Halasjöbygdens Älg och Kronviltskötselområde
29 september 2014, Halasjö Hembygdsgård

1. Mötets öppnande.
Lars Wadmark hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till mötesordförande för kvällen valdes Lars Wadmark och till sekreterare Jonas
Håkansson.

2. Mötets utlysande.
Mötet har utlysts via mejl till jaktlag med mejladress och via brev till jaktlag utan
mejladress, minst två veckor innan mötet. Ingen närvarande hade någon
synpunkt på att mötet inte utlysts på rätt vis.
3. Val av justeringsman.
Mötet valde Henrik Svensson.

4. Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

5. Val Valberedning, (missad punkt årsmötet).
Mötet valde Bengt-Anders Widerberg och Erling Olsson.

6. Adresslista, Kontaktman varje jaktlag.
Adresslistan visades och uppgraderades.

7. Ändringar inom området.
Edstorp får ny jaktledare i Ove Olsson.

8. Fastställande av kvot älg.
Äfo-mitt har rekommenderat att älgstammen ska minska till 5/1000 ha i
vinterstam. I vårt fall blir det 12 älgar under 3-årsperiod.

Anders i Lycke informerade om varför det föreslagits att avskjutningen av älg ska
öka.
Synpunkt från mötet, lägg ut extra älgarna från första jaktdagen.
Mötet valde mellan att lägga ut extra älgarna från första jaktdag och styrelsens
förslag.
Mötet valde styrelsens förslag dvs:
Skötselområdena bestämmer själva om de vill att dessa extra älgar ska fällas. För
vuxna älgar är föreslaget att 2014 ska det delas ut 2 älgar (en tjur och en ko) efter
70 dagars jakt.
Styrelsens förslag är att styrelsen ska få mandat att dela ut extra kalvarna om det
anses finnas möjlighet för det.
Tilldelningen under de första 70 dagarna är 6 tjurar och 6 hondjur.
Kalvtilldelningen är fri i 70 dagar eller efter det tills kvoten är fylld men max till
sista februari.
De extra älgarna ska skjutas där de finns. Har man vuxen älg på sin tilldelning
(fast och/eller avlysningsälg) får man en ny chans efter 70 dagar. Detta oavsett
om man har lyckats fylla sin tilldelning eller ej. Har man inte lyckats fylla sin
tilldelning på fast älg blir man av med den, men har naturligtvis fortfarande
chansen att fälla på avlysning.

9. Kronvilt: jakttid, kvot, tilldelning.
-Mötets förslag nr 1.
3st 3-9 taggar + ett kapitalt djur + 6 hondjur, 8 kalvar /första november på kapitalt
djur.
- Mötets förslag nr 2.
4 handjur, 6 hindar och 8 kalvar.
-Styrelsens förslag
5 hindar och 4 handjur 8 kalvar, 3-9 taggar.
Mötet beslöt att välja förslag 1, dvs 4+6+8. Varav vuxna handjur enligt, 3 st 3-9
taggar, ett kapital djur med jaktstart 1 november.

10. Avgifter.
Fällavgift älg. Samma som tidigare100 kr kalv och 1000 kr vuxen, Kassören
uppmanar till att det betalas via nätet, märkt med jaktlag.

11. Jaktvakt, Rapportering.
Roland gick igenom jaktvaktsreglerna.
-Jaktvakt: Jaktvakt är enbart för dem som har vuxna avlysningsälgar och gäller
inte för kalv. Mobilnummer ska vara uppdaterat. Direktrapportering ska göras utan
dröjsmål efter skjutet djur via jaktvakt vilket även gäller för påskjutningar.
Rapportering ska göras samma dag som älgen fälls med fastighetsbeteckning där
älgen fälldes, vilket kön (gäller även kalvar) samt foto på hornbärande älg till
Roland och ordförande.
Två förslag inkom på hur vi ska definiera anmälan utan dröjsmål till jaktvakt.
Förslag 1, inom 10 minuter.
Förslag 2, ska vara sekundsnabbt.
Mötet röstade för 10 minuter som rimlig tid att anmäla till jaktvakt.

12. Information ang. käk insamlingar, livmoder vuxet hondjur.
Jesper Einarsson informerade och mötet beslöt fortsätta som tidigare år. Vuxna
hondjurs livmoder ska tas tillvara och lämnas in men var i skrivande stund oklart
till vem.

13. Vem tillfaller älgen/kronviltet.
Styrelsens förslag på tillägg av text är enligt följandeOm djuret skjuts av jaktlag som inte är medlemmar i skötselområdet och djuret
hamnar inom skötselområdet samt bedöms tillfalla skötselområdet, ska halva
djuret gå till jakträttsinnehavaren som sköter allt omkring att ta hand om älgen, bla
transport till slakteriet. Andra halvan säljs till slakteriet och pengarna går till
skötselområdets kassa.
Förslag på djur som skjuts av medlem inom sköteslområdet jaktlag och hamnar på
annans jaktmark ska skötas enligt tidigare beslut.
Mötet beslöt att godkänna tillägget.

14. a Älgobs.

Roland Svensson är sammanställare. Obsen ska lämnas/mejlas senast på mötet
efter första älgjaktsveckan, dvs 20 oktober.

b Kronviltobs
Jesper Einarsson är sammanställare. Samma regler gäller som för älgobs.

15. Viltrapportering.
Avskjutningsrapporten ska lämnas in vid årsmötet.

16. Vildsvinsgruppen.
Anders i Lycke redogjorde för vad vildsvinsgruppen arbetat/arbetar med.
Gruppen har haft ett möte. Målsättningen i gruppen är att storleken på
stammen ska bygga på naturlig fodertillgång dvs ingen utfordring. Om
utfordring ändå sker det användas endast spannmål.
Arbeta för att begränsa skadorna så gott det är möjligt.
Vill att mötesdeltagare funderar på om det inte snart är dags att besluta om att
inte använda sockerbetor som utfordring.
Uppmanar till samjakt. Spara inte hondjur.
Lars W menar att sockerbetor kan vara direkt farliga för djur att äta när de blir
gamla.
Mötet ville inte rösta för foderförbud men uppmaning är att ta förslaget till
beaktande.

17. Övriga frågor.
-Otto föreslog att det ska bestämmas datum för gemensam jakt då de jaktlag
som har möjlighet ska vara ute i markerna för att i första hand jaga vildsvin.
Datum som bestämdes på mötet var 13 december och 17 januari.
-

Kronviltsgruppen har tappat en medlem i styrelsen och behöver välja ny
medlem.
Förslag från mötet, Jesper Einarsson, Kalle Berntsson, Ola Persson.
Mötet röstade för att välja samtliga föreslagna namn.

18. Nästa Älgmöte.

Måndagen den 20 oktober, 19:00 i Halasjö Hembygdsgård.

19. Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare:
Jonas Håkansson

Justeringsman:
Henrik Svensson.

