Protokoll älg/kronviltsmöte 07-09-11
1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnar
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 föreslogs och valdes Krister Svensson.
4. Godkännande av dagordningen.
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes av mötet.
5. Genomgång av länsstyrelsens rekommendationer.
Under punkt 5 Länsstyrelsens rekommendationer, Jakttiden för skötselområden 8
oktober till 29 februari.
Älgavgift för fälld vuxen älg skall vara 800 kronor.
Kalvförande älgko bör fällas först efter det att kalven eller kalvarna fällts.
Avlysningsjakt efter älgtjur, fredad 0 till 8 taggar max 7 dagars jakttid tidigare om
kvoten är fylld.
Avlysningsjakt hondjur- begränsad jakt efter mindre hondjur(kvigor) 7 dagars jakttid
tidigare om kvoten är fylld.
Avlysningsjakt på kalv de 7 första dagarna får endast dubbelkalv fällas därefter är alla
kalvar lovliga hela perioden om inte kvoten fylls.

6. Genomgång av tilldelning samt jakttiden för Älg/kronvilt.
Enligt beslut på januarimötet skall vi jaga med en modifierad Kalmarmodell, kvoterad
hondjursjakt en vecka eller tills kvoten är fylld, 8 hondjur bryter vid 7, första veckan
är ko med enkel kalv fredad antalet kalvar enligt ordinarie tilldelningsprincip.
Tjurar med 0 till 8 taggar sparas kvot 2 stycken.
Vad är en felskjutning? har tjuren mindre taggar än 9 (tagglängd 2.5) så är det en
felskjutning, men skjuter man en tjur(av misstag) med ”knappar” så skall de vara
kortare än 5 cm för att det inte skall räknas som felskjutning.
Erling O frågar var börjar vi mäta vid rosenkransen eller vid skallen?
Roland svarar att kontrollanterna bör snacka sig samman så det blir lika .
Kronviltstilldelning, Januarimötet beslutade om jakt på 4 vuxna hindar helst smalhind,
och 10 kalvar ingen jakt på hjort.
Jakttiden på vuxen är samma som älg kalven medan kronviltkalven jagas till 31/1.
Ett vuxet per jaktlag tills kvoten är fylld, fritt antal kalvar per jakt lag tills kvoten är
fylld.

7. Adresslistan till kontaktman i varje jaktlag.
Listan uppdaterades på plats på ett smidigt sätt då ordförande hade tillgång till bärbar
pc.
Vid felskjutning så finns slaktarens telefon på listan och han är tillgänglig även
kvällstid.
8. Ändringar i området.
Alla förändringar i skötselområdet är klara även registrering hos länsstyrelsen området
är nu 17003ha men tvåfastigheter har avregistrerats Hjälmsa 2:13 2:6 .
9. Information, käkinsamling, älgobs.
Käkar skall lämnas vid oktobermötet kokade så de inte surnar.
Älg obs lämnas till Michael 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 2000-2006, mest intressant var vildsvinens
uppgång, rådjurens tillbakagång är inte lika rolig Roland uppmanar till rävjakt och till
sparsam jakt på bock så vi inte hamnar i samma läge som med älgen.
Några konstiga siffror har dykt upp i viltrapporten, det är viktigt att vi är
sanningsenliga när vi fyller i rapporten det gagnar ingen med fel statistik.
Roland frågar om vi skall ha kvar viltrapporten mötet beslutar att vi behåller den för
att se trender i våra avskjutningar.
Alexander W frågar om vi lämnar rapporten till länsviltdatabasen, Roland svarar att
inte i nuläget men kanske i framtiden .
Alexander W berättar lite om länsviltdatabasen .
Älg/kronviltsrapport är obligatorisk och skall lämnas även om man inte skjutet några
djur.
Alla rapporter, älgobs, slaktvikt, tilldelning, adresslista, årsplanering finns i kuvertet
som delades ut i samband mötet.

11. Spillningsinventering.
Resultatet av inverteringen blev 6,8 älgar/1000 ha(mål skötselplan 7.0) noggrannheten
är ca plus/minus 1 älg det ger ca 100 älgar i vinterstam.
Men det som stör siffrorna mycket är de som inte inventerar eller rapporterar, sätter
man inte noll på dem så visar det mera älg.
Kanske får vi öka antalet rutor när arealen stiger?
Rutorna skall vara rensade senast sista helgen i oktober 27-28/10.
Om snön tillåter skall vi räkna spillning helgen 5-6/4 08 med sedvanlig träff efteråt.

12. Brister i rapportinlämning (viltrapport älgobs spillningsinventering
avsskjutningsrapport).
Älg obs spillningsinventering är ett måste för vi skall få rätt besluts underlag vad det
gäller skötselplan och avskjutning (tilldelning).
Avskjutningsrapport skall också lämnas för att skötselområdet måste rapportera i sin
tur till länsstyrelsen innan ett visst datum.

Nytt för i år är att man skall lämna avskjutningsrapport samma dag djuret skjuts och
då skall fastighetsnummer vara med eventuellt slaktvikt kan lämnas i efterhand.
Vad skall vi göra med dem som inte rapporterar?
Roland lämnar ordet fritt.
Flera förslag kommer in och allt från dialog till skriftlig varning samt uteslutning
kommer upp.
Mötet enas att vi skall föra en dialog och förklara hur viktig rapporteringen är för
skötselområdet.
Härmed uppmanar mötet alla medlemmar i Halasjöbygdens Älg skötselområde
att lämna de rapporter vi gemensamt beslutat att använda oss av.

13. Övriga frågor.
Styrelsen har fått en skrivelse angående vildsvin (jaktvårdskonsulenten har också fått
brevet)och de problem de ställer till med, i skrivelsen fanns 6 olika förslag.
Brev skrivaren läser upp de olika punkterna.
1. Så mindre oanvända åkrar med höstvete eller havre detta ska fungera som mat plats
och jakt får inte förekomma på dessa odlingar.
2. Avstå från åteljakt i juni – juli detta för att inte skrämma bort grisarna och
därigenom tvinga dem söka mat längre bort.
3. Åtlar och utfodrings platser måste väljas med omsorg och gärna i samråd med
lantbruket så man inte lockar grisar närma odlingar.
4. Ingen ut fodring under höst vinter, vi behöver inte hjälpa stammen att växa när vi
inte heller klarar avskjutningen.
5. Bli bättre grisjägare 80 % av stammen ska skjutas varje år.
6. Åtlar får inte bli permanenta, jag tror det finns åtlar det aldrig skjuts något.
Roland förklarar att det inte är en fråga för skötselområde utan eventuella beslut är
frivilliga och lämnar ordet fritt.
Alexander w föreslår samordnad jakt.
Dennis A menar att det är för lång jakttid, hade det bara varit jakt låt säga på höst
vinter så hade inte folk matat hela året.
Alexander W vi måste lära mer om hur de hanterar problemet på kontinenten, god
tillgång på mat gör att gyltor och suggor kommer i brunst tidigare och föder mer
grisar.
Roland föreslår gemensam jakt 1 dag i respektive månad november, december och
januari.
Mötet beslutar att försöka anordna tre jaktdagar där hela skötselområdet jagar gris
samtidigt.
Och uppmanar till att inte skjuta på åtel i juni, juli.
14. Nästa Älgmöte .
Roland föreslår den 15/10 klockan 19.00 mötet godkänner förslaget.

15. Avslutning.
Roland tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare Patrik Lamppu

Ordförande Roland Svensson Justeringsman Krister Svensson.

