Halasjöbygdens älg/ kronviltskötselområde 070125

Protokoll fört vid 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 Karlsson (Askaremåla) och Eve Knutsson.
2. Justering av röstlängd.
Styrelsens ordförande meddelar att han delat ut röstsedlar till de röstberättigade,
justeringsmännen räknar eventuella röster mötet godkände detta förfarande.
Närvarande 26 jaktlag av 32.
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Håkan Edvardsson har kallat per e-post och med vanligt brev till dem som inte har epost.
Mötet anser att kallelsen skett enligt stadgarna.
4. Fastställande av dagordning.
Den enligt stadgarna föreslagna dagordningen godkändes av mötet.
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 2006
Mötet godkänner resultat och balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ordförande lämnar ordet fritt angående ansvarsfrihet.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
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 Jonas Håkansson, Mikael Esse och Håkan Edvardsson.
Valberedningens förslag är omval på samtliga.
Mötet beslutar att välja ovan nämnda ledamöter på 2 år.
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11. Val av en ledamot i styrelsen till ordförande i älgskötselområde 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.
Mötet föreslår omval.
Mötet beslutar att välja Peter och Patrik Nilsson till revisorer på 1 år.
B: Val av valberedning.
Valberedning har varit Bengt-Anders Widerberg och Allan Olsson.
Mötet föreslår omval på Allan Olsson och Bengt-Anders Widerberg.
Allan Olsson avböjer omval, mötet föreslår nyval på Erling Olsson och mötet beslutar
att välja Bengt – Anders Widerberg och Erling Olsson till valberedning.
13. Val av 5 Kontrollanter.
Kontrollanter har varit: Eve Knutsson, Mikael Esse, Erling Olsson, Joakim Granhof,
Sven-Erik Svensson, mötet föreslår omval och väljer samtliga till kontrollanter.
14. 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.
15. Anmälan om förändringar i området.
Fredrik Gustavsson meddelar att Bökemåla 1:45 går över till Bert Henriksson.
Belganet 2:15 avgår Från Bert Henriksson.
Törneryd 6:10 avgår från Stig Edvardsson
Allan Olsson lägger till Applakärr 2:21,1och 2:21,2
16. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Per Gottfridsson Pernilshoka 1:5 80ha, mötet godkänner inträde.
Börje Olsson Långehall 362 ha, mötet godkänner inträde.
Ingemar Gyllström Björkenäs/Hällaryd, men i denna ansökan finns en fastighet Kölö
80 ha som enligt styrelsen inte kan betraktas som produktiv älgmark och mötet
beslutar att inte godkänna inträde för Kölö fastigheten men övriga 291 ha är välkomna
in i skötselområdet.
17. Fråga om A. Älg skötselplan .
Roland presenterar statistik från älg obs slaktvikter och avskjutning.
Älg obsen 4036 timmar, 30 tjurar, 40 ensamma hondjur, 23 ko med en kalv, 6 kor med
2 kalvar, reproduktionstal 0,50, tjurandel 36 %, slaktvikter (kalv 51kg),
2006 sköts 14 kalvar 8 kvigkalvar och 6 tjurkalvar 1 vuxet hondjur (fel skjutning).
Fortfarande finns det en snedfördelning i stammen 76 hondjur 36 tjurar 35 kalvar,
enligt älg obs och tillsammans med bedömd vinterstam är antalet skjutbara djur 29
älgar.
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18. B. Kronskötselplan.
Ny plan skall in till länsstyrelsen varje år.
2 kronvilt skjutna i området 1hjort och en kalv.
Kronviltsgruppen har haft ett möte där man diskuterade kronviltstammens storlek och
utbredning cirka 55 djur finns i främst den sydöstra delen av skötselområdet och
många har vi tillsammans med Hoby skötselområde.
19. Beslut om antal A. Älgar som skall fällas och fördelning av dessa.
Roland inleder med att presentera Kalmar modellen den går ut på att skjuta ensamma
hondjur (1 vecka) då jagas bara dubbelkalv efter den veckan jagas enkelkalv också
spara tjur 0 till 4 taggar.
Fördelarna är flera ökad medelålder, höjda slaktvikter kalv, större tjurar.
Styrelsens förslag till mötet är en modifierad Kalmarmodell med kvoterad
hondjursjakt en vecka eller tills kvoten är fylld, 8 bryter vid 7, första veckan är ko med
enkel kalv fredad antalet kalvar enligt ordinarie tilldelningsprincip.
Tjurar 0 till 8 sparas kvot 2 stycken.
Jakten börjar andra måndagen i oktober och 70 dagar framåt.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Hans H menar nu kommer en modell till vad heter det nästa år? Han föreslår fortsatt
kalv jakt.
P A ser helst att man sparar tjurar en längre tid.
Någon tycker att vi skall vänta tills spillningsinventeringen är gjord
Roland förklarar att man ska kunna lämna området efter beslut och söka A licens det
måste vara gjort innan den 31/1 och skötselområdet skall lämna avskjutningsplan till
länsstyrelsen innan de1/2.
Anders K menar att spillningsinventeringen är för att vi skall kunna jobba långsiktigt.
Joakim G tycker det är för tidigt att skjuta vuxna.
Dennis A menar att vi ska skjuta hondjur för att jämna till stammen.
I princip finns det två huvudförslag styrelsens och fortsatt kalvjakt.
Mötet beslutar att följa styrelsens förslag med röstsiffrorna 15 mot 14.

B. Kronvilt
Kronviltsgruppen presenterar ett förslag till avskjutning 4 hindar helst smalhind och
10 kalvar.
Jakttiden för vuxen följer älgen dvs. andra måndagen i oktober 70 dagar framåt och
kronviltkalven kan jagas till 31 januari.
Mötet beslutar att följa kronviltgruppens förslag med tillägg att man bara får skjuta 1
vuxen per jaktlag
20. Frågor angående så kallad ”havre älg”
Ordförande lämnar ordet fritt.
Mötet beslutar om oförändrade regler.
21. Regler för älgjakten utöver de i punkt 18 angivna.
Styrelsen föreslår att tillämpningen av fel skjutet djur kompletteras med att har en tjur
mindre horn än 5 centimeter skall den inte räknas som en fel skjutning.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Mötet beslutar att godkänna den förändringen.

Halasjöbygdens älg/ kronviltskötselområde 070125
22. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder.
beslut avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt
P 18,
Spillningsinventeringen den ¼ 07, då 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 och delar ut saltstenar till de närvarande jaktlagen 1 sten
per 100 ha.
Det finns pengar att söka för viltskadeförebyggande åtgärder hos Karlshamnskretsen.
Skadeförebyggande 100 kr/jaktlagmedlem.
Mötet beslutar att viltvårdsarbetet skall fortsätta likt tidigare år.
23. Övriga frågor.
Roland meddelar att kartmaterialet håller på att delas ut till de enskilda jaktlagen med
början norr ifrån en del har redan fått, förhoppningsvis kan resterande få sina till
spillnings träffen.
Roland tackar Dagmar genom att överräcka en blomma för hon ser till så vi inte går
hem hungriga och kaffesugna, även mötesordförande fick en blomma för sin insats att
leda dagens möte.
Bert H tycker att vi skall införa totalförbud på gris 1/3 till 1/8 frivilligt.
Någon menar att vi måste ha möjlighet att skjuta gris för att skydda gröda.
Man skall mata på åtel och skjuta vid grödorna vid denna tid.
Anders T säger att Länsföreningen har lämnat en motion om gris förvaltning till
jägareförbundet.
Karlshamnskretsen har årsmöte den ½ kl 1900 i Mörrum P-A kommer och pratar om
viltvård.
Ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse och avslutade mötet.
Sekreterare Patrik Lamppu
Ordförande Jan Elmeklo
Justering Anders Karlsson

Justering Eve Knutsson

