
Protokoll Höstmöte 2016 ASO Mark SO

Tid: 2016-09-27, kl 19.00
Plats: Öxabäcks Bygdegård
Deltagare: Styrelse och ca 50 jägare och markägare

e Mötet öppnades av Mattias Pettersson.
Sven Carlsson, sekreterare har avlidit i en ålder av 42 är och vi inom ÄSO't
uppmärksammade Svens begravning med en krans (1000krJ.
Johan Söderlöv är tfsekreterare fram till nästa årsmöte.

o Kallelsen till höstmötet godkändes. 2 annonser i Markbladet samt mailutskick
och notis på algimark.se.

r Protokollförare lohan Söderlöv
Justeringsmän Peter Karlsson & Mattias Andersson.

o Mikael Fransson redogjorde för styrelsens arbete. En genomgång av skötselplan,
inklusive resultat av spillningsinventering, älgobs, älgfrode mm. Detta är
underlag för hur vår avskjutningsstrategi skall se ut. Alla siffror/beräkningar
visar en minskning av älgstammen i vårt område där spillningsinventeringen [8,5
älgar/1000ha] och reproduktionen [0,59) utgör 2 viktiga parametrar.

o Avskjutningsstrategi: Enligt styrelsens förslag behövs 500 ha för att få en vuxen
älg. Vi kommer tilldela 42+5 älgar ffämför 7l älgar förra året]. Vi kommer aktivt
följa älgobs och avskjutning för ev iusteringar under jaktens gång.
På mötet reviderades kalvbromsen för de 2 lag som är berörda. Respektive
jaktledare styr så att kalvar blir skjutna och inte enbart vuxna under säsongen.
Varje jaktlag uppmanas att skjuta jämn könsfördelning.

o Tilldelning: Förslag på tilldelning för respektive lag visades.
Vi enades om att:
- 11 tjurar ska skjutas (8st 0-8 taggar, 3 st 9- uppåt)
- 10 hondjur
- 2l kalvar

Iakttid 2016:
- 2016-10-10 till 2017-01-31
- 2016-t0-10 till 2016-11-30 Jakt på vuxen, samt 1 kalv från Ko med 2 kalvar. Ko
med 1 kalv fredad.
- 201,6-12-0L tlll 2017 -01,-3L Endasr kalv får skjutas. Alla kalvar får skjutas

Ovanstående avskjutning tryggar att alla kalvförande kor kommer att sparas.

Mötet var enigt om tilldelning, jakttider och restriktioner.

o Arealfördelning, Roland Svensson digitaliserar alla våra arealer /kartor just nu.
Vissa jaktlag ska uppdatera sina arealer, Mail har skickats från Mikael F till



berörda. Meddela Mikael Fransson om ytor som diffar. Vatten får ej medräknas i
arealer.

Besvärliga älgar: Ko+2 kalvar + hennes fjolingar finns inom ett begränsat område
kring Karlshed, Bollareslätt i Örby. Dessa uppehåller sig mycket i trädgårdar och
utgör stor trafikfara. Trantorp får skyddsjakt på dessa (inom ordinarie jakttid)
Möjlighet finns att skjuta 3 vuxna + 2 kalvar. Inga andra djur.
0m dessa vuxna älgar skjuts ska de säljas för 3850kr [3000+850 i fällavgift).
Intresseanmälan till jg@sEayhomese senast 7/10. Sedan Iottas det ut en
turordning för vilket lag som erbjudas att köpa, Pengar tillfaller vårt ÄS0. Älgar
hämtas vid väg efter kontakt med Trantorps jaktlag.
Om dessa 2 kalvar skjuts får Trantorps jaktlag behålla dessa.

. Hantering av eftersök: Eftersökslista finns på Algimark.se.

r Kassering av älg: Har ni älg som behöver besiktigas så kontakta
Marie 0730-745531

Kommande spillningsinventering. Viktigl
Ytor rensas ca 1/17-16
Ytor räknas ca37/3-17

Vildsvinsförvaltning samt viltdata för övriga djur
Viktigt med daglig älgrapportering. Rapportera även annat vilt, framförallt
vildsvin och kronhjort. Vid problem med sidan så rapportera manuellt till Mikael
Fransson.

Tid för uppföliningsmöte med jaktledare: Nästa möte 26/10 k|19. Plats Kupan i
Örby [StayHome Iokaler)

Prisälg (drygt 1"00 skyttarJ lottades ut och Farnäs vann denna. L st Valfri älg får
skjutas under höstens jakt.

Övriga frågor
Ekonomi: Saldo 12173 kr
I år är fällavgifter B50kr för vuxen, 100krförkalv.
30Okr / tilldelad älg

SVA vill ha in prover på skjutna älgar. Vi återkommer med mail kring detta.
Pappersunderlag delades ut på mötet.

Mötet åvslutas

fu//t.1---
Justerat av:

Pbter Karlsson Mattias Andersson


