Protokoll Älg/kronviltsmöte 091019
1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Mötesfunktionärer.
För att leda kvällens möte föreslogs Otto Ottosson och Roland Svensson som
sekreterare. Mötet valde dom föreslagna.
3. Mötets utlysande.
Kallelse till mötet gjordes på septembermötet, och i protokollet från mötet som alla
fått via e-post eller telefon, mötet godkände kallelsen.
4. Val av justeringsman.
Anders Truedsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
5. Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
6. Redovisning av första veckans jakt.
Bert Henriksson rapporterar att första dagen kom rapport om att en påskjuten stor tjur
på 10-taggar blivit påskjuten av grannlaget, eftersök påbörjades, något blev fel det
kom en större tjur i pass som sköts, tyvärr visade det sig att den bara hade 8 taggar.
Djuret går till försäljning. Skjutet ett hondjur, en kalv och sett flertal djur, tjur 12 och 6
taggare, hondjur utan kalv, bra med älg.
Håkan Edvardsson rapporterar att man skjutet en pinnatjur och ett mindre hondjur.
Kontrollant varit på plats och kontrollvägt hondjuret vars slaktvikt understigit 100 kg.
Haft mycket bra med älg. Även hjort och kronhind observerades, Skjutit en stor gris.
Otto Ottosson redovisar att det var jaktlaget som hade påskjutit tjuren som Bert
redovisat tidigare. Otto hade även gjort en mycket noggrann skottplatsundersökning
senare och då funnit kulan i ett träd. Sett tjur, ko med 2 kalvar och ko med 1 kalv, tjur
med 4 taggar och skjutet en kalv. Bra med älg. Sett hjorthind från bilen när det var
förflyttning från passet.
Michael Esse rapporterar dåligt med älg. Större hjort i pass. Tyckte det hade varit
blåsigt.
Ove Johansson. Inte närvarande på mötet.
Roland Svensson/Erling Olsson rapporterar att man haft ganska dåligt med älg,
ensamt hondjur, tjur med 4 taggar. Skjutit en pinnatjur, 4 grisar, sett spår efter hjort.
Anders Karlsson rapporterar att man inte sett någon älg. Kronvilt 8 -10 i pass plus 3
andra djur i gruppen fanns även hjort med större horn, Anders kommentar var att det
var en ståtlig syn att se kronviltet komma i pass. Skjutit 3 grisar.

Patrik Nilsson jaktlaget har sett ensamt hondjur, ko med enkelkalv, skjutet en
pinnatjur kom i sällskap med ensamt hondjur. Mycket gris men ingen skjuten.
Jonas Håkansson Dåligt med älg sett en pinnatjur och ett ensamt hondjur.
Eve Knutsson Ingen älg sedd, hjort kapital och hind sedda, en gris skjuten.
Sven-Erik Svensson Skjutit en kalv, var inte närvarande på mötet.
Allan Olsson Ingen älg eller hjort, skjutit 4 grisar, sett ett 60- tal olika grisar.
Patrik Lamppu Ingen närvarande på mötet, sänt bild på en väldigt fin älgtjur som
observerades på tisdagen..
Allan Brorsson Sett ko med kalv, kviga och en 14-taggad tjur, en pinnatjur skjuten.
Peter Truedsson Inte jagat.
Sigurd Persson Inte närvarande på mötet.
Kjell-Egon Pettersson Dålig med älg.
Per Gottfridsson Dåligt med älg sett en kviga och en 4-taggad tjur. Sett kronvilt med
både 6 och 12 taggar.
Håkan Sigurdsson Skjutit en kalv sett 5-taggad tjur.
Fredrik Gustavsson Sett 7 olika älgar, skjutit ett hondjur.
Erling Olsson Samjagad med Roland.
Karl-Erik Lindström Sett ko med enkelkalv.
Lennart Andersson Inte jagat.
Joakim Granhof Skjutet ett hondjur, sett liten ko med liten kalv.
Marth Bengtsson Sett ko med två kalvar, skjutit en kalv.
Ingemar Gyllström Gott om älg, skjutit en kviga, en kalv. Många grisar har
observerats.
Börje Olsson Rapporterar att de sett en 4 taggare en pinnatjur ensamt hondjur, skjutit
en pinnatjur och en gris.
Sigurd Karlsson Sett 4-taggare, ensamt hondjur, skjutit en gris.
Stig Svensson Dåligt med älg under hela sommaren. Sköt ett ensamt hondjur med
bruten fot, djuret var i väldigt gott hull rent av lite fetlagd. Ingen kornvilt eller gris

sedd.
Sven Gunnar Svensson Ingen representation.
Christoffer Janhall Ingen representation.
Karl Gunnar Johnsson Sett två tjurar och ett hondjur.
Peter Olsson Ingen representation.
Jan Sjöqvist Ingen representation.
Jan-Åke Erlandsson Ko med en kalv, inget skjutit.
Stig Boklund Inget sett.
Anders Karlsson Inte närvarande.
Hans Henriksson Inget att rapportera.
Thomas Nilsson Inte närvarande.
Michael Månsson Jagar inte längre på marken.
Mats Nying Ingen representation.
Lars Wadmark Ingen representation.
Summering av första veckans jakt på älg blev, 6 tjurar 6 hondjur och 6 kalvar.
Totalt 18 djur.
Inget kronvilt skjutit.
7. 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.
8. Vildsvinsgruppens arbete.
Gruppens representant Anders Truedsson presenterade bildspel.
Information om vad som bör göras, en röd tråd var att samsyn markägare och jägare är
ett måste för att försöka hålla stammen i lagom stor population.
Jan Elmeklo informerade om att LRF tillsammans med Jägarförbundet jobbar med hur
problemet med grisarna skall lösas.
Samjaga inom områden av en storlek av 1000 - 3000 ha var ett måste för jakten
någorlunda skulle vara effektiv.
Anders ställde frågan skall vi ha vildsvinsgruppen kvar?
Möter var enig att gruppen skulle fortsätta att arbeta med frågan hur skall vi göra?
Några punkter som kom upp:
• Göra lista, vilka hundar som finns inom området som jagar gris.
• Anordna föreläsning om rätt förvaltning av svinen.

•
•
•

Ta fram goda exempel på lyckad jakt.
Följa utsatta mål, åtling, jakt, samjakt, m.m.
Vara behjälplig om någon behöver råd med el-stängsel.

9. Kronvilt.
Ingen representant från kronviltsgruppen var närvarande.
Jan Elmeklo gav information om samförvaltning med övriga skötselområde, området
är ca: 75 000 ha. Bräkne-Hobys älgskötselområde med Lars Olsnäs tillsammans med
P-A Olsson samordnar möten. Enkät framtagen som samtliga jaktlag skall besvara.
10. Övriga frågor.
Vad skall vi göra med hornen på den felskjutna tjuren?
Styrelsens förslag till mötet var att lämna över ansvaret till Jaktledaren i laget som
hade orsakat felskjutningen.
Mötet var enig om förslaget, varefter beslut togs att Jaktledaren beslutar om vad som
skall göras.
11. Nästa Älgmöte
Förslag torsdagen den 14/1 2010 mötet godkänner föreslaget datum.
12. Avslutande av älgmöte.
Kvällens ordförande Otto Ottosson tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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