Protokoll Älg/kronviltsmöte 081020
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 telefon, mötet godkände kallelsen.
3. Val av justeringsman.
Fanny Månsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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

5. Redovisning av första veckans jakt.
Bert Henriksson rapporterar att man skjutet ett hondjur och sett flertal djur, tjur 4
taggare hondjur utan kalv, ökad stam.
Håkan Edvardsson rapporterar att man skjutet ett hondjur och haft bra med älg.
Otto Ottosson redovisar att de sett tjur ko o kalv och skjutet en kalv.
Michael Esse rapporterar att man sett ko o kalv en 8 taggare på söndag innan jakten
och skjutet en kalv plus en liten kviga som följde en ko efter hondjurkvoten var fylld
det hanteras som en felskjutning .
Roland Svensson rapporterar att man sett ett hondjur, ko med kalv och flera fina
tjurar.
Anders Karlsson rapporterar att man sett ett antal tjurar.
Patrik Nilsson jaktlaget har sett två hondjur och skjutet en kalv.
Jonas Håkansson rapporterar att man sett mycket älg, 7 olika älgar 4 tjurar med 4
taggar och uppåt.
Eve Knutsson rapporterar om mycket älg, tjurar med 8 o 12 taggar, ko o kalv skjutet
en kalv.
Sven-Erik Svensson ingen representant.
Allan Olsson rapporterar att man sett ett hondjur, men för övrigt haft dåligt med älg
under jakten.

Patrik Lamppu rapporterar att man inte sett en endaste älg.
Allan Brorsson rapporterar att man sett två tjurar 4 och 8 taggar och en ko med 2
kalvar sköt den ena.
Kjell-Egon Pettersson rapporterar att man observerat en kalv.
Fredrik Gustavsson rapporterar att man sett ko o kalvar och tre troligen vuxna djur.
Håkan Sigurdsson redovisar att man observerat en ko med kalv, och skjutet ett
hondjur.
Erling Olsson rapporterar om att man sett en del olika stora tjurar 2 och 4 taggar och
skjutet en kalv.
Karl-Erik Lindström rapporterar att man haft mycket älg ko o kalv, en tjur med 4
taggar och en med över 12 taggar skjutet en kalv.
Lennart Andersson har skjutit ett hondjur som man trodde var ensamt men det visade
sig att hon hade kalv(felskjutning ) efter kontakt med Roland så sköts även kalven.
Man har sett en 4 taggare och hittat en död älg troligen en fjoling.
Joakim Granhof skjutet ett hondjur och sett tre ensamma hondjur och ko med kalv.
Marth Bengtsson har sett en gaffeltjur, kviga och ko med kalv.
Ingemar Gyllström rapporterar att de sköt en udda sextaggare som man trodde var
skottskadad men efter veterinärbesiktning så bedömdes det till 100 % vara en
trafikskada (och hanteras som havreälg).
Börje Olsson rapporterar att de sett en 4 taggare o ko med kalv.
Sigurd Karlsson rapporterar att de inte jagat.
Stig Svensson har observerat ko med kalv.
Mikael Andersson rapporterar att de sett 4 olika tjurar en stor 4-6 taggar, skjutet ett
hondjur.
Sven Gunnar Svensson ingen representation.
Allan Håkansson genom Kristoffer rapporterar att man sett ko med dubbel kalv och
skjutet ett hondjur.
Karl Gunnar Johnsson rapporterar att man sett kviga, ko o kalv och pinntjur.
Peter Olsson ingen representation.
Jan-Åke Erlandsson ingen jakt.

Stig Boklund rapporterar att de sett 2 älgar hondjur?
Anders Karlsson rapporterar att man sett stort hondjur och en trolig 8 taggare.
Hans Henriksson rapporterar att han sett en pinntjur.
Per Gottfridsson rapporterar att de inte jagat.
Mats Nying ingen representation.
Lars Wadmark ingen representation.
Summering av första veckans jakt på älg blir, 9 vuxna 9 kalvar.

6. Kronvilt.
Roland lämnar ordet till fritt om observerade kronvilt.
Hans H har sett en stor hjort med många taggar.
Erling Olsson rapporterar att man sett en spetshjort.
Joakim G rapporterar att man sett en 12 taggare och en flock med hindar med kalvar.
Mikael A rapporterar att de har sett en rejäl hjort med 6 taggar och en spets.
Patrik L rapporterar att de sett ett smaldjur under första veckan och flera rejäla hjortar
liten tid innan älgjakten startade.
Patrik N rapporterar att de sett 2 stycken 12 taggare och hindar.

7. Förslag av skötselplan kronvilt 2009-2011.
Joakim G rapporterar att kronviltsgruppen är inbjuden till ett möte med alla
skötselområde i blekinge för att samordna kronviltsförvaltningen den 30/10.
Efter det kommer man samråda med styrelsen för att ha ett förslag klart till
januarimötet.
Roland S kan gruppen få mandat att förhandla om lika förvaltning.
Mötet godkänner Rolands förslag.
Det har rapporterats om begynnande skador i Törneryd, Djurtorp
Hans H vill ha utökad jakttid på kronvilt.
IC undrar när är det deadline för planen.
Roland svarar att den skall vara inne hos länsstyrelsen innan april 2009.

8. Vildsvinsgruppens arbete.
Anders K säger att gruppen inte haft något möte ännu men har fått in två personer till,
så nu är de 4 ,Anders Karlsson, Anders Truedsson, Jesper Einarsson, Ingemar
Svensson (markägare).
Ingemar vädjar till mötet om överutfodring det ger för mycket svin och framförallt
sluta med dålig mat.
Roland nämner samjakten som vi hade i fjor den blev inte så bra som vi trodde men
man kan genom grannsamverkan och med hundar som vill jaga gris kanske nå ett
bättre resultat.
En handuppräkning på mötet om observerad grisar under första veckans jakt visar att
ca hälften sett gris.
Vi måste få till en bra förvaltning så dom inte ses som skadedjur helst innan det blir
fällor eller andra dåliga åtgärder.

9. 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 Michael Esse.
Käkar och älgobs lämnades i fika pausen även fällavgift betaldes.

10. Skötselplan Älg 2009-2011.
Roland S inleder med att vi inte kommer att besluta om planen i kväll, utan styrelsen
jobbar fram ett förslag till januari mötet med hjälp av det som kommer fram i kväll.
Han visar även en del bilder om fördelning.
Efter det startar en flod av olika förslag från mötet där man förespråkar hög
kalvavskjutning, enbart hondjursjakt, försiktigt tjurjakt, produktiv älgstam, skjuta
tjurar mellan 4-8 taggar, skjuta både ko och kalv, någon menar att vi ska skjuta 50/50
vuxna.
Någon vill ha upp tjurandelen,
Frågor besvaras av Roland hur åldersfördelningen på skjutna hondjur är allt emellan 1
till 17 år, hur stor var tjurandelen i fjor 38 % enligt Älgobsen för fyra år sedan var
tjurandelen nere i 25 % , reproduktionen har stiget från 0,5 till 0,7.
Michael E refererar till Magnus Johansson (Kalmarmodellen) att skjuter man bara
pinntjur så fyller man inte på med några tjurar utan det är bättre att ta från toppen.
Roland undrar hur många älgar ska vi ha i vinter stam vi har 7 i nuvarande plan, mötet
enas om ett mål på 7-8 älgar i vinterstam.
Någon tar upp inventeringen den visar på 9 älgar kan man lita på den?
Roland svarar att den slår på plus minus en älg och man kan inte bara lita på ett års
värde utan mer långsiktigt.
Roland visar ett bildspel på en ide 60 % kalv 20 % hondjur 20 % tjur, avlysningstid?
Kalv förande ko får inte fällas och slopad taggräkning.
Han visar ett räkneexempel som om alla parametrarna stämmer då kan vi ta ut 48 älgar
inklusive trafik och självdöda.
Anders T vill att behåller någon form av taggräkning.
Joakim G menar släpp inte tjurarna fria.
Erling frågar hur lång är planen, Roland den är tre år.
Anders K menar att vi är inne på punkten tilldelning.
Roland svarar att vi kan ta bägge punkterna nu.
Någon säger vi ska inte skjuta stora tjurar.

Dennis A menar att det kan väl inte vara så farligt och släppa tjurarna fria låt säga vi
ska skjuta 5 så blir ju inte alla stora utan det blir nog jämt fördelat.
Anders K vill spara medelstora tjurar och hushålla med jakttid.
Roland frågar mötet ska vi avlysnings jakt?
Mötet förslår att vi ska ha avlysningsjakt.
Karl Erik L vill att vi ska skjuta tjur.
Roland säger att vi har ca 15-16 vuxna att spela med 8-10 hondjur 4-5 tjurar på 37
jaktlag har vi otur skjuts det 10 tjurar första dagen
Alf B vill spara 2 till 4 taggare.
Karl-Erik L ju större älgar desto svårare blir det att räkna taggar.
Dennis A menar att felskjutningar ökar när vi ska ha taggräkning.
Tilldelning är 350 ha för den första vuxna älgen och 1000 ha för den andra.

11. Förslag tilldelning 2009.
Håkan E menar att de jaktlag som har stora arealer bör få fasta djur tilldelade.
Någon tycker att det bör gälla först till kvarn.
Vi kanske ska ha ackumulera areal även för vuxna?
Mötet var enig om att jaktlag som har mer än 350 ha skulle likt den modell som
används vid kalvtilldelningen ackumulera överareal.
När vi bedriver avlysningsjakt så skjuts älgarna där de är för tillfället och tiden blir när
kvoten är fylld.
Anders T tycker styrelsen löser planen med areal ackumulering.

12. Övriga frågor.
Inga övriga frågor uppkom för behandling.

13. Nästa Älgmöte
Förslag torsdagen den 22/1 2009 mötet godkänner föreslaget datum.

14. Avslutande av älgmöte.
Roland tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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