Halasjöbygdens Älg & Kronskötselområde
Septembermötet 2011-09-20
1. Mötets öppnande :
Roland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Mötets utlysande :
Roland har mailat kallelse och dagordning till samtliga berörda
som har mailadress samt skickat brev till resterande.
Mötet godkände utlysandet.
3. Val av justeringsman :
Mötet valde Anders Karlsson att jämte ordförande justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning :
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
5. Adresslista , kontaktman i varje jaktlag.
En uppdaterad adresslista med kontaktmän skickades med
kuvertet som alla jaktlag har tilldelats.
Joacim Granhof står till förfogande med slakteri för allt vilt
som skötselområdet är i behov av att lämna .
6. Ändringar inom området :
Nya jaktledare : Hässeldalen: Jim Svensson
Långehall 2: Anders Bjurbrant
Hjärtsjömåla: Fredrik Mårtensson
7. Spillningsinventeringen :
Roland konstaterade att spillningsinventeringen är den näst bästa
metoden för att få en bra överblick över älgstammen , den bästa
metoden är flyginventering både för älg och hjort , men den är
kostsam ca: 8kr per hektar vilket skulle innebära med våra 19.000
hektar en kostnad på ca: 152.000 kr. Men med våran spillningsinventering
så ligger vi på en vinterstam på ca: 7 älgar per 1000 hektar.
Det är viktigt att inventeringsrutorna sköts på ett korrekt sätt , är det något
som är oklart så finns all information på hemsidan.

8. Fastställande av kvot älg , samt jakttiden :
Styrelsens förslag .
Tjur : 8st. Pinnatjur och udda tio taggare eller mer där den åttonde
tjuren ska vara en udda tio taggare eller mer.
Hondjur : 8st. ej skjuta kalvförande ko.
Kalv : 20 st. (minst) spara enkelkalv första jaktdagen

Jakttid kalv 70 dagar eller längre om kvoten inte uppnåtts.
Jakttid vuxet tills kalvjakten är avslutad.
Detta ger en avskjutning på totalt 36 älgar .
Styrelsens förslag godkändes.
9. Kronvilt , jakttid , kvot samt tilldelning :
Styrelsens förslag.
Tilldelning ett vuxet kronvilt / jaktlag , lag över 500 hektar 2 vuxna / lag
Kalvar fritt . kvot 1 hjort 3-9 taggar , 5 hindar och 10 kalvar.
Om ej kvoten av de vuxna är uppnådd till den 1 januari så släpps de även
till de jaktlag som redan har skjutit sin tilldelning som då får skjuta hela kvoten
om så är möjligt.
Jakttid : Hind och kalv 16 augusti-31 januari , Hjorten 10 oktober-31 januari.
Styrelsens förslag godkändes.
Det har framkommit en tjuvskjutning av en hjort i Törneryd , man har hittat
ben och en kniv vid slaktplatsen och polisen är inkopplad.
10. Information ang. käkinsamlingar Älgobs osv :
Bägge underkäkarna från de vuxna älgarna / kronen ska lämnas rena
till Dan Olsson eller Per-Åke Svensson.
Älg-obsen första veckans jakt måndag - söndag lämnas på mötet
den 17 oktober till Michael Esse eller på mail alg.kron@telia.com
ni kan gå in på www.viltdata.se för att se resultatet.
Styrelsen har som förslag att alla älgtjurar och kronhjortar som
skjuts fotas och skickas till någon i styrelsen för att slippa alla
eventuella missförstånd .
Mötet godkände förslaget.
11. Viltrapportering :
Roland visade diverse avskjutningsdiagram från starten av
skötselområdet till dags datum med vildsvinen som den art
som har ökat lavinartat de senare åren.
Viltavskjutningsrapporten lämnas på januarimötet till Jesper
Einarsson . Vi räknar jaktåret från 1 januari - 31 december.
12. Vildsvinsgruppen :
Anders Karlsson talade för vildsvinsgruppen och han tyckte
att grisarna förvisso har minskat något i antal , men de gör
fortfarande stor skada i grödorna på sina ställen . Vidare
så vill han att det fortfarande läggs stor energi på att skjuta
smågrisar (brungrisar) för att hålla stammen på en lämplig
nivå . Fortfarande så rekommenderas att åtlar mindre och att
om man åtlar att man verkligen sitter och passar på grisarna
så det inte blir rena foderplatser.

Roland efterfrågade en lista med eftersöksekipage till området.
Anders sa att en sådan lista finns och han ska få fram den så
fort det går .
13. Övriga frågor :
IC frågade vad som görs åt de 20 % vita fläckarna som finns inom
området och tycker att vi borde lägga ner mer energi för att få med
de jaktlag som står utanför för att få ett ännu starkare område .
Roland svarade att det har lagts mycket energi på dessa jaktlag
i många år men det är svårt att få dem att gå med , men det är fritt
för vilka som helst att prata med de berörda jaktlagen för att få med
dem . Sedermera så får vi avvakta och se vad som händer när det blir
licensområde och b-områderna försvinner år 2012.
Patrik Nilsson frågade om det finns jaktlag från andra skötselområden
som även har mark i vårat område . Roland svarade att det finns det och
de rättar sig efter våra regler på de marker som ingår här och han har inte
stött på några problem med det .
Roland påpekade att det vore bra om alla jaktlagen i området diskuterade,
hur de vill att skötselplanen ska se ut i framtiden? så vi kan diskutera det
lite redan på nästa möte .
14. Nästa Älgmöte Förslag 2011-10-17 :
Mötet godkände datum för nästa älgmöte måndagen
den 17 oktober kl 19:00 i hembygdsgården Halahult.
15. Prisutdelning :
Vinnande lag att ta emot vandringspriset i jaktlagsskjutningen i år blev
Törneryd västra 1 med Patrik Nilsson , Martin Einarsson och Fredrik
Jonsson . Vinnare av presentkort på tre timmars träningsskjutning i
Mörrum genom lottning blev Högahult 2 med Ann-Louise Svensson ,
Dennis Andersson och David ??
16. Avslutning :
Roland tackade för visat intresse och önskade samtliga en "skitjakt,"
samt förklarade mötet avslutat.
Sekreterare:
Per Gottfridsson

Justeringsman : Ordföranden :
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