Protokoll älg/kronviltsmöte 09-09-30
1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Mötets utlysande.
Håkan Edvardsson och Patrik L har kallat berörda via e-post, brev och några per
telefon vilket godkändes av mötet
Hans H säger att han inte fått någon kallelse, det troliga är att hans E-post adress inte
är uppdaterad.
3. Val av justeringsman.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll föreslogs och valdes Joakim Santesson .
4. Godkännande av dagordningen.
Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes av mötet.
5. Skötselplan Älg O Kronvilt.
Roland visar ett bildspel över Älgskötselplanen där målet är 7 älgar per 1000ha, hög
kalvavskjutning, 60 % tjur 20 % hondjur 20 %.
45-50 % tjurandel (vuxna).
Lång tid med kalvjakt.
Någon frågar om hur många älgar vi har nu? Se Punkt 13.
Kronviltplanen: Skötselområdet strävar mot en höjning av medelåldern i stammen
genom att lägga huvuddelen av avskjutning på kalv, att vara sparsam med avskjutning
av kapital hjort och ledarhind.
Äldre hjortar som brunstar kommer att medverka till en spridning av stammen.
Vilket föranleder ingen avskjutning av handjur under de tre närmsta åren.
Målsättningen är att skapa en balans mellan antalet hon/handjur. 50/50 %, detta för att
motverka en för kraftigt accelererande stam.
Eventuella handjur som behöver skjutas i skadeförebyggande syfte skall vara djur med
underordnade betydelse unga med sämre hornutveckling. Se punkt 7.
6. Genomgång av tilldelning älg/Kronvilt.
Jaktstart andra måndagen i oktober
Vuxna 70 dagar alternativt tills kvoten är fylld.
Kvoterad vuxen jakt.
7 tjurar, pinntjurar och udda 10 taggare Max 2 . Man kan byta till pinntjur (beslut
årsmöte).
Vad är en pinntjur?, den har en tagg på ena sidan då är den lovlig men den kan alltså
ha flera andra sidan.
7 hondjur.
Styrelsen föreslår mötet att bryta vuxen jakten när vi nått 6 så vi inte går in med bara 1
djur kvar på en hel jaktdag, mötet beslutar följa styrelsens förslag.
Spara en kalv med kon första dagen.
Kalvförande ko fredad.
Minst 20 kalvar avlysning efter 70 dagar, jakttid max till 28/2.

Kronvilt: Ett vuxet hondjur/jaktlag kvot 5.
10 Kalvar fritt antal/jaktlag.
Hjort fredad.
Jakttid kronvilt12/10-31/1.
Se Kuvert som delades ut efter mötet.

7. Kronviltgruppen.
Roland lämnar ordet till Lars W, han berättar att skötselområdet samverkar med de
östra områdena i blekinge ca:75000ha för att få till en gemensam förvaltning.
En skrivelse angående kronvilt har inkommit till styrelsen o kronviltgruppen (se
bilaga).
Lars W läser skrivelsen, en fråga var om skyddsjakt när var och hur, kronviltgruppen
har en åtgärdsplan som består i att vid skador kommer de ut och besiktigar, och
beslutar om skyddsjakt.
Ola P menar att det behövs en opartisk bedömning.
Roland säger att vi har kontrollanter som skall involveras vid skador.
Man kan störa kronviltet med hund el människor.
Anders K menar att vildsvinsåtlar drar till sig kronvilt.
Största risken för skador är perioden januari-april.
Behövs skyddsjakt i februari måste man kontakta länsstyrelsen.
Lars om skötselplanen, målet är att få till en spridning med en långsam ökning.
Ola P om sina iakttagelser, det är mest hjortar man ser, gör de mera skada än hindar.
Roland svarar att målet är 50 % hind o 50 % hjort, nu är fördelningen att vi har mera
hindar och de äter lika mycket som en hjort.
Anders K tycker att vi ska dela på kostnaderna för skador.
Vi måste föra en konstruktiv dialog mellan jägare och markägare.
Vad hjälper det och skrämma dem? Då flyttar de till ett annat område och gör skador
där.
Ola P menar att det är viktigt och skjuta alla tilldelade djur inte vänta några år.
Jocke S undrar ska vi ha något kronvilt?
I det kuvert som delas ut efter mötet så finns det en enkät/ kronviltsobs den skall fyllas
i och lämnas till kronviltgruppen på nästa möte.
Det sköts en kronviltkalv 31 januari som var väldigt mager och tilltufsad det visade sig
att den bar på en parasit.

8. 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.

9. Ändringar inom området.
Förändringar i skötselområdet: Mikael Andersson Kölja avgår som kontaktman istället
blir det Thomas Nilsson.
Stig Svensson Hässeldalen 1:32 avgår, blir E-område. Registrering hos länsstyrelsen
är klar området är nu 18930ha.

10. Käkinsamling älgobs osv.
Käkar skall lämnas vid oktobermötet kokade så de inte surnar alternativt frusna.
Älg obs lämnas till Michael Esse på oktobermötet.( även om man inte jagat skall man
lämna) Älgobs kan man lämna med E-post eller oktobermötet.
Lämna även in käkar på trafikdödad och självdöd älg.

11. Viltrapportering.
Viltrapporten(allt vilt) skall lämnas till Jonas Håkansson på januari mötet.
Roland visar statistik av viltrapporten från 2000-2008, mest intressant var vildsvinens
uppgång, rådjuren ökar något från föregående år Rävavskjutning minskar.
Alla rapporter, älgobs, tilldelning, adresslista, årsplanering finns i kuvertet som
delades ut i samband med mötet.

12. Vildsvinsgruppen.
Anders k säger att jordbruksverket lämnat en rapport om vildsvinsskador och de
menar att skadorna är en katastrof för jordbruket.
Roland S det vi kan göra är att jaga dem hårdare över ett större område samjakt, nu
finns det många bra hundar inom området.
Ola P nu är de utspridda över hela området
Anders K övermatning ger bara fler grisar, sluta utfodring med tonvis av sockerbetor.
Joakim G menar att man styr bort viltet från gröda med foderplatser och skjuter vid
gröda och åtlar med lite mat.
Anders K en gris rör sig 15-20 km vid fodersök då är det inte lätt att styra dom.
Ingemar S inga sockerbetor utan lite majs på åtlarna.
IC tycker att vi måste samjaga mera dels är det bra att träffa grannen och det ger mera
skjutna grisar.
Hans H menar att det finns många marklösa jägare som gärna kommer och jagar gris.
Peter T säger problemen är störst när man inte får släppa hunden på dem.
Man får absolut inte skjuta ledarsuggan för då ökar problemen dels med förtidigt
betäckta gyltor men det kan även skapa värstingar bland kultingarna.
13. Spillningsinventering.
Roland inleder med att visa resultatet från inventeringen 5,0 älgar/1000 ha.
Spillningsinventeringen diskuterades den slår mycket upp och ner, ett år 9 älgar ett
annat 5 älgar.
Dennis A är misstänksam mot 2007 års resultat några rutor var fulla med spillning.
Frågan var uppe på länsstyrelsen möte om älgförvaltning och Bertil Larsson menar att
vi inte kan titta på enskilda siffror utan skall se på längre sikt och som ett index.
Han presenterade ett förslag om en gemensam spillningsinventering för hela länet men
det krävs en del pengar och arbete, förvaltningsmötet beslutade att jobba vidare med
förslaget, Jan Elmeklo håller i arbetet.
Vi ska städa rutorna sista helgen i oktober.
Sammanställning av räkning blir 4 april kl1400 i Halahult.
Flera tycker att påskdagen var en mindre bra dag att ha spillningsinventering.

14. Övriga frågor.
Anders K tycker att de personer som ska ingå i kronviltsgruppen bör väljas på våra
medlemsmöten inte ingå på frivillig väg.
Hur många ska ingå i gruppen?
Var fattas besluten?
Jocke S kanske ska de vara med vid styrelsemöte.
Boklund menar att vi inte kan besluta det idag.
15. Nästa Älgmöte .
Roland föreslår den 19/10 kl. 1900 mötet godkänner förslaget.
16. Prisutdelning Jaktlagsskjutning.
Roland S berättar om jaktlagsskjutningen 9 tremannalag ställde upp och Törneryd 1
vann vandringspriset och ett presentkort på 500 kr.
Två priser lottades ut Elsebåne vann en fri träningsskjutning och Högahult ett
presentkort på 500 kr.

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

Sekreterare Patrik Lamppu Ordförande Roland Svensson

Justeringsman Joakim Santesson

