Protokoll älg/kronviltsmöte 08-09-18
1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Mötets utlysande.
Håkan Edvardsson har kallat berörda via e-post, brev och några per telefon vilket
godkändes av mötet.
3. Val av justeringsman.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll föreslogs och valdes Krister(IC)
Svensson .
4. Godkännande av dagordningen.
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes av mötet.
5. Genomgång av tilldelning samt jakttiden för Älg/kronvilt.
Jakttid 13/10-21/12
Enligt beslut på januarimötet skall vi jaga med kvoterad hondjursjakt 7 dagar eller tills
kvoten är fylld, 8 hondjur bryter vid 7. Ko med enkel kalv är fredad tills hondjurs kvot
är fylld, antalet kalvar enligt ordinarie tilldelningsprincip 57 totalt.
Tjur 7 dagars jakt kvot 2 tjurar, udda10 taggare eller mer.
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 jaktlag tills kvoten är
fylld.
6. 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.
7. Ändringar i området.
Alla förändringar i skötselområdet är klara även registrering hos länsstyrelsen,
området är nu 17 594ha.
8. 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).
Lämna även in på trafikdödad och självdöd älg om möjlighet finns.
Roland berättar om ett nytt sätt och kunna se sammanställning av älg-obs och det är på
en webbsida www.viltdata.se där ska man kunna söka på vårt älgskötselområde men
även kretsen m,m.
Jan Elmeklo höjer dock ett varnade finger p.g.a. att systemet är nytt men hoppas att

det ska fungera.

9. Viltrapportering.
Viltrapporten(allt vilt) skall lämnas till Jonas Håkansson på januari mötet.
Roland visar statistik av viltrapporten från 2000-2007, mest intressant var vildsvinens
uppgång, rådjurens tillbakagång är inte lika rolig.
Alla rapporter, älgobs, slaktvikt, tilldelning, adresslista, årsplanering finns i kuvertet
som delades ut i samband mötet.

10. Spillningsinventering.
Resultatet av inverteringen blev 9,0 älgar/1000 ha(mål skötselplan 7.0) noggrannheten
är ca plus/minus 1 älg och det ger ca 158 älgar i vinterstam.
Tror vi på det? I så fall skulle vi kunna ta ut 60 älgar.
Det troliga är att vi har en felkälla när vi inventerar. Roland spekulerar? kan det vara
räkningen, det ska vara 20 pärlor för en hög, man ska bara räkna 4m i radie vid
pinnarna och man ska städa rutorna på hösten.
Jan E menar att det troligen är samma personer som gjort inventeringarna som tidigare
år och då borde det inte bli fel.
Någon tycker att man kanske kan slopa inventeringen?
Roland menar att det inte är något alternativ utan att alla tar ansvar för att
inventeringen sköts och därför ligger det en instruktion i det utdelade kuvert.

11. Övriga frågor.
Kronviltgruppen genom Jesper E och Lars W uppmanar alla rapportera om
brunstplatser, skador och lägga jakttrycket på årskalv.
Man undersöker möjligheterna att få till ett samarbete med intilliggande
skötselområde som Hallabro och Bräkne-Hoby.
Dom berättar om den enkät som gjordes, där bara hälften svarade.
Lars W visar en intressant film om en kronviltgrupp på 12-14 djur med en rejäl hjort
som herre på täppan från de södra delarna av skötselområdet.
Ny skötselplan skall lämnas in 2009 lämna gärna synpunkter till kronviltgruppen
senast i december för beslut på årsmötet.
P-A menar att fler kapitala hjortar ger mera brunstplatser och därmed en spridning av
kronviltet.
Vill man ha kronvilt på sina marker ska man inte skjuta på dem.
Roland S: tanken var att Mattias J skulle komma i kväll för att prata om
grisförvaltning men han har anmält förhinder.
Anders Karlsson skulle gärna vilja ha en gemensam förvaltning av gris.
Roland förklarar att det inte är en fråga för skötselområde utan eventuella beslut är
frivilliga och lämnar ordet fritt.
Jan E säger att jägarförbundet har jobbat en hel del med frågan bl.a. ihop med LRF,
det kommer troligen ingen lagstiftad förvaltning utan det får bli på frivillig basis.
Jakttiden jobbar man på men inget är klart.
Michael E undrar om vi kan lära av tyskarna?
Jan E det troliga är att deras utfodring är rätt så kostsam jämfört med vår,

länsviltnämnden planerar en utbildning med Ungersk input.
Roland menar att vi kanske ska bilda en grupp likt kronvilt, hur ordnar vi namn?
Roland lämnar ordet fritt, vilka är intresserade? Anders Karlsson (Lycke)
sammankallande och Jesper Einarsson anmälde sig, Roland skickar ut e-post om det
finns fler intresserade, i så fall kan de anmäla sig till Anders K eller Roland.
Ett problem är ju att 25 % av arealen ligger utanför skötselområdet.
Anders K berättar om ett elstängselprojekt och i samband med det sköts en brungris
och det visade sig att hon hade kultingar?
P-A menar att det beror på flera olika saker dels överutfodring, mild vinter och att det
skjuts för många rutinerade vuxna hondjur det skapar både värstingar och för tidigt
dräktiga gyltor.
Roland tycker att vi lägger ner fjorårets försök med gemensam grisjakt och i stället kör
lokala samjakter.
Jan E säger att Blekinge är bäst i landet på kalvjakt 70 % även fördelning inom
skötselområdena mellan tjur/hondjur är vi bäst men med A-områdena är det tvärtom
där skjuts det i stort sett bara tjurar.
A-område jagar vuxen 2 dagar och B-område 1 dag.
Krister S undrar hur får vi med A o B områdena?
2009 ska vi lämna in en ny älgskötselplan fundera i höst på tilldelning,
vi kan ju inte bara skjuta hondjur

12. Nästa Älgmöte .
Roland föreslår den 20/10 kl. 1900 mötet godkänner förslaget.

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