalv.
18. Frågor angående så kallad ”havre älg”
Roland 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.
Felskjutningarna diskuteras och styrelsen föreslår att vi tillämpar stadgarna .
”Om något jaktlag fäller fler älgar än det är tilldelat eller felaktigt djur fälls enligt
älgmötets överenskommelse.
Skall djuret gå till försäljning och dess värde skall tillfalla älgskötselområdets kassa
eventuella horn skall förverkas eller vad älgmötet så beslutar.
Inga böter skall utdelas till skytten eller jaktlaget.
Älgen skall vara väl omhändertagen och i sådant skick att veterinärsbesiktning kan
genomföras (med röda organ) levereras på av mottagaren angiven plats.
Vuxna djur som understiger 100 kg i slaktvikt skall räknas av som kalv på
tilldelningen.
Kalvar som understiger 40 kg i slaktvikt räknas inte av överhuvudtaget från
tilldelningen. Vid anmälan om djur som understiger dessa slaktvikter skall kontroll
utföras av vald kontrollant ”
Kompletterande förslag till stadgar om älgen väger över 100 kg slaktvikt skall den
avräknas från tilldelningen, även nästa års vuxna tilldelade älg skall avräknas.
Om jaktlaget vill kan man köpa älgen, priset höjs till 50kr/kilot.
Krister S tycker att avräkna nästa års tilldelade vuxna djur är för hårt, man straffas
tillräckligt med skammen och att man tvingas sälja djuret och votering genomförs där
vinner styrelsens förslag.
Fallvilt kronvilt, älg från omkringliggande A-områden som faller in i skötselområdet
under icke jakttid skall djuret gå till försäljning och förtjänsten tillfaller
skötselområdets kassa.
Omhändertagande skall om möjligt ske av respektive jaktlag de ordnar transport,
veterinärbesiktning och som kontaktpersoner vid försäljning.
Skälig ersättning för transport, veterinärbesiktning och fällavgift står skötselområdets
kassa för.
20. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder.
beslut avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt
P 18,
Spillningsinventeringen den ¼ 06 samlas vi här i Halahult för att sammanställa den

räknade spillning som har gjorts lördag/söndag och i samband med det bjuder
skötselområdet på förtäring .
Otto föreslår att vi skall köpa in kartmaterial till en kostnad av 12000-15000 kr det
skulle underlätta för styrelsen och skötselområdet men även för det enskilda jaktlaget
mötet beslutar att köpa in med tillägg att styrelsen undersöker bästa material och utser
någon ansvarig.
Flera olika förslag om viltvårdsarbete kommer upp bland annat sockerbetor gillas av
de flesta klövvilt inte bara av gris, skottpeng på räv, odla i kraftledning, till, salix, tall,
saltstenar,
Skadeförebyggande 100 kr/jaktlagmedlem fungerar den?
Otto menar att det har vi har beslut på
Mötet beslutar att viltvårdsarbetet skall fortsätta likt tidigare år.
21. Övriga frågor.
Roland föreslår att varje jaktlag får 1 saltsten/100 ha att sätta ut till våren, stenarna
delas ut i samband med spillningsträffen ¼ och kostnaden för stenarna står
skötselkassan mötet godkänner förslaget.
Ove J tycker att styrelsen presenterar sig och det gör dom.
Ove igen om att länsstyrelsen bör vara snabbare med sina beslut angående
älgförvaltning.
Roland fyller i att länsstyrelsens samrådsmöte borde ligga innan skötselområdenas
möten dels för enskilda jaktlags möjlighet att gå ur och söka A-Licens är då omöjlig
men också för att har redan beslutat vilken avskjutning man skall ha i skötselområdet.
Roland tackar Dagmar genom att överräcka en blomma för hon ser till så vi inte går
hem hungriga och kaffe sugna
Ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse och avlutade mötet.
Sekreterare Patrik Lamppu
Ordförande Jan Elmeklo
Justering Anders Truedsson Justering Kjell Petersson

