Protokoll Älg/kronviltsmöte 2010-10-18
1. Mötets öppnande.
Roland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Mötets utlysande.
Jonas har 16 dagar innan mötet mejlat samtliga vilka har registrerat mejl adress samt
skickat kallelse per post till 5 st.
Mötet godkände utlysandet.
3. Val av justeringsman.
Christopher Janhall valdes jämte ordförande Roland Svensson att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
5. Redovisning av första veckans jakt.
Bert Henriksson Lite mindre antal älg än vanligt. Fällde ett hondjur.
Michael Esse Mycket bra med älg. Fällt 1 hondjur och 2 kalvar. Sett 3 hjortar.
Stig Edvardsson Bra med älg hela veckan, rikligt med gris, ingen hjort i sikte.
Fällt 2 hondjur och 2 kalvar.
Otto Ottosson Älgtillgång ungefär som vanligt, sett 7-8olika älgar.
Fällt 2 tjurar och en kalv.
Roland Svensson Händelserik vecka, mycket kontakt med älg.
Anders Karlsson Sett mycket älg. 2 olika tjurar med 8 taggar var, ko med dubbelkalv,
ensamt hondjur. Inget kronvilt i sikte.
Patrik Nilsson Sett udda 8 taggare, 2 olika hondjur. Inget kronvilt i sikte.
Jonas Håkansson Skapligt med älg, en större tjur (troligt minst 10 taggar), en tjur på
8 taggar, ko med kalv. Fällt ett hondjur. Sett mer gris än vanligt.
Eve Knutsson har varit i kontakt med samma älgar som Jonas, bl,a 2 olika tjurar. Sett
en hind.
Sven-Erik Svensson Ej närvarande på mötet.
Allan Olsson Ingen älg eller hjort observerade.
Patrik Lamppu sett pinnatjur och 4 taggare samt 2 hondjur samt ko med kalv. Fällt
en ko. Sett hind med kalv.
Fredrik Gustavsson Ovanligt mycket med älg. Fällt en pinnatjur och en kronviltkalv.

Joakim Granhof Inga levande älgar sedda. Funnit en död 6 taggare.
Peter Truedsson Inte jagat.
Sigurd Persson Inga älgar observerade. Sett en kronhind.
Kjell-Egon Pettersson 4 tjurar sedda, ko med tjurar efter sig, ensamma hondjur.
Fällt en tjurkalv.
Allan Brorsson Ingen älg eller hjort observerade
Per Gottfridsson Sett en 4 taggare och ko med kalv där kalven fälldes. Sett 6 olika
kronvilt.
Håkan Sigurdsson Sett ett hondjur men varit fler älgar i området.
Erling Olsson Sett flera älgar, fällt en kviga. Sett en kronhind, fällt en hjort 8 taggar.
Karl-Erik Lindström Fällt en kviga. Inget kronvilt i sikte.
Marth Bengtsson Sett ett hondjur. Inget kronvilt i sikte.
Ingemar Gyllström Ej närvarande på mötet.
Börje Olsson Sett 3 tjurar varav en 4 taggare och 2 6 taggare.
Lennart Andersson Ingen älg observerad.
Sigurd Karlsson Inga älgar observerade.
Sven Gunnar Svensson Ej närvarande på mötet.
Stig Svensson Ej närvarande på mötet.
Christoffer Janhall Sett 2 st 4 taggare samt en ensamt hondjur. Inget kronvilt i sikte.
Karl Gunnar Johnsson Ej närvarande på mötet.
Peter Olsson Ej närvarande på mötet. Noterat en fälld älgtjur udda 12 taggare.
Jan Sjöqvist Ej närvarande på mötet.
Jan-Åke Erlandsson Ej närvarande på mötet.
Stig Boklund Inga älgar observerade.
Anders Karlsson Inte närvarande.
Hans Henriksson Inga älgar observerade.

Karl-Erik Karlsson Ej närvarande på mötet.
Thomas Nilsson Ej närvarande på mötet.
Patrik Nordberg Inga älgar observerade.
Mats Nying Ej närvarande på mötet.
Lars Wadmark Inga älgar eller hjortar observerade.
Summering av första veckans jakt på älg blev, 5 tjurar 8 hondjur och 7 kalvar.
Totalt 20 djur.
Kronvilt skjutna 4, varav en hjort en hind och två kalvar.
6. Miakel Lundin föreläser om NVR.
NVR står för Nationella viltolycksrådet.
Mikael redogjorde för allt från hur organisationen var uppbyggd till hur
eftersöksekipagen är klädda vid ett eftersök.
Läs mer på www.viltolycka.se
OBS vid viltolycka ring 112
7. Inlämning av älgobs, älgkäkar, och redovisning fällavgift.
Älgobs skall lämnas oavsett om man har jagat eller inte och det går att lämna via e-post
till Michael Esse.
Käkar och älgobs lämnades i fika pausen även fällavgift betaldes.
8. Vildsvinsgruppen.
Anders Karlsson hade inget nytt att komma med utan hänvisade till det som togs upp
under septembermötet och då bl,a öka samarbetet, öka avskjutningen, minska
utfodringen.
Spridda kommentarer från mötet sa att det finns mindre av smågrisar i år och då på
grund av den tuffa senvintern.
Grisar har flyttat närmare samhällena, trädgårdar med mera. Kan bero på yngre suggor
med kultingar. Ledarsuggor saknas kanske.
Vildsvinsjakt kan kanske vara något för eftersöksjägarna att ta tag i via uppdrag från
Länsstyrelsen.
Samarbete, samarbete och åter samarbete.
Anordna större drevjakter.
Vi behöver fördubbla avskjutningen men räcker kanske ändå inte.
Det finns fällor som fångar en del gris.
9. Kronvilt.
Kronviltgruppen hänvisade till informationen vilken lämnades vid septembermötet.
Väntar på vad obsen visar som hållit på från 16 augusti till och med 17 oktober (obsen
lämnas till Jesper, via snigelpost eller mejl).
För övrigt väntas på att det ska kallas till stormöte med övriga Kronhjortsområden i
gruppen.
Övriga spridda kommentarer från mötet

Betesskadorna är i ringa omfattning.
Att fodra med sockerbetor kan medföra till att hjortar kan bli mer benägna till
barkgnag. Är troligt ute efter fiber. Att lägga ut halm kan då motverka till barkgnag.
Ola Persson har en del skador av barkgnag i ogallrade 20-25 åriga granbestånd. Gnagen
förekommer på våren.
10. Övriga frågor.
Patrik Nordberg menade på att det gick att misstolka avskjutningen vad det gäller udda
10 taggare. Om vi skulle följa protokollet från septembermötet skulle endast en udda
10 taggare fällas och det skulle vara den sjätte tjuren.
Roland menade på att så inte var fallet.
Jonas Håkansson höll med Patrik att det kunde tolkas som att endast den sjätte tjuren
skulle vara udda 10 taggare då han själv skrivit texten. Ingen av de övriga närvarande
vid mötet hade tolkat det som att endast den sjätte tjuren skulle vara udda 10 taggare.
Övrigt som sades vid övriga frågor.
Vi har äldre älgkor som går kalvlösa, vet inte varför.
Vi har väldigt få kor med tvillingkalvar.
Älgobsen visar på låg reproduktion.
Har vi för många tjurar?
Har vi ung stam?
11. Nästa Älgmöte
Förslag torsdagen den 27 januari 2011. Mötet godkänner föreslaget datum.
12. Avslutande av älgmöte.
Ordförande Roland Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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