
Mötesprotokoll för ÄskO Mark SO höstmöte 2013 09 24. 

1. Mötet öppnas  

Christer Ivarsson öppnar mötet, Sven Carlsson utses till sekreterare för 

mötet 

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Peter Skantz, Mikael Fransson 

3. Godkännande av dagordning 

Ok 

4. Protokoll från jaktledarmötet (Roland) 

Förslag från Christer att punkt för punkt redovisas löpande då 

jaktledarmötet arbetade efter aktuell dagordning 

5. Arealförändringar 

107 Ha söder om Hallandsgränsen kom ej med (ärendet ligger hos 

förvaltningsrätten för behandling), 1 nytt jaktlag har tillkommit 

6. Spillningsinventering 2013. Resultat, överensstämmelse med skötselplan 

Resultat: 13.65 älg/1000 Ha    Plan: 13.5 älg/1000 Ha 

7. Ny positionering av inventeringsytor. 

Krav från länsstyrelsen på 2500 – 2800 ytor. Reaktioner på detta har 

medfört att vi fått ”Öxabäcksmodellen” godkänd.  

Nytt Referenssystem för ytorna Sveref 99 TM, vilket medför att vi 

ändrar våra nuvarande inventeringsytor för att falla in i länsstyrelsens 

system. 

Vi skall göra en vegetationsinventering i de nya ytorna och ange detta 

ex hygge, mosse, lövskog, barrskog osv… 

Det är rekommenderat att man är minst två man/jaktlag som 

inventerar. OBS! det är inte enbart jaktledarens uppgift, vi måste 

hjälpas åt! 

Alla jaktlag får vid dagens möte ett dokument med punkter och kartor 

(ytor och koordinater). 

Mötet samtyckte till att det var ett bra beslut att vi inte kör ”för fullt” 

sett till antal ytor. 

Gör noggrann inventering och rensa ytorna i tid! 

Inventeringsarbetet kommer att gås igenom på årsmötet så att alla vet 

hur vi skall göra. 



Ytrensning skall göras v.44, sätt ut käpparna senast då. Inga käppar 

beställs, ombesörjs av jaktlagen själva. 

 

8. Tilldelning 

Enligt det förslag alla fåt ta del av. 

Styrelsen har godkänt detta, jaktledarmötet godkände samt höstmötet 

godkände tilldelningsförslaget. 

Antalet vuxna djur ligger exakt beslutat, kalvar +/- 14%. 

19 – 23 tjurar, 19 – 23 hondjur är inom spannet. 

Tidigare har vi legat på 98.5% i uppfyllandenivå av tilldelning. 

Byte vuxen mot två kalvar ej längre tillåtet. ”Omgjorda” vuxna till 

kalvar ej säkert – vi måste skjuta antalet vuxna djur. 10% avvikelse är 

bundet till kön och ålder. 

9. Jakttider/fällavgifter 

14/10 – 23/12 (vuxna med avstämningsmöte 3/12), -31/1 kalv 

(avlysning) 

Tilldelningsavgift: 150:- / tilldelad älg 

Fällavgifter: 850:- / vuxen älg , 100:- / kalv 

10. Avskjutningsstrategi 

50% kalv, hondjur – de som behövs, tjur – vi går från 0 – 6 fredning till 

nytt system: 14 st tjurar i spannet 0 – 8 taggar, 7 st tjurar över 8 taggar. 

Ansvar till jaktlagen att själva fördela. 

Vi går från uppbyggnadsfas till förvaltning – Vårda stammarna!! 

Fungerar inte detta får vi gå tillbaka till detaljstyrning med allt vad det 

innebär. 

11. Rapportering av skjutet vilt 

Daglig rapportering! Viktigt att jaktledarna håller sig uppdaterade för 

planering av jakten! 

Förvaltningsgruppen kontrollerar och följer upp rapporteringen. 

Kontrollera att era lösenord för viltdata är aktuella. 

”Knapp” i viltdata som överför rapportering till länsstyrelsen skall 

användas. De som ej har möjlighet att genomföra detta kontaktar 

Mikael Fransson. 

12. Älgobs 



Enligt tidigare metod. 7 första jaktdagarna de 30 första dagarna av 

jakten. Rapporteras dagligen. Se punkt 11. 

13. Rapportering av slaktvikter och åldersbestämning (Fransson) 

Viktigt! I synnerhet kalvvikter! 

 

14. Eftersökshundar 

Se vår hemsida för information om vilka ekipage som finns tillgängliga. 

15. Tid för årsmötet. Förslag 2014 03 11 

Bifalles 

16. Övriga frågor 

Förvaltningsplanen godkänd. 

102 lotter/skjutprov inlämnade till Älglotteriet. – Vinnare Rune 

Andersson Ålbäckens Jaktlag. 

Kronhjortsskötselområde är för närvarande ej aktuellt. Vi måste påvisa 

befintlighet, skjuta hjortkalv. Beslut togs att rapportera in ”Hjort-obs” 

till Mikael Fransson. 

17. Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet: ______________________________ 

  Sven Carlsson 

 

Justeras: ______________________________ 

  Peter Skantz 

 

 

  ______________________________ 

  Mikael Fransson 

 

 


