Protokoll ordinarie älg/kronviltmöte Årsmöte.
Roland Svensson hälsar alla mycket välkomna och förklarade mötet öppnat.
1. Val av ordförande och sekreterare.
Mötet föreslog och valde Jan Elmeklo som ordförande och Patrik Lamppu till
sekreterare samt två justeringsmän Mikael Olsson och Dan Olsson.

2. Justering av röstlängd.
Styrelsens ordförande meddelar att han delat ut röstsedlar till de röstberättigade,
justeringsmännen räknar eventuella röster mötet godkände detta förfarande.
Närvarande 29 jaktlag av 42.

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
Styrelsen har kallat per e-post och telefon till dem som inte har e-post även annons
på hemsidan.
Mötet anser att kallelsen skett enligt stadgarna.

4. Fastställande av dagordning.
Den enligt stadgarna föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

5. Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse.
Sekreteraren läser valda delar ur verksamhetsberättelsen.
Mötesordförande lämnar ordet fritt angående verksamhetsberättelsen, mötet
beslutar att godkänna densamma.

6. Revisorernas berättelse.
Patrik Nilsson läser revisorernas berättelse, mötet godkände densamma.

7. Beslut om resultat och fastställande av balansräkning.
Otto Ottosson läser upp resultat och balansräkningen för 2009
Mötet godkänner resultat och balansräkningen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Ordförande lämnar ordet fritt angående ansvarsfrihet.
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
Nuvarande antal är 7st ledamöter styrelsen föreslår oförändrat antal.
Mötet godkänner styrelsens förslag.

10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
I tur att avgå är Patrik Lamppu, Roland Svensson, Otto Ottosson och Bert
Henriksson.
Valberedningens förslag är omval på Roland Svensson, Otto Ottosson och Bert
Henriksson samt nyval på Jesper Einarsson
Mötet beslutar att välja ovan nämnda ledamöter på 2 år.

11. Val av en ledamot i styrelsen till ordförande i älgskötselområde och styrelsen.
Mötet föreslår och väljer Roland Svensson till att leda styrelsen och
skötselområdet.

12. A: Val av två revisorer.
Revisorer har varit Peter Nilsson och Patrik Nilsson.
Mötet föreslår omval.
Mötet beslutar att välja Peter och Patrik Nilsson till revisorer på 1 år.
B: Val av valberedning.
Valberedning har varit Bengt-Anders Widerberg och Erling Olsson.
Mötet föreslår omval och beslutar att välja Bengt – Anders Widerberg och Erling
Olsson till valberedning.

13. Val av 5 kontrollanter.
Kontrollanter har varit: Ola Persson, Mikael Esse, Erling Olsson, Joakim Granhof,
Sven-Erik Svensson, valberedningen föreslår omval, mötet väljer samtliga till
kontrollanter.

14. Beslut om avgifter till älg skötselområdet.
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter D.v.s. Medlemsavgift 100kr/år.
Och inträdesavgiften är 750 kr (Länsstyrelsen).
Fällavgift vuxen älg 800kr.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag.

15. Anmälan om förändringar i området.
Allan Brorsson Kroksjömåla 1:29 30ha upphör.
Fredric Gustavsson: Backaryds-Ulvsmåla 1:5 35,6 ha Hålabäck 1:20 & 1:25 17 ha
Belganet 2:70 38 ha, Östra Hallen 3:4 62 ha Summa 90,6 ha.
Styrelsen anser att Fredric G (Östra hallen) skall följa den lägsta regeln vad det
gäller tilldelning Pga. att fastigheten ligger inom Backaryds äsko.
Fredrik lovade att försöka följa den regeln.
Bert Henriksson: Avgår Bökemåla 1:45 54 ha.
Michael Esse: Nytt Bökemåla 1:45 54 ha.
Mikael Månsson: Upphör Pernilshoka 1:5 80 ha.

Otto Ottosson: Avgår Grimsmåla 1:14 19,5 ha.
Jonas Håkansson: Tillkommer: Nötabråne 1:17 1:22 21 ha.
Joacim Granhof: Tillkommer Törneryd 6:10 55 ha, Törneryd 6:21 22 ha, Tockarp
2:8 45ha del av Gundlatorp summa 141ha.
Thomas Nilsson tillkommer Kopprarp 3:9 0,9 ha, Kölja 2:12 16,6 ha, Häggarp 1:5
50 ha summa 67,5 ha.
Jan Sjöqvist avgår: Kopprarp 3:9 0,9 ha, Kölja 2:12 16,6 ha.

16. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
Patrick Nordberg söker med del av Djurtorp 1:10 109 ha.
Mötet beslutade att godkänna inträde för det sökande jaktlaget.
17. Fråga om A. Älg skötselplan .
Roland presenterar ett bildspel.
Planen är på tre år och lämnades in i april 2009 (2 år kvar).
Skötselplanen där vi har en vinterstam på 7 älgar per 1000 ha.
Avskjutning 60 % Kalv 20 % tjur och 20 % hondjur.
45-50% tjurandel(2009 45 %), en reproduktion på 0,8 % (2009 0,40) länet 0,7.
Hög medelålder vuxna.
Jakttid tills kvot är uppnådd.
Lång jakttid på kalv.
Avlysningsjakt på vuxna
Kalvförande ko ska inte fällas.
Mötet godkänner styrelsens förslag.

B. Kronskötselplan.
Kronviltplanen löper på 2år till men tanken är att vi ska ansluta oss till den
gemensamma kronviltförvaltningen ”Mitt Blekinge” där Bräkne-Hoby, Backaryd
Mörrum, Johannishus, Svarthövden och Ronnebyorten är representerade Jesper E
är vår representant Per Arne O är ordförande, skogen och LRF ingår också.
Går vi med i detta samarbetsavtal skickas en gemensam skötselplan in till
länsstyrelsen.
Meningen med att ansluta oss är att få till en kvalitativ och väl spriden stam och en
likartad avskjutning som angränsande områden.
Jan E menar att det liknar den framtida älg förvaltningen om den går igenom.
Det kan bli någon form av fällavgift för att täcka gemensamma kostnader.
Anders K menar att besluten kommer längre ifrån oss och att det finns för lite
ägarrepresentanter.
Roland svarar att både skogsstyrelsen, LRF och skogen har representanter med och
skötselområdet är väl representerat.
Anders igen undrar om avskjutning och jakttider.
Roland menar att det styr vi själva.
Ove säger att vi sparar stora hjortar sen vandrar de i väg blir skjutna i Hoby eller
någon annanstans.
Trots detta avtal är varje skötselområde suveränt i sina beslut.
Mötet godkänner kronviltsgruppens/styrelsens förslag till att ansluta oss till
”Mittblekinge”.

18. Beslut om antal A. Älgar som skall fällas och fördelning av dessa.
Roland presenterar ett bildspel som visar älgstammen sen 2004, ökande antal tjurar
från 25 % till 45 % slaktvikter på kalv ökar från 50 kg till 64 i medel, det som är
mindre bra är att reproduktionstalet går ner till 0,40, länet som helhet har 0,7.
Avskjutningen sen 2000-2009 har fördelningen 17 % tjur 23 % hondjur 60 % kalv.
Vårt uttag 2009 35 älgar vi skulle ta ut 32, fördelningen är bra 60 % kalv 20 % tjur
20 % hondjur.
Roland säger att vi skjuter nog lite äldre hondjur då slaktvikterna är rätt höga
Tjurarna som sköts är övervägande 1år.
Styrelsen föreslår älgmötet oförändrad tilldelningsprincip.
1 kalv per 350 ha, lag under har alltid en kalv.
Vuxenjakt 1/350 ha, lag under sparar tills man kommer upp till 350.
För att få 2 vuxna behöver man 350+650= 1000, lag som har över 650
tillgodoräknas ackumulering.
Har man 1650 ha får man 3 vuxna.
Jaktstart andra måndagen i oktober
Vuxna 70 dagar alternativt tills kvoten är fylld.
Kalv 70 dagar eller mer om inte kvoten är uppnådd inte längre än 28/2.
Kvoterad vuxen jakt.
Spara en kalv med kon första dagen.
5 tjurar pinntjurar och udda 10 taggare.
5 hondjur.
Kalvförande ko fredad.
Minst 20 kalvar avlysning efter 70 dagar.
Tillgodoräkna plusareal .
Patrik Nilsson vill att vi sparar en kalv med kon tills hondjurskvoten är fylld.
Roland visar beräknings modell (excel) som används vi uträkning av tilldelning
och drar några exempel genom att ändra några parametrar.
Omröstning sker där vinner styrelsens förslag.

B. Kronvilt
Roland presenterar ett förslag, vuxen hjort inväntar vi beslut i ”mittblekinge”
därefter kan vi besluta på vårt septembermöte, tilldelning hindar kvot 5 helst
smalhind 2 vuxna för jaktlag som har 500ha eller mer och 10 kalvar fritt antal per
jaktlag.
Jakttiden hjort andra måndagen i oktober till den 31 januari, kronhind och kalv
16/8 till den 31/1
Anders K undrar hur många hjortar kan det bli tal om?
Beslut på septembermötet?
Hans H undrar varför man valt 500ha och inte samma som älgprincipen?
Anders K är det inte sent med beslut i september när vi ska börja jaga 16/8?
Roland, enligt jakttabellen får man inte börja jaga hjort förrän andra måndagen i
oktober, 16/8 gäller bara vaktjakt på hind och kalv.
Joakim G tycker att det räcker o jaga hind från andra måndagen i oktober.
Anders K skjuter gärna hind från 16/8.
Ove J vi måste skjuta mer kronvilt inte bara prata.
Joakim G det troliga är att hjortar mellan 6-9 taggar får skjutas.

Kan vi inte jaga till 28/2? Roland svarar, nej det finns ingen jakttid på kronvilt i
februari och det är naturvårdsverket som beslutar i sådana frågor.
Men ”Mittblekinge” bollar frågan med länsstyrelsen.
Mötet beslutar följa kronviltgruppens/styrelsens förslag.

19. Frågor angående så kallad ”havre älg”
Mötet beslutar om oförändrade regler.

20. Regler för älgjakten utöver de i punkt 18 angivna.
Inga föreslagna förändringar.

21. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventering, skadeförebyggande åtgärder.
beslut avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder
enligt P 18.
Styrelsen föreslår Plantering av tall och salix.
Spillningsinventering söndag den 4 april då samlas vi här i Halahult för att
sammanställa den räknade spillning som har gjorts lördag/söndag och i samband
med det bjuder skötselområdet på förtäring .
Mötet beslutar att viltvårdsarbetet skall fortsätta likt tidigare år.

22. Övriga frågor.
Anders T visar ett bildspel om vildsvins förvaltning som vildsvin gruppen tagit
fram tillsammans med LRF och jägarförbundet.
Samverkan är bästa vägen.
Lyssna på markägarna.
Planera jakt tillsammans.
Minska den så kallade utfodringen max 2 kg per dygn använda naturliga produkter
så som majs säd.
På åtlarna skall jakt bedrivas inte bara mata.
Åtlarna bör förläggas med tanke på odlad mark.
Dra ner på antalet foderplatser.
Hundgrupper som vill jaga gris, göra en lista i skötselområdet.
Gärna information på hemsidan.
Skrämselgrupp tillsätts för att vara behjälplig vid problem, eftersök m,m juliaugusti bilda grupp på ca 3000 ha.
Henrik Barnekow kommer till Wäggaskolan och föreläser om vildsvinsförvaltning
efter vecka 7 datum kommer senare.
Jan E nämner ett nyutkommet dokument om vildsvinförvaltning läsvärt men inga
sensationer.
Vildsvinsgruppen ligger väl framme.
Dennis A säger att väljer vi ut ett datum då alla går ut på sina åtlar så blir det nog
en effektivare jakt.
Peter T säger ring gärna eftersöksjägare även på natten för det skjuts en hel del
vildsvin med skottskador.
Joakim ser gärna någon form av inventering.

Roland S säger att vi har ny adress till hemsidan www.halasjoalg.se
Anders T undrar varför vi inte har vår e-postadress på hemsidan.
Roland förklarar att om några utomstående mindre seriösa får tag på den kommer
det en massa oönskad post.
Hans H efterlyser någon form av redovisning av kronviltgruppen.
Lars W förklarar att de inte har den med sig men det kommer vid senare tillfälle.
Jonas H begär ordet för att avtacka sekreteraren överlämna en blomma till
mötesordförande och Ann Louise som ordnar fika.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare Patrik Lamppu

Ordförande Jan Elmeklo
Justering Dan Olsson
Justering Mikael Olsson

