Protokoll Älg/kronviltsmöte 061016
1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna speciellt Per Arne Ohlsson Eriksberg och Henrik
Svensson och förklarade mötet öppnat.
2. Mötets utlysande.
Kallelse till mötet gjordes på septembermötet, till dem som inte var där skickades epost eller vanligt brev 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 en kalv och sett 15 hondjur utan kalv, 2 ensamma
kalvar, någon tjur och en ko med kalv.
Stig E (Håkan E) rapporterar att man skjutet två kalvar och haft bra med älg.
Otto O redovisar att man sköt en kalv sett pinntjur och ko med kalv.
Mikael E rapporterar att man sett ko med kalvar något ensam vuxet djur och en tjur.
Roland S rapporterar att man sett en pinntjur ko med kalvar ett ensamt vuxet djur och
skjutet en kalv.
Anders K rapporterar att man sett ett ensamt hondjur, tjur och en kronviltshind med
kalv.
Leif N ingen representant närvarande.
Sven-Erik ingen representant närvarande.
Jonas H rapporterar att man sett mycket älg, ko o kalv, tre stora tjurar tre hondjur utan
kalv.
Allan O rapporterar att man inte sett några älgar under två dagars jakt.
Patrik L rapporterar att inga observationer är gjorda vare sig på älg eller kronvilt.
Eve K rapporterar om mycket älg, tjur(4 taggare) ko o kalv, en kalv skjuten.
Allan B Rapporterar att man sett två tjurar och ett ensamt hondjur skjutet en spetshjort.

Kjell-Egon P rapporterar att man observerat en tjur annars dåligt med älg.
Fredrik G rapporterar att man observerat ett ensamt hondjur.
Håkan S redovisar att man jagat två dagar ingen observerad älg.
Marth B flera älgar observerade.
Stig S har observerat, ko o kalv
Erling O rapporterar om att man sett ett ensamt hondjur, tjur och ko med kalv.
Karl-Erik L inte jagat men sett en tjur innan jakten och ko med kalv.
Lennart A har inte sett några älgar.
Joakim G har observerat ett ensamt hondjur, pinntjur, ko och kalv samt en
kronviltshind med kalv och två hjortar.
Sven Gunnar S ingen representation.
Allan H ingen representation.
Mikael A ingen representation.
Peter O har sett en del älg och skjutet en kalv.
Jan-Åke E har sett ett ensamt hondjur.
Stig B tre älgar har gått igenom marken.
Karl-Erik K observerat ko med dubbel kalv varav den ena sköts.
Mats N rapport saknas på mötet.
Hans H inga observationer av älg och kronvilt.
Lars W ingen representation.
Summering av första veckans jakt på älg blir, 9 kalvar.
Kronvilt 1 spetshjort.
Reflektioner från rapporteringen mycket ensamma hondjur mindre med tjur en hel del
med ko med en kalv men även dubbelkalvar.

6. Inlämning av älgobs, älgkäkar, och redovisning fällavgift till kassör inte aktuellt
då ingen vuxenjakt har skett.

7. Kronvilt
Roland lämnar ordet till Per Arne Olsson Eriksberg, P A är viltmästare och håller ett
föredrag om kronvilt men även annat klövvilt.
Kronviltet finns i hela Europa i Sverige skjuts 1500-1800 kronvilt per år i norden är
det Norge som skjuter mest ca 25000.
Dom går i grupper med hindar, kalvar och spetsar medan hjortarna går för sig själva
utom vid brunst.
Kronhjorten är på topp vid 10-12års ålder.
Generellt för allt klövvilt är åldern på hanndjur är för låg för att vi ska få en bra stam.
Mindre än 1 % av hindarna får dubbelkalv.
För lite naturlig mat skapar skador.
Kronvilt äter mest gräs, klöver, kruståtel och bärris.
Skador kommer oftast på våren då det är magert med mat.
Utfodring går bra med ensilage, sockerbetor, rotfrukter, viltåker, salix.
En stam i balans består av 50 % hind o hjort (vuxna).
Bästa jakt är tryck och vaktjakt, hund jakt skapar oro och kronviltet drar till andra
platser.
För att veta vilken avskjutning man ska ha bör man inventera, bäst vid brunst men
även våren går bra.
Stånd platser bestäms av biotopen plus lugn och ro.
Klövviltsförvaltning bör ske på så stora områden som möjligt, älgförvaltning bör ligga
på 50000 ha.

8. Kronviltsansvariga.
Roland berättar att vi skall utse en grupp som kan ta sig an kronviltet (uppdrag från
tidigare möte) som jobbar att få till en lagom livskraftig stam.
Joakim Granhof väljs som sammankallande och Björn Hansson ansluter sen föreslås
Jesper Einarsson och Ove Johansson men de är inte närvarande.

9. Kartmaterial.
Henrik Svensson håller ett föredrag om det inköpta kartmaterialet med program
(jaktstigen).
Kartan är lantmäteriets fastighetskarta 20 rutor a 2500 ha ca 50000 ha.
Jaktstigen är inte ett användarvänligt program så det använder vi inte.
Henrik föreslår att varje jaktlag får använde sin del utav kartan genom en beställning
av bakgrundsmaterial och får sen själva märka ut pass och så vidare utskick via
Roland och cd skivor står skötselområdets kassa.

10. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

11. Nästa älgmöte
Förslag torsdagen den 25/1 07 mötet godkänner föreslaget datum.

12. Avslutande av älgmötet.
Roland tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sekreterare Patrik Lamppu Justeringsman Kjell Pettersson Ordförande Roland
Svensson

