Protokoll Älg/kronviltsmöte 071015
1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Mötets utlysande.
Kallelse till mötet gjordes på septembermötet, och i protokollet från mötet som alla
fått via e-post eller hemskickat per brev, mötet godkände kallelsen.
3. Val av justeringsman.
Dennis Andersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

5. Redovisning av första veckans jakt.
Bert Henriksson (Alf Blåder) rapporterar att man skjutet ett hondjur och sett ett 20 tal
djur, tjurar 4,6 taggar hondjur utan kalv, ko med kalv.
Man har avlivat en trafikskadad älg som blev utdömd som människoföda.
Stig Edvardsson (Jan Elmeklo) rapporterar att man skjutet ett hondjur och haft bra
med älg 7 olika djur, tjurar med 2,4,6, taggar ko o kalv, kviga.
Otto Ottosson redovisar att de sett tre olika tjurar pinntjur, 3 taggare, och en 4
taggare.
Mikael Esse rapporterar att man sett ko med 2 kalvar och en fyra taggare, två
sextaggare, ko med kalv.
Roland Svensson rapporterar att man har haft en trevlig jakt och fått många älgar i
pass, ko med kalv och flera fina tjurar.
Anders Karlsson rapporterar att man skjutit ett ensamt hondjur, sett ko med kalv och
tre älgar som man inte vet kön på.
Leif Nilsson jaktlaget har sett två tjurar och två hondjur.
Jonas Håkansson rapporterar att man sett mycket älg, 2 ko med 2 kalvar, två stora
tjurar 4,6 taggar, en kalv skjuten.
Eve Knutsson rapporterar om mycket älg, tjur(4 taggare) ko o kalv.

Sven-Erik Svensson rapporterar att man sett två ensamma hondjur som man sparar
till framtiden.
Allan Olsson rapporterar att man sett ko och kalv, men för övrigt haft dåligt med älg
under jakten.
Patrik Lamppu rapporterar att man sköt på vad man trodde var ett hondjur men efter
skottet visade det sej att hade den hade knappar till horn, kontrollant tillkallades som
bedömde att älgen tillfaller jaktlaget enligt beslut på ordinarie älgmöte 25/1 07.
Allan Brorsson Rapporterar att man sett en tjur och en ko med kalv.
Kjell-Egon Pettersson rapporterar att man observerat ko eller kviga.
Fredrik Gustavsson rapporterar att man sett mycket slag men har inte observerat
några djur.
Håkan Sigurdsson redovisar att man observerat ko med kalv, tjur och kviga.
Erling Olsson rapporterar om att man skjutit ett ensamt hondjur, sett en del olika stora
tjurar.
Stig Svensson har observerat två olika tjurar 3, 6 taggar och ko med kalv.
Karl-Erik Lindström rapporterar att en ko gått igenom deras marker.
Lennart Andersson har skjutit ett hondjur och hittat en död kalv.
Joakim Granhof ingen representation.
Marth Bengtsson har sett en gaffeltjur och ko med kalv.
Börje Olsson rapporterar att de inte sett något.
Ingemar Gyllström rapporterar att de inte jagat.
Sven Gunnar Svensson ingen representation.
Allan Håkansson ingen representation.
Mikael Andersson rapporterar att de sett två tjurar en stor 10-12 taggar, en pinntjur
och en kviga.
Peter Olsson ingen representation men har skjutit en kalv.
Jan-Åke Erlandsson ingen representation
Stig Boklund rapporterar att de sett 16 älgar bland annat ko med 2 kalvar.
Anders Karlsson ingen representation.

Hans Henriksson inga observationer av älg.
Per Gottfridsson rapporterar att de sett en 4 taggare.
Mats Nying ingen representation.
Lars Wadmark ingen representation.
Summering av första veckans jakt på älg blir, 6 vuxna 2 kalvar.

6. Inlämning av älgobs, älgkäkar, och redovisning fällavgift.
Älgobs skall lämnas oavsett om man har jagat eller inte och det går att lämna via epost till Mikael Esse.
Käkar och älgobs lämnades i fika pausen även fällavgift betaldes.

7. Kronvilt
Roland lämnar ordet till fritt om observerade kronvilt, har någon sett eller hört brunst
hjort i september?
Erling Olsson en kronviltshind skjuten första veckan och med den var det en 6-8
taggare.
Anders K (Lycke) de har sett en hind och en 4 taggare, hind med kalv och 6-8 taggad
hjort.
Mikael E rapporterar att de har sett en rejäl hjort med många taggar.
Patrik L rapporterar att de sett 2 hjortar och en smalhind liten tid innan älgjakten
startade.
Kronviltsplanen är på 2 år och den bygger på bra kvalitet och lagom stor stam gärna
spriden över hela området.

8. Samjakt vildsvin.
Roland berättar att vi skall hitta tre datum och regler för en samjakt i hela
skötselområdet.
Datum som föreslås är 17/11,16/12 och 19/1
Anders K menar att det är upp till varje enskilt jaktlag hur de vill jaga och vilka de ska
samjaga med, mest för säkerheten men också vilket djur hundförare får gå in på
annans mark och skjuta på stånd, då måste kontakt med respektive jaktlag/jaktledare
göras.
Skall vi tillåta jakt på annat så som älg, kronvilt?
Flera menar att vi inte ska tillåta jakt på övrigt vilt samjakten är ju bara på vildsvin då
läggs kraften på fel djur.
Alf B menar att han inte har mandat och gå med på ett sådant förslag.
Någon påpekar det är flera jaktlag som inte är närvarande vad säger de.

Mötet beslutar att vi lägger kraften på vildsvin och rekommenderar att vi inte skjuter
annat vilt.
Mikael A tycker att vi rapporterar hur jakten har gått och Roland åtar sig att på kvällen
efter jakten skicka ut rapport som vi gör med älg och kronvilt mötet tycker det är ett
bra förslag.

9. Övriga frågor.
Någon påpekar att vi skulle försöka få med fler A-område i skötselområdet Roland
svarar att de inte är så många längre och att kretsen jobbar med att få in dem
skötselområdet.
Alf B rapporterar att på tre A-område har det skjutits tre stora tjurar två i Bökemåla
och en i söder vid E22.
Roland summerar första älgjaktsveckan och konstaterar att kan vi hålla på med den här
modellen så bygger vi en bra stam för framtiden, kommer det säkert fler medlemmar.

10. Nästa älgmöte
Förslag torsdagen den 23/1 08 mötet godkänner föreslaget datum.

11. Avslutande av älgmötet.
Roland tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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