Protokoll fttrt vid Älgmöte med Ålgsktltselområde Våirnamo Sydviist,
Församlingshemmet, Torskinge
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Styrelsen: Joakim Johansson Ordl Göran Tellner Kassör, Per-Gunnar Dahlgren Närvarande
Sekr., Karl-Gustav Dahlin, Jakob Lilliecreutz, Göran Svenssono Hakan Thulin'

Jaktlag:

30

jaktlag av områdets 38 lag var representerade.

$ 1.
Ordftirande Joakim Johansson hälsade lagens representanter välkomna.
$
Den ftireslagna dagordningen godkåindes.

$

Mötet öPPnas

2.

Dagordning

3.

Justeringsman

Att justera dagens protokoll valdes Bo Nilsson Åminne och Peter Ohlin Dannäs.
$

4.

Info medl. Avg.

Göraa Tellner informerade om handläggning av mediemsavgifter. Han påpekade
vikten av att ange inbetalande lags nurrner, namn och åirende (vad avgiften gäller)
vid alla transalctioner till Älgskötselområdet.
$

5.

Avskjutn.2Ol0

Ordforande redovisade förra årets (2010) avskjutning. Av tilldelade
66 vuxna och 99 kalvar skjöts: 24 tiurar,28 hondjur och 65 kalvar.
$

6.

SPillningsinvent.

Ordf<irande redovisade resultatet av vårrens spillningsinventering'
Spillningsinventeringen visar att vi har 14,19 älgarl1000 ha mot 14,16 -10'
14-15% vinter och trafikdöda avgar. Vi har då kvar ca12 älgarl1000 ha i
vinterstam. Vi lyckades således ej siinka älgstammens storlek 2At0$

7.

SkötselPlan

Ordförande redogjorde ftir den sktitselplan som antagits. Med ledning av den
gjorda spillningsinventeringen ftireslås uttaget vid årets älgiakt bli 34 tjurar,
39 hondjur och 1 10 kalvar.
g

S.

Ordftirande redovisade förslaget till älgfrrvaitningsområden i Jkpg låin.
Ätta områden är planerade. Dessa visades på karta.
Som representant i ftirvaltningsområdet har styrelsen utsett Karl-Gustav
Svensson fram till årsmötet.
$

9.

Älgftirvaltningsområde

Motioner

Två motioner hade inkommit. Ordftirande presenterade dessa'
Hånger: Motionen tog upp frågan om problemet för lag med ett djur tilldelat.
Svårighet framstår atthittarätt djur enligt kvotering' Man vill
således slippa könskvoteringsn.
Begiiran avslogs med motiveringen: om alla lag med ett tilldelat djur
skjuter tjur ffir de andra lagen bara skjuta hondjur.
Vallerstad: Motionen hade två delar:
För det fiirsta ftireslogs att jakftiden ftir vuxen älg skulle vara densamma
ftir hondjur och tjur d.v.s. 40 dagar.

För det andra ftireslogs att tjurörbudet 1-4 taggar skulle tas bort.
Efter styrelsens redovisning om vad som hiinder nrir jakttrycket på
unga tjurar blir ftir stort vidtog omröstning. Votering begåirdes och
genomfordes. Resultatet blev 55 röster ftir styrelsens avslag på motionen
och 19 röster ftir motionens fiirslag.

Avskjutn. Regier
Ordftirande påminde om, genom uu fartu$i#urrtill i, de vid årsmötet 2010 antagna
avskj utningsre glerna.

Inrapportering
$ 11.
Ordforande framhöll vikten av att rapportera inte bara resultatet av iilgiakten
trtan rapportering av allt skjutet vilt. Äigiakten rapporteras som tidigare till
Karl-Gustav Dahlin senast kl21.oo jaktdagen. Övrigt vilt rapporteras till viltdata.

Tilldelning
$ 12.
Hakan Thulin redogjorde ftir tillvägagångssättet vid tilldelning av ä1g. Utgångspunkten har varit 431ha fiör vuxen och 293 ha ftir kalv. Detta innebär en reäl
ökning av tilldelningen jlimftirt med ft)rra året. För de Iag där inte tilldelnings-ha
och verklig ha går jämt upp sparas yta som - resp. + ytå till kommande år. Varje
ha kommer på detta sätt att utnyftjas över tiden.
Totala tilldelningen ligger 15 o/o över den önskad avskjutning: Detta p.g.a. att tidigare
års avskjutning stannat vid ca 80% av tilldelat antal älgar.
Övriga frågor
$ 13.
Tommy Karlsson Vämamo, tog upp en fråga,
Samverkan: Frågan gällde om samverkan med andra Älgskötselområden.
Ordftirande berättade att örsök till samverkan skett. Flera områden
tir positiva, men total uppslutning till gemensamma regler gick ej

attfa.

Rovdjur
Vildsvin

Stellan Jonsson Hånger, tog upp två frågor.
Fråga ett gällde Naturvårdsverkets uttalade plan att utöka nuvarande
Rovdjursområden till att också gälla södra Sverige.
Föreslogs att dessa frågor hålls levande och lyfts till högre instans.

F aga två gällde frågan om Vildsvinsftirvaltningsplan.
Påpekades problemen med vildsvin och behovet av samverkan över
jaktlagens gränser.
Behöver ÄSO ha en sektion som behandlar vildsvinsfrågor? Något fiir årsmötet?
Regler framtagna av Låinstynelsen och LRF läggs på hemsidan som
samtalsunderlas.
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