Halasjöbygdens älg/kronviltsskötselområde 2006-09-21

Protokoll älg/kronviltsmöte 06-09-21 i
Halasjöbygdens älg/kronviltskötselsområde.
1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Mötets utlysande.
Håkan Edvardsson har kallat berörda via E-Post, brev och någon per telefon vilket
godkändes av mötet.
3. Val av justeringsman.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Ingemar Svensson.
4. Godkännande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.
5. Genomgång av länsstyrelsens rekommendationer.
Jakttiden för skötselområden är 9 oktober till 28 februari.
Älgavgift för fälld vuxen älg skall vara 800 kronor.
Kalvförande älgko bör fällas först efter det att kalven eller kalvarna fällts.
Jakttrycket bör hållas lågt efter vuxen älg.
Jakttrycket bör läggas på älgkalv.
Arealgränsen för A-område i Karlshamns kommun är höjt till 730 ha .
Länsstyrelsens beslut om jakttider på A-områden 2 dagars jakt på vuxen älg 70 dagar
på kalv, B-områden 1 dag vuxen 3 dag kalv.
Länsstyrelsen rekommenderar ett lågt jakttryck på vuxen älg, jaga kalv.
Roland presenterar en del fakta om bland annat älgolyckor i blekinge som var
oförändrad från i fjor, av alla älgar som sköts i länet var 72 % kalvar .

6. Genomgång av tilldelning samt jakttiden för Älg/kronvilt.
Enligt beslut på januarimötet skall vi bara jaga kalv(antalet skall beslutas i kväll) med
tidigare tilldelningsprinciper (350ha) och jakttiden 70 dagar med start andra måndagen
i oktober se beslut nedan.
Roland presenterar resultatet av inventeringen 6,6 älgar/1000ha plus ett räkneexempel
där vi har en vinterstam på 96 djur och går man på älgobsen så blir fördelningen 38
tjurar och 58 hondjur gånger 0,5 (reproduktionstal för länet) då får man 29 djur minus
övrig dödlighet och med målet att nå 7,0 i skötselplanen föreslår styrelsen en kvot på
15 kalvar.
Flera opponerar sig mot kvotering och någon vill höja antalet till 22-26 kalvar.
Mötet debatterar de olika förslagen med ett antal inlägg varvid röstning genomfördes
och den utföll så att styrelsens förslag vann (20 för 4 emot).
Styrelsen föreslår att vi skjuter kon ren från första dagen mötet beslutar följa styrelsens
förslag.
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Kronviltstilldelning, Januarimötet beslutade om oförändrad tilldelning(4 vuxna hind,
spetshjort och 4 kalvar) och jakttiden på vuxen är samma som älg kalven medan
kronviltkalven jagas till 31/1.
Ett vuxet och en kalv per jaktlag tills kvoten är fylld plus att man kan byta vuxet
kronvilt mot en kalv.
7. Adresslistan till kontaktman i varje jaktlag.
24 jaktlag var närvarande av 32 möjliga.
Roland uppmanade alla kontaktmän som har ändrade telefonnummer att meddela det
så listan blir uppdaterad.
8. Ändringar i området.
Farslycke 1:17,1:20, Hässeldalen1:14, 1:40 har utgått från området, plus att flera små
områden inte kom med av olika anledningar.
9. Information, käkinsamling, älgobs.
Förhoppningsvis skall det inte bli några käkar att lämna in men skulle olyckan vara
framme kan man lämna till kontrollanten .
Älg obs lämnas till Mikael Esse på oktobermötet.( även om man inte jagat skall man
lämna).
10. Viltrapportering.
Viltrapporten(allt vilt) skall lämnas till Jonas Håkansson på januari mötet.
Roland visar statistik av viltrapporten från 2000-2005, mest intressant var vildsvinens
uppgång, rådjurens tillbakagång är inte lika rolig Roland uppmanar till rävjakt
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.
Rutorna skall vara rensade senast sista helgen i oktober 28-29/10.
Det verkar som om alla har kommit igång med sina rutor.
Om snön tillåter skall vi räkna innan ¼ 07 med sedvanlig träff efteråt.
12. Kronviltsskötsel.
Uppdraget styrelsen fick om att utreda frågan om kronviltsgrupp.
Då ingen i styrelsen känner att man har kompetens att leda en sådan grupp vill man
avvakta men ändå jobba så aktivt som möjligt (skötselplanen) och i den står att vi vill
få till en spridning och en kvalitetshöjning .
Per Arne från Eriksberg kommer till nästa möte .
Ökar kronviltet med den avskjutning vi har?
Ingen vill ha några skogsskador som man hade på 80 talet .
Stödutfodring minskar nog skador.
Roland frågar Jan E om länsföreningen har någon grupp men det finns inte någon, och
de skador som rapporteras är i Ronneby, Nättrabyområdet, skulle vi komma igång så
stöder länsföreningen gärna en sådan grupp, sammansättningen bör bestå av både
markägare och jägare.
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13. Övriga frågor.
Anders Truedsson representerar Karlshamnskretsen och berättar om en föreläsning på
Väggaskolan den 5/10 klockan 1800 Magnus Johansson om älgförvaltning
(restaurering av den Öländska älg stammen) alla är välkomna det kostar 20 kr.
Någon frågar om det inköpta kartmaterialet ordförande svarar att på oktobermötet
kommer Henrik S med en presentation .
14. Nästa Älgmöte .
Roland föreslår den 16/10 mötet godkänner förslaget.
15. Avslutning.
Roland tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Sekreterare Patrik Lamppu
Ordförande Roland Svensson
Justeringsman Ingemar Svensson

