Halasjöbygdens Älg & Kronviltskötselområde.
20 oktober 2014. Halasjö hembygdsgård.

•

Mötets öppnande.
Lars Wadmark öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

•

Val ordförande, sekreterare
Mötet valde Lars Wadmark som ordförande och Jonas Håkansson som sekreterare.

•

Val av justeringsman.
Daniel Wickman (dannewickman@gmail.com)

•

Mötets utlysande.
Mötet har utlysts via mejl till jaktlag med mejladress, minst två veckor innan mötet.
Mötet godkände mötets utlysande.

•

Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.

•

Info från veckans jakt.
Stig Edvardsson
Bra med älg. Fällt 3 stora samt en kalv, en utdömd vuxen på 75 kg. Sett Kronhjort.
Otto Ottosson
Sett normalt med älg och även sett kronhjort. Fällt en ko 170 kg och en kalv 52 kg.
Jonas Håkansson
Gott om älg. Fällt en 8 taggare, 245 kg och ett mindre hondjur på 98 kg, kontrollerad
av kontrollant Ola Persson.. Sett ko med dubbelkalv.
Matz Wiktorssson
Inga älgar eller kronhjortar.
Börje Svensson
Rätt gott om älg, fällt en udda 10-taggare, sett kronhjort.
Sigurd Persson
Ej närvarande.
Patrik Enarsson
Fällt en tjur och en kalv, sett någon kronhjort.
Daniel Wickman
Fällt en kalv, gott om älgar
Eve Knutsson
Ej närvarande
Allan Olsson
Fällt en tjur, ej uppfattning om älgtäthet.
Patrik Lamppu
Ej närvarade
Fredric Gustavsson
Ej närvarande

Joacim Granhof
Ej närvarande
Lennart Andersson
Sett normalt med älg.
Axel Widerberg
Ej jagat.
Håkan Sigurdsson
Gott om älg.
Karl-Gunnar Johansson
Gott om älg sett kronhjort.
Erling Olsson
Jagat sparsamt på området.
Karl-Erik Lindström
Mycket spår men inte sett någon älg.
Ingemar Gyllström
Ej närvarande
Allan Brorsson
Få jägare och lite älg.
Per Gottfridsson
Ej närvarande.
Torsten Jönsson
Fällt ett vuxet djur och en kalv.
Bertil Nilsson
Sett någon älg.
Sven-Gunnar Svensson
Ej närvarande.
Sigurd Karlsson
Sett någon älg.
Janne Nilssson
Fällt ett hondjur.
Fredrik Mårtensson
Normalt med älg.
Jim Svensson
Ej närvarande.
Filip Berg
Sett normalt med älg.
Paul Petersson
Fällt en kalv, gott om älg
Andreas Arvidsson
Ej närvarande.
Peter Olsson
Ej närvarande
Jan-Åke Erlandsson
Jakt en dag, sett älg.
Anders Bjurbrant
Inget att rapportera.
Carola Thorsson
Ej närvarande.
Jan Sjöqvist
Ej närvarande.

Julius Jeppsson
Ej närvarande.
Eriksberg
Ej närvarande.
Patrik Nordberg
Fällt en kronkalv, ej närvarande.
Per-Ola Andersson
Ej närvarande.
Lennart Andersson
Ej närvarande.
Bernt Hall
Ej närvarande.
Ove Olsson
Ej jagat.
Per-Henrik Berndtsson
Ej närvarande.
Mats Nying
Ej närvarande.
Hans Henriksson
Ej jagat.
Lars Wadmark
Ej jagat.
Sammanfattning normalt till lite mer än normalt med älg.

•

Utvärdering av jakten första veckan.
Snabb jakt, slut med vuxna djur redan innan klockan 9 första morgonen. Något bör
göras för att förlänga jakttiden. Tidigare taggräkning gjorde att det tog längre tid för
att fälla älgarna.
Felrapportering till jaktvakt, anmält hondjur visade sig vara tjur. En överskjutning av
hondjur.
Ko överskjuten enligt jaktvakt. Jaktlag skjutet fel djur enligt jaktvakt men visade sig
inte vara fel då det ett tidigare djur var felrapporterat.

Mötet beslöt att stryka ett streck över hela episoden.

•

Framtid. Älg, (senarelägga jaktstart)?
Ta hänsyn till hur älgskötselområdena intill vårt område ser på frågan.
Låt frågan ligga på äfo öst, mitt och väst.
Titta på det förslag som Karl-Erik Lindström visat vid ett tillfälle.
Lars Wadmark uppmanade till att skicka in förslag på hur det ska jagas, vill man vara
anonym går det bra.
Fasta älgar och 3-årstilldelning.

•

Fika, Inlämning av Älg och Kronvilt-obsen, käkar (vuxna).älg, kronvilt

•

Framtid Kronvilt.
En kronkalv fälld,1 november är en kapital hjort lovlig, Inget vuxet skjutet. Vänta till
efter jakten för att diskutera framtiden om Kronviltsjakten.

•

Vildsvinsgruppen.
Ingen info.

•

Spillningsinventering.
Roland redovisade via powerpoint inventering utförd av skogsstyrelsen. Bland annat
hur rutorna (trakterna) är fördelade och hur många de är, hur de ser ut, fördelning på
hur marken ser ut med mera.
Samordning med närliggande sköteselområden är viktigt.
Skogsstyrelsen inventerar våren 2015 men hur gör vi sedan med början hösten 2015?

•

Älgförvaltningsområde.
Ny nominering är på gång. Ska vara klart till årsskiftet.

•

Övriga frågor.
Vad gör vi med livmodern. Wadmark återkommer med var vi kan lämna livmodern
och tills det får var och en frysa själv.

•

Nästa möte
Mötet beslöt att nästa möte inom Älg och Kronviltskötselsområdet ska vara måndagen
den 8 december klockan 19:00. Samma lokal.
Tills nästa möte uppmanas igen att lämna förslag på hur vi ska lösa älgjakten i
framtiden.

•

Avslutande av Älgmöte.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

