Halasjöbygdens Älg & Kronskötselområde
Höstmöte 2013-10-24
1. Mötets öppnande :
Jesper hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Mötets utlysande :
Jesper har mailat till samtliga berörda som har mailadress
samt meddelat på föregående protokoll. Infon har även stått
på hemsidan.
Mötet godkände utlysandet.

3. Val av justeringsman :
Mötet valde Torsten Jönsson att jämte ordförande justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning :
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

5. Redovisning av första veckans jakt :
1. Stig Edvardsson : Skjutit ett hondjur, sett flera mellantjurar och ko med kalv.
2. Otto Ottosson : Har sett ko med två kalvar , ensamt hondjur och mellantjur.
3. Ove Johansson : Har skjutit en kalv och sett flera ej skjutbara vuxna älgar.
4. Börje Svensson : Har skjutit ett hondjur och sett både tjur och ko med kalv.
5. Sigurd Persson : Ej närvarande.
6. Matz Wiktorsson : Har sett en 4-taggare.
7. Patrik Nilsson : Har sett ett ensamt hondjur och kronhind.
8. Daniel Wickman : Har skjutit en tjur och sett 6-taggare , hondjur och ko med kalv
9. Anders karlsson: Har sett hondjur , 8-taggare och flera kronvilt . Skjutit en hind.
10. Eve Knutsson : Har haft bra med älg på marken.
11. Allan Olsson : Har sett en tjur.
12. Jonas Håkansson : Har skjutit ett hondjur .
13. Patrik Lamppu : Har sett 8-taggare , ko med en kalv och flera kronvilt.
14. Joacim Granhof : Har sett tjur 8-10 taggar och flera kronvilt ( endast hind , kalv )
15. Axel Viderberg : Har skjutit ett hondjur och en kalv och har haft bra med älg .
16. Peter Truedsson : Har inte jagat men varit på ett eftersök på ko med två kalvar på
en mark som ligger mitt i hans område ( men konstaterat att ingen älg var skadad ) .
17. Allan Brorsson : Har skjutit en tjur och en kalv , och sett både kor med kalvar

och tjurar samt ensamt hondjur.
18. Lennart Andersson : Ej närvarande
19. Karl-Gunnar Johnsson : Har haft bra med älg .
20. Fredrik Gustavsson : Har skjutit ett hondjur och sett mycket älg.
21. Per Gottfridsson : Har sett kronvilt.
22. Håkan Sigurdsson : Har sett en vuxen älg .
23. Erling Olsson : Har skjutit ett hondjur och sett både tjur och ko med kalv.
24. Karl-Erik Lindström : Har skjutit ett hondjur, sett ko och kviga.
25. Ingemar Gyllström : Ej närvarande.
26. Torsten Jönsson : Inget att rapportera.
27. Bertil Nilsson : Har sett en kviga .
28. Sven-Gunnar Svensson : Ej närvarande.
29. Sigurd Karlsson : Ej närvarande.
30. Janne Nilsson : Har sett en 8-taggare och ko med kalv.
31. Fredrik Mårtensson : Har sett både ko med en kalv och ko med två kalvar samt
tjur 8-10 taggar.
32. Jim Svensson : Inget att rapportera.
33. Philip Berg : Har skjutit en tjur och sett ko med kalv , en 4-taggare ,
en 6-taggare samt ett ensamt hondjur.
34. Paul Petersson : Har sett en vuxen älg .
35. Andreas Arvidsson : Ej närvarande.
36. Anders Bjurbrant : Har sett två kor med kalv.
37. Jan-Åke Erlandsson : Har sett ko med kalv och en liten tjur.
38. Peter Olsson : Ej närvarande.
39. Carola Thorsson : Ej närvarande.
40. Anders Karlsson : Har sett ko med två kalvar , ensamt hondjur och mellantjur
samt ko med en kalv.
41. Jan Sjöqvist : Har skjutit en tjur.
42. Julius Jeppsson : Ej närvarande.
43. Patrick Nordberg : Ej närvarande.

44. Per-Ola Andersson : Ej närvarande.
45. Lennart Andersson : Inget att rapportera.
46. Bernt Hall : Ej närvarande.
47. Henrik Petersson : Ej närvarande.
48. Per-Henrik Berntsson : Ej närvarande.
49. Mats Nying : Ej närvarande.
50. Hans Henriksson : Inget att rapportera.
51. Bert Lind : Ej närvarande.
52. Carl Berntsson : Ej närvarande.
53. Lars Wadmark : Skjutit en kronkalv och sett fyra hindar och tre kalvar.

6. Framtid älg :
Ordet var fritt att diskutera olika förslag för framtida tilldelningsprincip för älg men inget
beslut tas förrän på januarimötet. Först ut att presentera ett förslag var den framröstade
älggruppen med Karl-Erik Lindström , Torsten Jönsson och Patrik Nilsson .
Efter dem så presenterade Lars Wadmark sitt förslag . Bägge dessa förslag medföljer
som bilaga till detta protokoll samt läggs ut på hemsidan så att alla har möjlighet
att läsa igenom dem i lugn och ro . Om någon har ett annat förslag än de två som
presenterades så går det bra att höra av sig till styrelsen så fort det går så att alla
förslag är genomgångna och utskickade innan nästa möte . Det fanns även medlemmar
som vill köra vidare med den tilldelningsprincip som gäller nu .

7. Framtid Kronvilt :
Inget nytt för tillfället att rapportera.

8. Övriga frågor :
Anders Karlsson ( ordförande älgförvaltningsområde mitt ) pratade lite om älgdöden
och tyckte ändå att det var positivt att det har varit så bra med älg som det har i
området . Men han förklarade att reproduktionstalet är 0,5 nu och målet är 0,8
och även att kalvvikterna fortfarande är riktigt låga . Anders menar att en orsak
kan vara att det är för lite vinterbete för älgarna och att konkurransen från annat
klövvilt om maten är för stort . Det behövs sättas mer tall och annat som gynnar
älgen. Peter Truedsson frågade om det är någon minimiareal för att samjaga i omådet
eller vilka regler som gäller . Jesper svarade att det står i stadgarna att samjakt är
tillåten med angränsande marker men att det alltid har samjagats över hela området
i alla fall . Det kommer att tas upp på årsmötet hur vi ska göra i framtiden .
Jesper frågade Dan Olsson om livmödrar och käkar har kommit in som det skulle
och det hade det. Torsten Jönsson frågade om framflyttningen av älgjakten till nästa
år. Jesper sa att vi ska diskutera med närliggande områden hur de tänker göra
men att vi bör fundera allihop till årsmötet hur vi vill ha det i vårt område.
Otto Ottosson frågade om vi ska rensa inventeringsrutorna i år eller hur det blir.

Jesper svarade att detta året kör vi på som vanligt men att till nästa år så ska de
nya kilometerrutorna vara utsatta. Jesper frågade mötet om hur vi gör när det bara är
en tjur kvar att skjuta , om vi ska avsluta jakten för att inte riskera överskjutning .
Mötet beslutade att vi ska fortsätta jaga till den siste tjuren är skjuten och inte
avsluta innan. Jesper påpekade att det bara är att lämna in en motion till styrelsen
om det är något man vill ta upp. Styrelsen kommer att skicka ut datum och tid för
årsmötet i januari.

9. Avslutning :
Jesper tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sekreterare : Per Gottfridsson
Ordförande : Jesper Einarsson
Justeringsman : Torsten Jönsson

