
Dagordning för höstmöte 2014-09-30 för ÄSO Mark SO. 

1. Mötet öppnas 

Christer öppnar mötet 

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Patrik Tellnor  patrik.tellnor@derome.se OK, Alf-Uno Grönlund 

Strömmens Väg 11, 51193 Torestorp OK 

3. Resultat av spillningsinventeringen (ev. fas 2) 

Väderlek kan ha påverkat, nya ytor kan också ha påverkat. 40% av 

”referenshögarna” har försvunnit pga regn, 8,4 älgar/1000ha – 

uppräknat med 40% blir + ca 5 älgar/1000ha = 13,4/1000ha 

Älg-OBS har gått ner. Förslag – vi låter skötselplanen vara oförändrad. 

OK 

Utökning av spillningsinventering – Nordöstra hörnet tillkommer   OK 

4. Avskjutningsstrategi 

Tjurar: 0-8 taggar 13st, över 8 taggar 7 st  Avlysningsjakt OK 

Ko med dubbelkalv skall sparas i sin helhet tills ”vuxenförbud” inträder 

dvs 30/11  – syfte: få fertila kor att klara sig, större kalvvikt?, fler kalvar? 

Ca vart 6:e ekipage i normalstam.     OK 

Förslag jakttid : Vuxna: 13/10 – 30/11 därefter endast kalv  till 31/1 2015  

OK 

5. Tilldelning 

Jaktledarna har fått förslag tidigare.  Vuxna: 37 utdelade + 1 lottas, 2 

reserv. Kalv:  53 utdelade, 45 enl plan – avlysningsjakt     OK 

6. Jakttid 

Se punkt 4 

7. Arealförändringar inom ÄSO 



Ca 250 Ha tillkommit, 100 Ha flyttat + lite mindre flytt. Broken Backabo –

nytt lag. Några avregistrerade i Gigered – endast kalv ca 96 Ha. 

8. (inmatning av älg) 

Upptaget på jaktledarmötet. ”Dumpning” av äpplen är ej förenligt med 

vår förvaltning. 

9. Besvärliga älgar 

Karlshed – betesskador. Tallplantering är farozon, hondjur 2 st. Dessa 

skall bort, samverkan mellan jaktlag i området rekommenderas. Finns 

inte älgarna där i början är det inte lätt men gör vad som är möjligt.. 

10. Vildsvinsförvaltning 

Jaktledarna har fått ut. Förslag till förvaltningsmodell utskickad. Läs och 

gå igenom, kom in med förslag och synpunkter. 

Spårhund, Jan Felten har en hund till förfogande. 070-761 63 10 

11. Skyddsjakt på lodjur 

Urban informerar. Angrepp på tamdjur – får - från Örsås mot Holsljunga. 

Länsstyrelsen vill ha skyddsjakt på lodjur, Urban Nilsson utsedd till 

jaktledare för detta. Fram till 12/10. Tillstånd för ett djur med tillägg för 

om det är en hona att avliva eventuella ungar. Hundjakt. Kontaktperson: 

Hundförare och jägare Urban Nilsson, Observationer för skyddsjakt 

anmäls till Urban. 

Observationer rovdjur övrigt kan anmälas till Länsstyrelsen: Linnea 

Kjellberg, 0737- 51 22 07 

12. Hantering av eftersök (lista från respektive jaktlag) 

Lista på personer i jaktlag, 3 st, lämnas Christer 

13. Uppföljningsmöte 2014-11-25 kl. 19.00. i Bygdegården. 

OK 

14. Övriga frågor 



Eftersökshundar anmäles till Sven för införsel i protokoll. Roger Stensson 

Älg och Gris 

Vinstälgen: totalt 101 intyg inlämnade i år. Vinnare: Sjögårdens jaktlag 

Avgifter:850:- fälld vuxen, 100:- fälld kalv, 150:- per tilldelad älg 

Bankgiro nummer 223-7295        

 Märk betalning med Jaktlagets namn och speca typ av betalning    

1. Adm avg  2. Tilldelning  3. Fällavgift 

Årsmöte: 10/3 2015 19.00 

15. Mötet avslutas 

 

Justeras: 

 

 

-----------------------------   ------------------------------ 

Patrik Tellnor   Alf-Uno Grönlund 

 

Protokoll skickas efter underskift av justeringsmän till: 

Sven Carlsson 

Gunnerhulu 1 

51192 Örby 

 

 

 


