Halasjöbygdens Älg & Kronskötselområde
Höstmöte 2012-10-15
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 meddelat på föregående protokoll.
Mötet godkände utlysandet.
3. Val av justeringsman :
Mötet valde Otto Ottosson att jämte ordförande justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning :
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.
5. Redovisning av första veckans jakt :
Stig Edvardsson : Skjutit ett hondjur och påskjutit en större tjur som tyvärr inte har hittats.
Har sett ko med en kalv och ko med två kalvar
Bert Henriksson : Har sett mycket älg men ej skjutbara .
Michael Esse : Har skjutit ett hondjur (älg )och en kronhjort . Har även sett två kor med kalv,
ensamt hondjur och en 14-taggare .
Otto Ottosson : Har skjutit en pinnatjur och en felskjuten 8-taggare samt en kalv. Har även sett 4-taggare,
ensamt hondjur , 6-taggare och 12 -taggare kronhjort.
Ove Johansson : Har skjutit en pinnatjur och en kalv.
Roland Svensson : Har sett två kor med kalv , pinnatjur , tre 4-taggare och en 6-taggare.
Matz Wiktorsson : Inget att rapportera.
Patrik Nilsson : Har sett en 14-taggare älg och 5-6 kronvilt.
Sigurd Persson : Har skjutit en hind .
Sven-Erik Svensson : Ej närvarande.
Anders karlsson: Har sett några kronvilt men ingen älg.
Eve Knutsson : Har skjutit ett hondjur och sett tre hondjur till.
Allan Olsson : Ingen älg .
Jonas Håkansson : Har skjutit ett hondjur och sett en pinnatjur och ett hondjur till.
Patrik Lamppu : Bara sett kronvilt.
Joacim Granhof : Ingen älg observerad bara kronvilt .
Kjell-Egon Pettersson : Har sett ko med kalv.
Allan Brorsson : Har skjutit ett hondjur och en kalv.
Fredrik Gustavsson : Har inte skjutit men har haft mycket älgkontakt.
Lennart Andersson : Har sett ko med kalv och skjutit en kalv
Per Gottfridsson : Har skjutit en udda 10-taggare.
Håkan Sigurdsson : Har skjutit ett hondjur och en kalv.
Erling Olsson : Har sett en 4-taggare och inget kronvilt.
Karl-Erik Lindström : Har sett en ko och två kvigor varav den ena var riktigt liten.
Ingemar Gyllström : Inget att rapportera.
Karl-Gunnar Johnsson : Har sett en tjur och en kviga.
Torsten Jönsson : Har ej jagat.
Sigurd Karlsson : Inget att rapportera.

Bertil Nilsson : Har sett ko med kalv.
Janne Nilsson : Har sett en tjur och en hjort .
Fredrik Mårtensson : Har skjutit ett hondjur och sett ko med kalv.
Sven-Gunnar Svensson : Ej närvarande.
Henrik Petersson : Ej närvarande.
Jim Svensson : Har inte sett någon älg.
Christopher Janhall : Har sett en 4-taggare och ett hondjur.
Paul Petersson : Har sett 6 olika tjurar, tre hondjur samt ko med kalv och skjutit en pinnatjur.
Andreas Arvidsson : Har sett en 6-taggare.
Anders Bjurbrant : Inget att rapportera.
Peter Olsson : Har skjutit en kalv.
Jan-Åke Erlandsson : Ej närvarande.
Anders Karlsson : Ej närvarande.
Thomas Nilsson : Ej närvarande.
Jan Sjöqvist : Har sett en 6-taggare och en 8-taggare.
Patrick Nordberg : Har sett flera hjortar och hind med kalv , ingen älg.
Per-Ola Andersson : Ej närvarande.
Lennart Andersson : Ej närvarande.
Per-Henrik Berntsson : Ej närvarande.
Mats Nying : Ej närvarande.
Carl Berntsson : Ej närvarande.
Hans Henriksson : Har skjutit en pinnatjur och sett flera kronvilt.
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 januarimötet. Ett förslag var att hålla samma
vinterstam som nu med ca 7 älgar per tusen hektar . Joacim Granhof påpekade att
vi måste vara uppmärksamma på älgstammen för det kan vara allvarligt med de
sjukdomar som uppkommit. Michael Esse sa att senarelägga älgjakten två veckor
och inte jaga mitt i brunsten kunde vara ett sätt att få mer kalv och en starkare stam
och mötet var positivt till det om resten av skötselområderna följer samma tid .
Roland påpekade att skogen tycker det är lagom med älg som det är nu .
Ola Persson sa att vi kanske skulle ändra avskjutningen på tjurarna och skjuta
några mellantjurar istället. Roland tyckte att förvaltningsområdet borde jobba
hårt med att få skötselområderna att ha samma avskjutningsplan för att få så
bra kvalité som möjligt både på älg och kronviltstammen . Den generella känslan
var att de norra delarna av skötselområdet har mer älg än de södra under vintern.
9. Framtid Kronvilt : Mötet var överens om att vi håller planen och inte skjuter
någon kapital hjort ännu . Roland redovisade att det var 25% av de som svarade
på kronvilt enkäten som inte vill ha hjort på sina marker .
10. Älgförvaltningsområde : Inget nytt att rapportera sen förra mötet men ska
sammanställa årets jakt och diskutera vidare hur man ska få en så stark
älgstam som möjligt.

11. Övriga frågor : Frågan om vad som hände med älgtjuren Otto Ottosson sköt fel
kom upp och Otto bad om ursäkt och förklarade att älgen går till försäljning och
hänger hos Joacim Granhof . Mötet beslutade att hornen skulle sågas av och
läggas tillsammans med de andra hornen som tillhör felskjutna djur.

12. Nästa möte: Förslag torsdagen den 17 januari 2013
Mötet godkände det föreslagna datumet.
12. Avslutning:
Roland tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sekreterare :
Per Gottfridsson
Justeringsman : Ordförande :
Otto Ottosson Roland Svensson

