HALASJÖBYGDENS ÄLG & KRONVILTSKÖTSELOMRÅDE
SEPTEMBER MÖTET 2010-09-23
1. Mötets öppnande:
Roland hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Mötets utlysande:
Jonas H har mejlat kallelse och dagordning 13 dagar innan mötet, till samtliga
berörda som har mejladress samt skickat per post till 5,st. Ett brev kom tillbaka på
grund av fel adress. Mejlade då till en jaktkamrat som meddelade berörd jaktledare
innan mötet. Mötet godkände utlysandet.
3. Val av justeringsman:
Mötet valde Magnus Kreutsfeldt jämte ordföranden att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning:
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
5. Adresslista kontaktman varje jaktlag:
Ändring av Sven-Erik Svenssons adress, la till G:a före Tingsrydsvägen (orsaken till
felet att brevet med kallelsen inte kom fram).
Ingmar Gyllström meddelade ny adress, Formvägen 4, 374 33 Karlshamn samt nytt
telenummer 0702-222997.
6. Ändringar inom området:
Tomas Nilsson i Kölja har lagt till Häggarp 1:5, 50 ha.
Förslag på nytt slakter är Hans-Åke Johansson i Möljeryd, 372 92 Kallinge.
Mötet godkände val av nya slakteriet.
7. Kronviltsgruppen:
Jesper E var talesman för Kronviltgruppen.
Kronviltgruppen har ett samarbete med Kronviltsområden i Backaryd, Ronneby och
svarthöjden, totalt med Halasjöbygden innerfattar det jakt på ca 78 000 ha.
Svårt att uppskatta antal Kronvilt, en bedömning (gissning) är att det finns ca 200 djur
inom området.

Roland S undrade om det är rimligt att tro det finns 200 djur i stammen. Svaren blev
spridda på bägge håll och att de flesta inte har någon som helst uppfattning om antal.
Det är upp till skötselområdet hur många djur det ska finnas i området
Om vi utgår från att det finns 200 djur i stammen och de har reproduktionstal på 0,8
får vi nettotillväxt på ca 50 kronvilt i området.
Avskjutningen inom hela området bör ligga på ca 60 djur varav Halasjöbygden ska
skjuta 2 hjortar, 5 hindar och 10 kalvar.
En bit på väg att uppskatta stammen är att samtliga fyller i utskickad Kronvilts obs
enligt anvisningar.
Jesper informerade om att det finns intresse för att utföra dna- tester, för den som
vill ha mer info, kontakta Jesper.
Kronviltgruppen har kommit fram till att stammen inte bör öka men bli mer jämn vikt
mellan hon och handjur.
Patrik L tryckte på att det viktigaste för tillfället är att just fylla i obsen för att den ska
ligga till grund för skötselplanen.
Roland S undrade om det finns mening och möjlighet med spillningsinventering även
på Kronvilt.
Två personer meddelade att de har skador, en av dem ansåg att de var ringa skador.
Mötet beslöt att fortsätta samarbetet med övriga nämnda Kronviltskötselområden.
8. Spillningsinventeringen:
Roland visade diagram på utfallet sedan starten för 5 år sedan. Trenden är
uppstigande med undantag 2009 då det blev en dipp som inte kan förklaras.
Inventering visar på 10 älgar på 1000 ha i vinterstam men bedömningen är att 6 djur
ligger närmare sanningen.
Uppfattningen är att älgstammen ökar.
30-31 oktober ska rutorna rensas för att kollas och räkna 2-3 april.
9. Genomgång tilldelning samt jakttiden:
Älg:
Tilldelning av antal djur för var och ett av jaktlagen finns att läsa i det kuvert som
lämnades ut till samtliga närvarande jaktlag (finns även info på vår hemsida).

Styrelsen förslag till mötet är att öka älgavskjutningen vilket är en förändring mot vad
planerades på januarimötet. Patrik L hade invändning mot att ändringar ska göras
mot vad som sagts i januarimötet som han då menar inte finns någon mening att
besluta om då men tyckte även att ökning av 4 djur totalt inte hade någon större
inverkan på stammen i någon riktning.
Styrelsens förslag är att öka antal skjutna tjurar från 5 till 6 varav en ska vara udda tio
taggare eller större. Öka antal skjutna hondjur från 5-8.
Mötet godkände styrelsens förslag på ökad avskjutning.
Mer info finns att få på vår hemsida samt fanns att få med sig blankett hem från
mötet.
Joacim G menade att vi bör öka kalv avskjutningen istället för att plocka fler vuxna.
Vår tilldelning i området är en avskjutning på 60 djur totalt men begränsas av vår
avlyssningsjakt.
Övrig dödlighet av älgar inom området som vi har vetskap om är att 2 hondjur dött
samt har en tjur med 6-taggar, blivit trafikdödad, ålder på djuren är okänd men käkar
har sparats.
(under pågående möte meddelades att ytterligare en älg blivit påkörd utanför Åryd.
Någon frågade om vilken storlek som räknas som tagg. För att räknas som tagg ska
den vara minst 5cm, vid skovelhorn ska den vara minst 2,5 cm.
Enligt Jesper E gäller minst 2 cm för att räknas som tagg på Hjort.
Kronvilt:
Jesper informerade om dödlighet i hjortstammen inom vårt skötselområde år 2009.
1 hjort, 4 hondjur, 3 kalvar (hjorten fälldes utanför sköteselområdet). Dödlighet år
2010, 1 kalv.
Förslag att år 2010 avskjutningen ska vara 2 hjortar, 5 hindar och 10 kalvar.
Varav tillåta skjuta 2 vuxna hjortar med taggantal mellan 3-9, max ett kronvilt per
jaktlag och jaktiden 11 okt till 31 januari.
Mötet godkände förslaget.
Orsaken till taggantal mellan 3-9 är att försöka höja kvaliteten på hjorten, spara
spetshjortar då vi inte vet om det är en ämne att spara (bra ämne kan växa till över 9
taggar år 2).

Vi skjuter inte tillväxten, stammen bedöms öka.
Patrik ? undrade om det gäller liksom för älgen att jaktlagen får tillgodoräkna sig plus
Arial. Roland S meddelade att det inte är infört och talade samtidigt om att det är
tillåtet för jaktlagen att samjaga.
10. Information ang. käk insamlingar Älg obs osv:
Älgobs och viltrapporten (avskjutningen) ska lämnas till Jesper som sammanställer
och för in uppgifterna i viltdata.se. Älgobsen ska som vanligt lämnas vid mötet, första
måndagen efter första älgveckan och viltrapporten lämnas efter årsskiftet, senast då
vid januarimötet. Går bra att fylla i rapporterna och mejla Jesper. Käkinsamling på
skjutna vuxna älgar är obligatorisk, gäller även påträffade döda älgar utanför
jaktiden.
11. Viltrapportering:
Roland visade avskjutningen genom åren (5-årsperioder).
Avskjutningen visar bl,a på att vildsvinsstammen ökat kraftigt. Under år 2009 har vi
fällt 450 vildsvin.
Rådjur har minskat något.
Antal räv bedöms har ökat.
Grågässen har ökat på bekostnad av kanadagåsen. Vi är dåliga på att bedriva jakt mot
gäss (liten avskjutning).
Enligt Joacim G är problemen med kanadagäss i skogsbygden löst.
12. Vildsvinsgruppen:
Anders K höll i information och inledde med att meddela hans glädje av hög
avskjutning men menade på att det och hård vinter troligt inte minskat på stammen
ändå. Större skador än förra året, finns i varje tröskat fält i år och uppmuntrar till
högre avskjutning.
Följande är spridda förslag och information från mötesdeltagare:
- samjaga mer ofta och då helst ska de flesta åtelplatser vara bemannade samtidigt
för att inte vildsvinen ska finna fristad någonstans.
- Öka åteljakten.
- Samarbeta för att minska antal åtlar.
- Skyddsjakt/skrämseljakt i växande gröda blir effektivare om fler är ute samtidigt.

- vildsvinen förflyttar sig på stora områden varje natt och därmed är det viktigt med
samjakt för att vildsvinen inte ska finna ro någonstans.
- Det finns stora grupper av vildsvin inom området.
- Avsätt särskilda dagar för samjakt.
- Uppmana markägare/arrendatorer att göra skjutgator i spannmål och majs.
- Dennis informerade om att vildsvin inte får ges bort till någon om inte köttet är
kontrollerat/besiktigat.
- Vi är duktiga på att jaga gris men behöver öka avskjutningen ytterligare.
- Viktigt att vi håller dialog.
- Uppdatera skrämsel/jaktekipagen.
- Jaga inte gris på åtlar i skogen den tid på året som grisarna söker sig till sådda fält.
Jaga istället i sådda fält och låt grisarna få fristad vid skogsåtlar.
- Regeringsförslag finns på bidrag till fler småskaliga slakterier.
Troligt kommer det inte öka avskjutningen då kostnaden blir hög för att använda
sig av slakterierna (ska veterinär besiktigas på plats).
Anders k fick frågan om det blivit fler skrämselgrupper/ekipage, svaret blev nej.
El- stängsel är effektivt men inte helt genomförbart i samtlig områden.
Det finns nya regler som är på förslag om att sänka strömstyrkan vilket skulle ha
som följd att el- stängsel troligt mister del av sin repellerande verkan.
Anders A informerade om stora skador på potatis, ett område på Ca 2 ha är helt
förstört.
Det beslöts att vildsvinsgruppen även vid nästkommande möte får en tid av 1520min för att informera.
14. Övriga frågor:
Inga övriga frågor kom in.
Roland visade viktiga datum att komma ihåg, fanns även med i varje kuvert till
samtliga jaktlag samt lägger Roland ut den på vår hemsida.
Vid nästa älgmöte kommer person att informera om NVR, eftersöksregler för
trafikskadat vilt.

15. Nästa Älgmöte:
Förslaget på nästa älgmöte måndagen den 18 oktober kl 17:00 i Halahult
godkändes av mötet.
16. Prisutdelning:
Otto Ottossons lag skärserås lag 2 vann första pris 500kr i presentkort samt
innehar vandringspriset.
Skärserås lag 1 vann, via lottning presentkort på 500 kr.
Lag Elsebrånemåla vann via lottning, träningsskjutning en kväll på älgbanan i
Mörrum.
17. Avslutning:
Roland tackade för visat intresse, önskade samtliga god jakt samt förklarade
mötet avslutat.
Roland Svensson Magnus Kreutsfeldt

