Möte Halasjö Älg & Kronviltskötselområde 2019-09-30
Hembygdsgården Halahult. Tid 19.00.
1. Mötets öppnade.
- Ordförande Lars Wadmark hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare.
- Mötet valde Lars Wadmark till ordförande och Henrik Lindell till sekreterare,
3. Val av 2 Justeringsmän tillika rösträknare.
- Mötet valde Anders Truedsson och Karl-Gunnar Bergqvist att justera protokollet och räkna
röster. Röstlängden fastställdes till 155 röster.
4. Fastställande av Dagordning.
-Mötet flyttade fram punkt 12 (information Länsstyrelsen CWD Jonas Kromnow) till punkt 5
och punkt 13 fika till punkt 6. Annars godkänd dagordning.
5. Information Länsstyrelsen CWD (Jonas Kromnow.)
Jonas Kromnow informerade om CWD och ASF.
CWD är en sjukdom som varit känd och spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960talet. Sjukdomen har under 2016 även påvisats hos vildren och älg i Norge, vilket är de första
påvisade fallen av CWD i Europa. Under 2017 påvisades ytterligare fall hos både vildren och
älg. Dessutom påvisades CWD för första gången hos kronhjort i Norge hösten 2017, på älg i
Finland 2018 och första fynden av CWD i Sverige var på två älgkor från Norrbottens län i
mars respektive maj 2019. I september 2019 påvisades ytterligare ett fall av CWD hos en
älgko från Norrbottens län. Samtliga påvisade fall på älg och kronhjort har hitintills varit på
djur i åldersspannet 10 - 16 år.
Vid undersökning av de europeiska fallen har det framkommit att det finns olika varianter av
sjukdomen. Det är mycket som fortfarande är okänt, men det finns indikationer på att fallen
som påvisats hos äldre älgar och kronhjort eventuellt kan vara spontant uppkomna fall. Om
det faktiskt rör sig om spontant uppkomna fall så kan den här varianten förväntas
förekomma hos äldre hjortdjur oavsett vilket land de befinner sig i. Den variant som
upptäckts på vildren i Norge visar dock upp klara tecken på att vara smittsam och liknar mer
den variant av sjukdomen som sedan tidigare beskrivits från Nordamerika, även om
varianterna inte är identiska.

En film visades på hur ett skedprov ska utföras.

Afrikansk svinpest
Ta inte med afrikansk svinpest till Sverige!
Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och
vildsvin.
Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och
i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om
matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas
till nya områden.
De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde, till
exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien,
Ungern, Ryssland och Belgien.
Lämna inte matrester i naturen
Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Det är därför viktigt att inte lämna
matrester i markerna efter en picknick eller på en rastplats.
Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest
finns.
Rengör kläder och utrustning noga
Viruset finns också i smittade grisars blod och andra kroppsvätskor. Rengör kläder och
utrustning som varit i kontakt med grisar eller vildsvin utomlands.
Undvik foder från länder där smittan finns
Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest
förekommer.
Så här håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur


Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest
förekommer.



Mata inte grisar med matrester.



Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.



Kompostering av matavfall ska alltid ske i sluten behållare.



Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där ASF förekommer och hittar rester
av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin – kontakta
Jordbruksverket, enheten för CITES, foder och djurprodukter. Du når oss via
Jordbruksverkets växel 036-15 50 00 eller via mail
foderdjurprodukter@Jordbruksverket.se .



Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i
utländska grisbesättningar.



Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.



Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din
jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du
haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att
kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.



Anmäl omedelbart misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.



Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt på tel nr 018-67 40 00 om du hittar ett
självdött vildsvin.

Symtom
Symtombilden kan variera och det kan vara endast ett djur som är drabbat till en början.
Exempel på symtom:


dödsfall (även utan andra symtom)



hög feber



förlorad aptit



grisarna ligger gärna ner, ofta tryckta mot varandra



diarré



andningsbesvär



stapplande gång



rödlila missfärgning av huden



dräktiga suggor kan kasta eller föda döda eller missbildade smågrisar

Det tar vanligtvis tre till åtta dagar från det att djuren smittats av afrikansk svinpest till att de
visar sjukdomstecken. Dödligheten är hög hos smittade djur. Sjukdomen kan sprida sig
långsamt i besättningen. Enstaka djur kan också dö mycket snabbt, utan att man hinner se
några sjukdomstecken.

Symtom hos vildsvin
Vildsvin har samma typ av symtom som tamgrisar. Eftersom sjuka vildsvin drar sig undan ser
man dem sällan utan hittar dem först när de har dött - eller inte alls. I en vildsvinsflock sprids
smittan sällan till alla djur i flocken, men de som drabbas har lika stor risk att dö som
tamgrisar. Om du hittar ett självdött vildsvin, rapportera det till SVA för provtagning.
Spridningsvägar
Mellan svinbesättningar kan virus överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap. En
annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa
perioder i fruset kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter,
exempelvis korv. Det är därför inte tillåtet att utfodra varken tama grisar eller vildsvin med
matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem om du besökt ett land där svinpest
förekommer.
Rapportera misstänkta fall i grisbesättningar
Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Det betyder att djurhållare som misstänker
afrikansk svinpest omedelbart ska kontakta sin veterinär. Veterinärer som misstänker
afrikansk svinpest ska snarast möjligt kontakta Jordbruksverket och länsstyrelsen
(länsveterinären) i sitt län.
Rapportera misstänkta fall på vildsvin
Fynd av självdöda vildsvin bör också alltid rapporteras till SVA för provtagning. Kontakta SVA
på telefon 018-67 40 00 eller via formuläret på deras hemsida .
Hur Sverige skulle hantera ett utbrott av afrikansk svinpest
Vid ett konstaterat fall av afrikansk svinpest på tamgrisar eller vildsvin skulle myndigheter
och andra aktörer agera efter gällande epizootiberedskapsplan. Den nationella
epizootiberedskapsplanen finns i epizootihandboken och utgör grunden för respektive
aktörs egen beredskapsplan. Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i nära
samverkan med andra myndigheter och lantbruksnäringen.
I övrigt pratade Jonas lite om att Länsstyrelsen försöker styra upp skötselplanerna och vikten
av målen stämmer överens med planen.
6. Fika

7. Kontaktpersoner Adress och Telefonlista.
- Adress och telefonlista skickas runt och fylls i. Denna kommer sedan mailas ut till
medlemmarna.

8. Ändringar inom Skötselområdet.
- Inga ändringar.
9. Ekonomi.
- Alla har betalt medlemsavgiften för i år, 20164 kronor i kassan. Fällavgift ska betalas inom 7
dagar efter fälld älg, 1000 kronor för vuxen o 100 kronor för kalv, Fällavgiften betalas via
bankgiro eller swish.
10. Älg antal Vuxna, Kalv.
- Enligt nya skötselplan:
2019 5 vuxna handjur, 5 vuxna hondjur och 12 kalvar
2020 6 vuxna handjur, 6 vuxna hondjur och 14 kalvar
2021 6 vuxna handjur, 6 vuxna hondjur och 14 kalvar
Förslag på avskjutning 2019
1. Tilldelning enligt hemsidan och avlysningsjakt. Samma princip som förra året.
2. Tilldelning enligt hemsidan men med två fasta älgar, en var på de 2 största jaktlagen sen
avlysning på resterande 8 vuxna. De jaktlag som får fasta älgar är de som har över 1250 ha =
A-licens i Blekinge . Jakt i dagar på vuxen och kalv därefter blir alla pottälgar.
3. som nr 2 men med skillnad att fast älg skall skjutas först.
Först röstning mellan alternativ 1 och 2 där alternativ 2 vinner utan behov av rösträkning.
Därefter röstning mellan alternativ 2 och 3 där alternativ 3 vinner med en rösts marginal (76
mot 75)
Vuxen älg skall skjutas enligt jaktlagens förutbestämda tilldelning tills de 4 hondjuren och 4
handjuren är fällda. Alltså har man ett hondjur på tilldelning så är det bara det man har
möjlighet att fälla. Viktigt att påskjuten älg så snabbt som möjligt rapporteras till jaktvakt och
att man är uppmärksam på denna.
TILLÄGG punkt 10. Lag Otto Ottosson har ett handjur som fast älg och lag Håkan Edvardsson
har ett hondjur.

11. Jakttider älg.
- Jakten startar den 19e oktober.
Röstning om jakten skall vara 70 eller 50 dagar innan det blir pottälgar.
Här vinner 50 dagar klart, utan behov av rösträkning. Innebär att ordinarie jakt på älg är till
och med den 8/12.
Antalet vuxna djur och kalvar som övergår till pottälgar meddelas den 8/12 från styrelsen.

12. Kronvilt antal Hjort, Hind, Kalv.
- 4 handjur, 4 hondjur, 4 kalvar. Handjuren är en kapital 10 eller fler taggar och 3 st med 3-9
taggar.
13. Jakttider Kronvilt.
- 16:e augusti på hind och kalv. 19:e oktober på Hjortar 3-9 taggar och 1:e november på den
kapitala. Sluttid 31:e januari. Avlysning efter 1:e januari om man har skjutit fullt tidigare.
14. Skötselområdets åtagande. (Alf Blåder.)
-Denna punkt bakades in i Jonas Kromnows presentation.
15. Älg & Kron Obs.
-Älg- kron-obs: 7 första jaktdagarna under perioden, lördag den 19 oktober – söndag 17
november Till Roland via e-post eller brev senast fredag 30 november.
16. Jaktvakt.
- Om man har bytt mobilnummer måste detta anmälas till Roland. Man har möjlighet att få
extra jaktvakt mot 50 kronor per mobilnummer.
17. Käkar vuxna djur, älg & kron.
- Lämnas på årsmötet till Alf eller Bengt-Anders. Käken ska va färsk eller fryst och gäller
vuxna älgar och vuxna kronvilt.

18. Övriga frågor.
-KG informerar lite om viltdata och jaktsabotage. Det diskuteras hur vi ska agera om vi stöter
på dessa icke fredliga sabotörer. Om problem uppstår ska polis larmas så fort som möjligt.
Rapportera saboterade torn till jägarförbundet.
En fråga som ställs är om något jaktlag kan tänka sig att ha en reporter med sig.
Roland tipsar om vitaminer till Kronvilt som har påvisat mindre betskador på skog och fält
samt andra positiva effekter. Möjlighet finns att samköpa detta ihop med Backaryd.
Vildsvinsläget diskuteras, överlag verkar det va färre vildsvin ute på fälten.
Fråga om hur vi gör med älgar som inte når upp till vikten 100kg för vuxen och 40kg för kalv i
slaktvikt tas upp. Står i dokumentet som heter Havreälg, se nedan
Vuxna djur som understiger 100 kg i slaktvikt skall räknas av som kalv på tilldelningen.
Kalvar som understiger 40 kg i slaktvikt räknas inte överhuvudtaget från tilldelningen.
Vid anmälan om djur som understiger dessa slaktvikter skall kontroll utföras av förutbestämda
kontrollanter.

Även om dessa räknas enligt ovan gällande tilldelningen för jaktlaget räknas alla på
skötselområdets totala avskjutning.
19. Nästa Möte.
-Måndag 27e januari.
20. Avslut av Möte.
-Ordförande förklarade mötet för avslutat.
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