
Protokoll fort vid Algmöte med Algskötselområde Värnamo Sydväst, Kl 19.00 20T20905 i
Församlingshemmet, Torskinge.

Styrelsen: Joakim Johansson Ordf, Göran Tellner Kassör, Per-Gunnar Dahlgren Ndrvarande
Sekr., Bo Andersson, Karl-Gustav Dahlin, Göran Svensson, Håkan Thulin.

Jaktlag: 30 jaktlag av områdets 38 lag var representerade.

$ 1. Mötet öppnas

Ordfiirande Joakim Johansson hälsade lagens representanter välkomna.

$ 2. Presidie
Till att leda dagens fiirhandlingar valdes Göran Tellner. Till sekreterare
valdes Per-Gunnar Dahlgren.

$ 3. Dagordning
Den fiireslagna dagordningen godkåindes.

$ 4. Justeringsman
Att justera dagens protokoll valdes Erik Forsberg Fänestad och Stellan Jonsson
Hånger.

$ 5. Röstlängd
Röstlängden presenterades.

$ 6. Info medl. Avg.
Göran Tellner informerade om handläggning av avgifter. Han påpekade

vikten av att ange inbetalande lags nummer, namn och äirende
(vad avgiften gäller) vid alla transaktioner till Älgskötselområdet.
Fällavgifter 2012:750 Kr vuxen och 200 Kr kalv.
Administrationsavg. 25 Kri100 Ha.

$ 7. Avskjutn. 2011

Håkan Thulin redovisade fiirra årets (201l) avskjutning. Av tilldelade
74 vuxna och 109 kalvar skjöts: 34 tjurar,30 hondjur (vilket utgör 86 % av

avskjutningsplanen) och 70 kalvar ( vilket utgör 74 oÄ av avskjutningsplanen).

Älgobsen visade 0,8 kalvar/vuxen älg. Andelen tjur ar 40 %. Observationerna Älgobsen 201 1

älglmantimma har ökat något.

Redovisningarna godkändes.

$ 8. Spillningsinvent.
Karl-Gustav Svensson redovisade resultatet av vårens spillningsinventering.
Spillningsinventeringen visar att vi har 11,69 älgarll000 ha när hafikdödade
(22 st) och döda på annat sätt frånräknats. Det utgör en minskning med 1 ä1gl1000ha

mot fiiregående år. Vi lyckades med intentionen att sänka älgstammen med
1 älgl1000ha.
102 kilometemrtor har besiktigats. Det utgör 80 oÄ av rutor att besiktiga, vilket
måste kunna ökas till nästa år.



$ 9. Skötselplan
Håkan Thulin redogjorde fiir den skötselplan som antagits. Med ledning av den
giorda spillningsinventeringen fiireslås uttaget vid årets älgjakt bli 37 tjurar,
38 hondjur och 90 kalvar.

$ 10.
En motion hade inkommit. Göran Tellner prese.nterade denna.
Vallerstad: I motionen ftireslogs att tjurftirbudet 0-4 taggar skulle tas bort.
Göran Tellner presenterade styrelsens avslag av motionen och ställde den
foreslagna justeringen i Avskjutningsreglerna som motfiirslag. (se hemsidan).
Omröstning genomftirdes diir styrelsens ft)rslag vann mötets gillande.

$ 11.
De justerade avskjutningsreglerna antogs. (se hemsidan).

$ 12.
Ätgakten rapporteras som tidigare till Karl-Gustav Dahlin senast kl2l.00
jaktdagen. Övrigt vilt rapporteras till viltdata.

Motioner

Avskjutn. Regler

Inrapportering

$ 13. Tilldelning
Håkan Thulin redogjorde ftir tillvägagångssättet vid tilldelning av älg. Utgångs-
punkten har varit 429ha ftir vuxen och264 ha ftir kalv. Vilket ger 82 vuxna och
135 kalvar. Detta innebär en liten ökning av tilldelningen jämfiirt med fiirra året.
För de lag diir inte tilldelnings-ha och verklig ha går jämt upp sparas yta
som * resp. + yta till kommande år. Varje ha kommer på detta sätt att utnyttjas över tiden.
Totala tilldelningen ligger över den önskade avskjutningen. Detta p.g.a. att tidigare
års avskjutning stannat vid ca 80oÄ av tilldelat antal älgar.

$ 14. Owiga frågor
Arealsuppgifter:

Styrelsens ordftirande Joakim Johansson påpekade svårigheten med
arealsuppgifterna. Några markägare har fiitt arealerna justerade efter
nya mätningar. Därftir uppmanas till kontroll av dessa och
inrapportering av ev. ftirändringar senast 3lll2 2012.

Vid protokollet:

Justerat:
Erik Forsberg Stellan JonSson
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