Halasjöbygdens Älg & Kronskötselområde
Septembermötet 2012-09-25
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 Christopher Janhall 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.
6. Ändringar inom området :
Se bifogad fil .
Vi är nu 51 jaktlag med totalt 21067 hektar .
7. Fällavgifter älg
Den nya avgiften är 1000 kr för vuxen och 100 kr för kalv.
8. Fastställande av kvot älg , samt jakttiden :
Styrelsens förslag .
Tjur : 7 st. pinnatjur eller udda tio taggare och större
Tjur : 1 st valfri som lottas ut och får endast skjutas på egen mark , jakttid 70 dagar.
Hondjur 7 st.
Kalv : 16 st
Jakttid kalv : 70 dagar eller längre om kvoten inte uppnåtts.
Jakttid vuxet : 70 dagar
Detta ger en avskjutning på totalt 31 älgar .
Jakten startar måndagen den 8 oktober.
Styrelsens förslag godkändes.
9. Kronviltenkät :
Nytt för i år är att vi fyller i kronviltobsrapporten som skickades med

i kuvertet endast under första älgjaktsveckan , så det blir samtidigt som
älgobsen.
Jesper gick igenom de rapporter som redovisades förra året men konstaterade
att alldeles för få rapporter kom in för att kunna göra en större utvärdering
av dem , så vi måste bli bättre på att lämna in obsen.
10. Kronvilt , jakttid , kvot samt tilldelning :
Styrelsens förslag.
Tilldelning ett vuxet kronvilt / jaktlag , lag över 500 hektar 2 vuxna / lag , kalvar fritt
kvot 4 hjortar 0-9 taggar , 4 hindar och 8 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 8 oktober-31 januari.
Styrelsens förslag godkändes.
En hind är påskjuten men ej hittad så den är avräknad , då återstår 3 hindar att jaga.
11. Felskjutning Kronvilt :
Styrelsens förslag är att kronvilt lyder under samma regler som älgen .
Förslaget godkändes.
12. Jaktvakt :
Daniel Persson från företaget Jaktvakt som ligger i Ronneby , presenterade
ett sms baserat program för rapportering av skjutet vilt .
Sms tjänsten kostar 2000 kr om året för hela älgskötselområdet och då ingår
två personer från varje jaktlag som kan vara kopplade till tjänsten .
Vill ytterligare jaktmedlemmar vara kopplade så kostar det 50 kr per person
och år .
Mötet beslutade att använda tjänsten Jaktvakt .

13. Information ang. käk insamlingar 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 15 oktober till Michael Esse eller på mail alg.kron@telia.com
ni kan gå in på www.viltdata.se för att se resultatet.
Alla älgtjurar och kronhjortar som skjuts fotas och skickas till någon i
styrelsen för att slippa alla eventuella missförstånd .
14. Älg förvaltningsområdet :
Ola Persson som är ordförande för område mitt ( Halasjö , Backaryd ,
Bräkne-Hoby , Ronneby och Johannishus ) berättade lite om vad

de jobbar med . Han menade att en gemensam spillningsinventering
i alla förvaltningsområdena är ett måste om vi ska få en så rättvis bild
som möjligt av älgstammen . Ola tyckte också att vi har lagom med älg
nu men att vi måste jobba med att få en så stark stam som möjligt .
Han berättade också att för tillfället så finns det bara två licensområden
som får vuxen älg att jaga och det krävs 1000 hektar för att få skjuta
vuxen älg och 50 för kalv.
15. Spillningsinventering :
Roland förklarade att det är viktigt att all inventering sköts så noga det
bara går och är något oklart så finns all information på hemsidan.
16 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.
17. Vildsvinsgruppen :
Anders Truedsson talade för vildsvinsgruppen och han tyckte
att nu har det gått så långt att vi måste skjuta så mycket vi bara kan
hela tiden och att sam jaga över markgränserna i större utsträckning.
Ett alternativ är att ta in yngre jägare som inte har egen jaktmark för att bli mer
effektiva mot grisarna . Fortfarande så rekommenderas att åtla mindre och att
om man åtlar att man verkligen sitter och passar på grisarna
så det inte blir rena foderplatser.
18. Övriga frågor :
Otto påpekade att fällavgifterna på första veckans jakt betalas nästa möte .
Lars Wadmark presenterade Wildgranix som är ett medel som håller vidsvin
utanför det område man har strött ut medlet på , med en effekt i ca tre veckor
per omgång . Lars påpekade att om någon vill köpa så kontakta honom så
skulle vi få ett bättre pris än i handeln.
14. Nästa Älgmöte Förslag 2012-10-15 :
Mötet godkände datum för nästa älgmöte måndagen
den 15 oktober kl 19:00 i hembygdsgården Halahult.
15. Prisutdelning :
Vinnande lag att ta emot vandringspriset i jaktlagsskjutningen i år blev
Borvidsmåla , Vinnare av presentkort på tre timmars träningsskjutning i
Mörrum blev Tararp och Ljungsjömåla .
Vinnare i utlottningen av den valfria älgtjuren blev Jaktlag Stig Edvardsson
16. Avslutning :
Roland tackade för visat intresse och önskade samtliga en "skitjakt"
samt förklarade mötet avslutat.
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