Mötesprotokoll Halasjöbygdens Älg och
Kronviltskötselområde
Måndag den 5 november 2018 klockan 19.00.
Halasjö Hembygdsgård.

Dagordning
1. Mötets öppnande.
Ordförande Lars Wadmark hälsade välkomna och förklarade mötet för
öppnat.
2. Val av ordförande, sekreterare för mötet.
Mötet valde Lars Wadmark som ordförande och Jonas Håkansson som
sekreterare.
3. Mötets utlysande.
Mötet godkände utlysandet av mötet.
4. Val av två justeringsmän tillika röstränare.
Daniel Wickman, Ola Persson föreslogs och valdes.
120 röster av 200 var närvarande.
5. Godkännande av dagordningen.
Mötet godkände dagordningen.
6. Avskjutnings rapport från höstens jakt
Till dags datum har 6 tjurar fällts varav 1 tjur utan horn redovisats som
hondjur. 5 hondjur har fällts samt 3 kalvar. Kvar i tilldelningen är 1
hondjur och 13 kalvar. 1 kronkalv har fällts.
7. Rapporter från Jaktlagen.
Farslycke/lycke
Tre vuxna djur, sämre med kalv och kronvilt.
Skärserås
Fällt två vuxna och 1 kalv, sämre med älg än vanligt. Inget kronvilt.

Elsebråne
Fällt 1 ko, sett 1 liten kviga samt spår efter ko och kalv. Inget kronvilt.
Elsebrånemåla
Sett två olika Kor med varsin kalv, 3 olika tjurar. Inget kronvilt.
1 tjur hade någon missbildning i huvudet, eventuellt skada från trafiken.
Högahult
Sämre med älg. 1 ko med kalv. 3 hindar noterade varav 1 med kalv där
kalven fälldes av grannjaktlaget.
Tararp
Mycket dåligt med älg, inte sett någon älg och knappt något spår. Inget
kronvilt.
Långehall 1
Mycket bra med älg. Flera tjurar, ko med dubbelkalv och ko med
enkelkalv. Totalt 5 olika kalvar. Inget kronvilt.
Bordvidsmåla
Mer älg än normalt. 10 olika djur. Flera pinnatjurar. Sämre med kalv men
sett 1.
Persgärde
Har jagat få timmar. Har sett 1 ko med kalv. Inget kronvilt.
Björnamåla
Sämre med älg. Sett 2 ensamma hondjur och 1 tjur, inga kalvar. Inget
kronvilt.
Belganet Östra
Mycket älg. 4 vuxna älgar och noterat spår efter kalv.
Hönsamåla
Sett 1 ko och en Tjur, fällt ett hondjur. Inga kalvar. Inget kronvilt.
Farslycke
Fällt en kalv 70 kg. Sett ko med dubbelkalv.
Öjasjömåla
Inga älgar eller kronvilt.

Brorstorp
Inga älgar eller kronvilt.
Långehall 2
Har jagat få timmar. Inga älgar eller kronvilt.
Guö
Inga älgar. 5 kronvilt varav 2 hindar med varsin kalv och ett Kronvilt med
12-14 taggar.
Sammanfattning: Älgstammen varierar kraftigt i området, gemensamt är
att kalvantalet verkar vara färre än normalt.

8. Hur går vi vidare?
Åsikter och funderingar från mötet:
I 3-årsplanen finns fler tjurar att fälla menade någon och varför då inte ta
någon redan nu som är menade år 2 och 3. AK menade att det inte går att
flytta älgar hur som helst utan avskjutningen bör ligga på ca 90% enligt
planen, inte flytta mer än 1 eller max 2 djur.
Är det rimligt att skjuta samtliga kalvar i år då flera lag noterat att det är
sämre med kalvantalet.
En menade att fler vuxna älgar bör tilldelas för avskjutning då det verkar
vara gott om älg då de flesta vuxna fälldes på någon enstaka dag.
Ett förslag var att vi endast jagar älg i 70 dagar och inte jagar kalv in i
januari.
Har det varit sämre med födotillgången i år som medfört till att
kalvtillgången är sämre?
Vi ska följa planen som ligger och visar det sig att älgstammen viker i
antal kan vi ändra till något annat år, eventuellt gå tillbaka att enbart
skjuta kalv något år.
Förra året var det 4-5 kalvar fällda till dags datum och i år 3 st.
Problemet har varit att det inte framgått tydligt att vi använder oss av
avlysningsjakt vilket flera jaktlag missat.
Har det varit slumpen som avgjort att det fälldes så många vuxna älgar i år
eller kan det bero på vädret?
Jakten av kalv vill man gärna ha kvar in i januari för hundjaktens skull.
Vänta på vad älgobsen visar och sedan bestämma oss efter det.
Höja p-talet till 1400 hektar för vuxet djur.
LS har 1000hk för vuxen älg i A-licens men kommer troligt att höjas.
Ska ett enskilt år som i år avgöra om vi ska göra någon drastisk förändring
i avskjutningen eller ska vi se vad som händer över fler år?

LS och Jägarförbundet anser att det ska fällas mycket kalv och då klena
djur medans Halasjö osv arbetar tvärtom och tycker det ska fällas färre
kalvar och förkorta jakttiden efter kalv.
Om det visar sig att älgstammen viker i antal är det inte kalvar som ska
sparas utan vuxna som ska sparas.
Det ska inte tilldelas fler djur än de som ska skjutas.

Sammanfattning var att vi väntar till vad älgobsen visar och LS samt Äfo
rekommenderar. Vem ska bestämma vad som ska råda i området, är det
mindre ändringar har styrelsen mandat att bestämma men är det någon
större fråga som ska beslutas som typ om älgjakten ska brytas innan/efter
70 dagar så blir det kallelse till nytt möte.

9. Övriga frågor.
Alf Blåder och Bengt Anders Widerberg kommer att gå kurs till
ålderbestämma tänder. Om kursen kostar något kommer föreningen stå för
kostnaden.
Kom ihåg att betala era fällavgifter.
10. Nästa Älgmöte.
-----.
11. Avslutning.
Ordförande förklarade mötet för avslutat.
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Daniel Wickman
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