Mötesprotokoll
Möte Halasjö Älg & Kronviltskötselområde 2018-09-24
Hembygdsgården Halahult. Tid 19.00.
1. Mötets öppnade.
- Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare.
- Mötet valde Lars Wadmark som ordförande och Jonas Håkansson som
sekreterare.
3. Val av 2 Justeringsmän tillika rösträknare.
- Mötet valde att Jocke Santesson och Anders Karlsson att justera protokollet och
tillika rösträknare.
4. Fastställande av Dagordning.
- Mötet godkände dagordningen.
5. Kontaktpersoner Adress & Telefonlista.
-Uppmaning till jaktlagen att löpande uppdatera nya uppgifter vad det gäller adress
och telefonlista.
6. Ändringar inom Skötselområdet.
-Powerpoint visades angående förändringar inom området, bilaga 1.
Ny jaktledare i Tattamåla. Pool-Erik Feddersen
Ny jaktledare i Skärserås Jonas Mejergård
Mötet hade inga synpunkter på ändringarna.
7. Ekonomi.
-Kassören redovisade ekonomin som är god. Bank och konton är flyttade till Mjällby
Sparbank. 21900 kr i kassan. Finns nu mer ett Swish-konto kopplat till
skötselområdet.
8. Skötselplan Älg.
–Skötselplanen för år 2018-2020 visades för mötet. 4,5 älgar i vinterstam, 40% tjur,
avskjutning kalv 55%. Planen blev godkänd av Länsstyrelsen och Äfo mitt, samt
godkändes av mötet.
9. Avskjutning Älg antal Vuxna, Kalv
-Tilldelning ligger på hemsidan, 6 tjurar och 7 hondjur. Förslag från styrelsen är nytt
möte ca två veckor efter jaktstart för att stämma av hur jakten varit. Mötet avhålls i
Halasjö hembygdsgård, 5 november kl 19:00.
Mötet ansåg att nytt möte var bra förslag.

10. Jakttider älg. .
-Älgjakten börjar den 20 oktober och när vi slutar tar vi beslut på mötet den 5
november.
-Länsstyrelsen rekommendationer visades för mötet, kortfattat inrikta avskjutningen
på svaga och nedsatta djur. Anpassa avskjutningsregler för att underlätta för
kalvavskjutning, Använda hundar med omdöme.
Förslag från styrelsen att ta bort minimum vikterna på kalv och vuxna djur. Mötet
godkände att ta bort minimum vikterna.
11. Skötselplan Kronvilt.
-Skötselplan för år 2018, 3 hjort 3-9 taggar, 4 hind och 4 kalvar.
2019 4 hjort varav en kapital (10 taggar eller fler), de övriga 3-9 taggar, 4 hind samt 4
kalvar.
2020, 3 hjortar, 3-9 taggar, 4 hindar och 4 kalvar.
-Mötet godkände skötselplanen.
12. Avskjutning Kronvilt 2018 antal hjort 3 st 3-9 taggar, hind 4 st och kalv 4 st. Tilldelning
enligt hemsidan.
13. Jakttider Kronvilt.
Jaktstart:
-Hind och kalv 16/8 (samma tid som råbock).
-Hjort 3-9 taggar samma jaktstart som älg dvs 20 oktober.
Obs ingen jakt på kapital hjort under 2018.
Jakten slutar den 31/1 2019.
Om beslutad kvot ej uppnåtts till den 31/12 släpps resterande djur fritt till samtliga
jaktlag.
14. Havre älg.
-Skyddsjaktsälg. Avgift 50kr/kg om jaklaget vill köpa. Halva älgen tillfaller
skötselområdet och halva tillfaller markägaren. Fällavgift betalas av
älgskötselområdet.
-Mötet godkände förändingen 50kr/kg.
15. Vem tillfaller älgen.
-Motion om vem tillfaller älgen visades, bilaga. Förslag var att älgskötselområdets ska
följa Naturvårdsverkets riktlinjer. Mötet beslöt att följa Naturvårdsverkets riktlinjer.
16. Älg & Kron Obs.
-Uppmaning från styrelsen att lämna ifyllda obsar. Obsen gäller de 7 första
jaktdagarna inom perioden 20 oktober och 18 november.
17. Jaktvakt.
-Lathund om hur jaktvakt fungerar finns i kuvertet samt på hemsidan. Allt fällt vilt ska
registreras.
18. Käkar vuxna djur älg & kron.

-Dan har avsagt sig uppdraget med ålderbestämningen. Ingen visade något intresse
att ta över uppdraget vid mötet. Uppmanar till att vi ska leta upp någon till årsmötet.
Käkarna ska som alltid lämnas in senast på årsmötet i fräscht skick. Utbildning kan
ordnas för den som har intresse att åldersbestämma.

19. Övriga frågor.
-Viltrapporteringen som vi skickar in, har vi någon tendens hur det står till med
viltavskjutningen. Viltrapporteringen finns att läsa sedan 10 år tillbaka på hemsidan.
-Vildsvin, hur står det till i skogen. Antalet vildsvin är för talrika. Stora kullar har
observerats under året.
-Kuverten till de ej närvarande jaktlagen på mötet delades ut till kurirer som skickar
vidare.
20. Nästa Möte, extra älgmöte, årsmöte
-Nästa möte avhålls i Halasjö hembygdsgård 5 november med början 19:00.
21. Avslut av Möte.
- Ordförande förklarade mötet för avslutat.
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