
Dagordning för höstmöte 2015-09-29 för ÄSO Mark SO. 

1. Mötet öppnas.  √ 

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Roger Stensson, Tomas 

Ekbladh  √ 

3. Skötselområdets funktion.   Skötselplan – förvaltningsområde 9 

godkänner – viltförvaltningsdelegationen och länsstyrelsen övervakar så 

att regering och riksdags beslut efterlevs. Efterfastställd plan skall vi följa 

de fastställda riktlinjerna. +/-10%. Vissa mindre beslut ex tjurar sparas 

mellan 0-6 kan vi bestämma. Vi har möten, års-, höst-, avstämning- och 

jaktledarmöten. På dessa fattas beslut som styrelsen arbetar efter dock 

styr de planer som fastställs av länsstyrelse mm. Handlingsutrymmet är 

inte stort i övrigt.                                                                                                    

I år krävdes vissa ändringar i föreslagen plan för att få den fastställd. 

Jaktledarna uppmanas att klargöra detta för sina medlemmar.     

Jaktlagen skall även förstå innebörden i medlemskapet i ÄSO Mark SO. 

Detta MÅSTE jaktledarna ansvara för att informera sina medlemmar om. 

Vi är skyldiga att rapportera in OBS samt genomföra en korrekt 

spillningsinventering.                                                                                    

Beslut som fattas på möten är fattade i demokratisk ordning.            

Dessa beslut SKALL följas av jaktlagen.  √ 

4. Resultat av spillningsinventeringen kontra kraven från länsstyrelsen 

och förvaltningsgruppen.  8.09 (eller ,04) älgar/1000Ha. Dålig 

inventering. Vissa punkter skall inte vara med, ex vatten, aktiv åkermark, 

vägar mm. Resultatet underkändes av LST. 10/1000Ha sattes som grund 

för plan av LST.  √ 

5. Spillningsinventering fas 2.  Utökning av antal punkter, 9-10-11-12-13 

enligt rutnätet. Den som ”äger” hörnet ansvarar för inventeringen. 

Ökningen motsvarar 50%. Instruktioner för inventering finns på 

www.algimark.se . Finns ingen spillning markeras med 0, en icke 

inventeringsbar yta markeras med streck. Rapportering skall göras på 

korrekt vis. Ytor skall vara rensade på hösten. Ackumuleringstiden bör 

ändras: kortare 150 dygn. Skiftet Okt/Nov rensas, inventering skiftet 

Mars/April. Plan skall in mitten av April. 1-årsplan för närvarande.  √ 



6. Avskjutningsstrategi.  265Ha/älg. 36 vuxna, 45 kalvar. Tjur 12 st 0 -8, 5 

st över 8 taggar. Kalv minst 50%. Styrelsen rekommenderar ”kalvbroms”. 

Om man skjutit vuxen och har vuxna kvar får man inte skjuta fler vuxna 

innan man skjutit kalv. Skrivelsen i förslaget stryker bör och ersätts av 

skall enligt mötet. Dubbelkalv är ej fredad i år. Tänk förvaltning sett till 

avskjutningen. 3% vuxen, 25%kalv ”övertilldelning”  √ 

7. Tilldelning. se separat tilldelningsförslag   √ 

8. Jakttid.  Förslag: 12/10 -29/2. Detta med tanke på att hundprov kunde 

genomföras. Jakt i februari endast som skyddsjakt. Tillåtelse till detta ges 

av styrelsen. Vuxna älgar till 20/12 OBS! Tjurar kan ha tappat hornen, 

försiktighet rekommenderas. Fri kalv kan bli svårare i år, eventuellt 

kallas det till möte.  12/10 – 31/1 ”normal jakttid” √ 

9. Arealförändringar inom ÄSO. Vissa mindre tillägg. Sammanslagningar: 

Älmhult –> Backa Stommen, Sibbarp –> Sjögården, Broken-Backabo -> 

Sjögården   √ 

10.  Besvärliga älgar.  Karlshed, Trantorps jaktlag ansvarar.   √ 

11.  Vildsvinsförvaltning.   Förvaltning finns inte enligt ansvarig. Det skjuts 

för mycket på för små marker, felskjutningar i form av suggor har 

inträffat. Alla måste sträva åt samma håll.  √ 

12.  Hantering av eftersök (lista från respektive jaktlag).  Skicka till Sven C 

för sammanställning.  √ 

13.  Tid för årsmötet (2016- 03-15, 19.00 i Öxabäcks  Bygdegård)  √ 

14.  Övriga frågor. 8 älgar påkörda, 3 avlivade. 2 vildsvin, ej påträffade. 

Rapportera in rovdjursOBS, kronhjortsavskjutning (kalv) och gärna obs 

på hjort.                                                                                                          

Kontaktperson för Mark vid rovdjursangrepp sett till kretsfunktion: 

Andreas Martinsson 0702-771265. Länsstyrelsen Bertil Andersson: 0704-

320423. Dessa läggs in på hemsidan.                                               

Tilldelningsavgift 150:- / älg. Fällavgift vuxen 850:-, kalv 100:- .                                                     

Lotteriälg: 74 inlämnade. Vinnare: Stommen – Backa (Anders Handin) 



Betalas enligt normal procedur                                                                           

Vildsvin, hur skall vi förvalta? Vill vi ha en jaktbar stam?    √ 

15.  Mötet avslutas 

 

Vid protokollet: 

  Sven Carlsson 

 

 

Justeras: 

  Roger Stensson  Tomas Ekbladh 

 

 


