Halasjöbygdens Älg & Kronskötselområde
Höstmöte 2011-10-17
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 mail adress samt meddelat på föregående möte.
Mötet godkände utlysandet.
3. Val av justeringsman :
Mötet valde Patrik Lamppu att jämte ordförande justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning :
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
5. Redovisning av första veckans jakt :
Stig Edvardsson : Skjutit en pinnatjur och två hondjur.
Bert Henriksson : Observerat 2st 4-taggare , ett ensamt hondjur , ett ensamt djur ?
och skjutit en pinnatjur.
Michael Esse : Observerat 2st ko med kalv , en 4-taggare , skjutit på en kviga som gick in till ljungsjömåla ,
Någon skada kunde inte upptäckas. Skjutit en kviga och en kalv.
Otto Ottosson : Observerat en ko med kalv , en ko med 2 kalvar , 3st hondjur , en pinnatjur ,
en 8-taggare,
två tjurar och ytterligare ett vuxet , 3st hjortar , skjutit en kalv.
Ove Johansson : Observerat 7st tjurar , 6st hondjur , 2st kalvar ,
skjutit en pinnatjur och en udda 12-taggare.
Roland Svensson : Observerat 2st ko med kalv , ett hondjur , skjutit ett hondjur.
Anders Karlsson : Observerat ko med 2 kalvar , 2st ko med kalv , en 6-taggare , en 8-taggare ,
skjutit en kalv.
Patrik Nilsson : Observerat 2st hondjur , en hjort , skjutit ett hondjur.
Sven-Erik Svensson : Ej närvarande.
Eve Knutsson : Observerat 2st tjurar , 2st ko med kalv , skjutit en pinnatjur.
Allan Olsson : Observerat en ensam älg ?.
Sigurd Persson : Ej närvarande.
Jonas Håkansson : Observerat en 8-taggare , en 6-taggare , 2st kvigor , en ko med 2 kalvar ,
skjutit en kviga.
Patrik Lamppu : Observerat 3st vuxna älgar , ko med kalv , hjort 14-taggare , hjort 8-taggare , 2 hindar ,
skjutit ett hondjur , en kalv och hjort 8-taggare.
Fredrik Gustavsson : Ej närvarande.
Joacim Granhof : Ingen älg observerad , mycket kron bla. en 18-taggare hjort.
Kjell-Egon Pettersson : Ingen älg observerad.
Allan Brorsson : Observerat 3st tjurar varav en 8-taggare , en kviga , 2st ko med kalv ,
skjutit en pinnatjur.
Per Gottfridsson : Observerat en 4-taggare , en 6-taggare , en 8-taggare , en ko med kalv ,
2st hondjur , 4st hindar , en spets , en kalv.
Håkan Sigurdsson : Observerat en 4-taggare som haltade , en pinnatjur , skjutit en pinnatjur.
Erling Olsson : Observerat en kviga , hind och kalv , skjutit en kviga en hind och en kalv.

Karl-Erik Lindström : Ingen älg observerad bara spår.,
Ingemar Gyllström : Ej närvarande.
Lennart Andersson : Ingen älg observerad.
Sigurd Karlsson : Ej närvarande.
Karl-Gunnar Johnsson : Observerat 4st tjurar varav en 8-taggare , en kviga och en ko med kalv.
Fredrik Mårtensson : Ej närvarande.
Sven-Gunnar Svensson : Ej närvarande.
Jim Svensson : Ej närvarande.
Christopher Janhall : Observerat ett hondjur , en tjur 6-taggare.
Paul Petersson : Observeat 2st pinnatjurar , en 4-taggare , en 6-taggare , en udda 10-taggare ,
ko med kalv , 3st hondjur , skjutit en pinnatjur.
Stig Boklund : Observerat en pinnatjur , ett hondjur , ko med kalv.
Anders Bjurbrant : Observerat en ko.
Peter Olsson : Ej närvarande.
Jan-Åke Erlandsson : Ej närvarande.
Karl-Erik Karlsson : Observerat en pinnatjur , ko med kalv , skjutit en pinnatjur.
Thomas Nilsson : Ej närvarande.
Jan Sjöqvist : Observerat 2st hondjur.
Per-Ola Andersson : En kalv skjuten.
Patrick Nordberg : Observerat 2st pinnatjurar.
Per-Henrik Berndtsson : Ej närvarande.
Mats Nying : Ej närvarande , skjutit en 4-taggare (felskjutning).
Hans Henriksson : Observerat dov och kron.
Lars Wadmark : Ej närvarande.
6. Fika , Inlämning av Älg-obsen , Kronvilt - käkar (vuxna), redovisning till kassör.
7. Vildsvinsgruppen : Inget att rapportera.
8. Framtid. Älg : Ordet var fritt att diskutera olika förslag för framtida skötselplan för älg men inget
beslut tas förrän på januari mötet. Ett förslag var att hålla samma vinterstam som nu med ca 7 älgar
per tusen hektar . Det kom förslag på att varje jaktlag kunde få sin tilldelning på älg att förvalta på
en treårsplan. Ett förslag var att gå ner till 8-taggare istället för udda 10-taggare på tjurarna för att
kunna beskatta de lite större tjurarna också . Men på det stora hela så var mötet överens att den
skötselplan som vi har jobbat efter är den som fungerar bäst . En observation som de flesta jaktlagen
var överens om är att kalvarna har blivit färre i antal men tjurarna har blivit betydligt fler . Mötet tyckte
vi ska ligga kvar på en avskjutning på 60% på kalvarna.
Framtid Kronvilt : Flertalet av jaktlagen tyckte att vi borde kunna beskatta fler vuxna djur och
då även skjuta fler hjortar. Kron observationer har gjorts på flera ställen än tidigare vilket betyder
att en spridning har skett om än i långsam takt . Flera av skogsägarna i området är oroliga för en
allt för stor stam och de skador som det innebär . Ett förslag som kom fram var att arealen för att
få skjuta fler vuxna djur skulle slopas, för kronviltet bör rimligen beskattas där de finns.
9. Älgförvaltningsområde : Roland påpekade att om vi har en skötselplan som fungerar på ett
tillfredställande sätt och att den sköts, så har troligtvis inte älgförvaltningsområdet någon anledning att
gå in och styra oss utan vi kan fungera som vi gör nu.
10. Övriga frågor : Frågan om vad som hände med älgtjuren Mats Nying sköt fel ställdes?
Roland förklarade att Mats har valt att köpa älgen, skötselområdet har tidigare tagit beslut att
vid felskjutning är kostnad 50 kr / kg, slaktvikten uppvägd av Michael Esse 220kg.

Roland frågade mötet vad som skulle göras med hornen? Två förslag framkom
Det första förslaget var att jaktledaren i det aktuella jaktlaget skulle bestämma över hornet .
Det andra förslaget var att älgskötselområdet skulle ta hand om hornet.
Röstning och rösträknare Patrik Lamppu kunde redovisa att förslaget där
älgskötselområdet tar hand om hornet vann stort.
Mötet gav Roland i uppdrag att hornet hämtas.
Fråga ställdes om vad man ska göra om man stöter på en skadad älg?
Roland förklarade att det bästa är att ringa polisen, då får man ett ärende nr registrerat. Den skadade älgen
går då under trafikskadad, kommer då inte med i vår avskjutnings statistik.
11. Nästa möte :
Punkten nästa möte glömdes bort av ordföranden.
Nästa möte planerad torsdagen den 19 januari 2012 klockan 19.00, lokalen bokad och klar.
12. Avslutning :
Roland tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sekreterare :
Per Gottfridsson
Justeringsman : Ordförande :
Patrik Lamppu Roland Svensson

