Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde.
Protokoll från samrådsmöte 15 september 2015 i Mörrums Jaktskytteklubbs stuga.
Närvarande: Se bifogad närvarolista.
Skötselområdet hade kallat till samrådsmöte med markägare och jaktledare inom
Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde.
§ 1.

Bengt Eriksson hälsade välkomna och öppnade samrådsmötet.
Bengt Eriksson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till
sekreterare för mötet.
Staffan Petersson och Jens Nilsson valdes att jämte ordföranden justera
protokollet och tillika vara rösträknare.

§ 2.

Beslutades att röstlängd skulle upprättas endast om så skulle erfordras.

§ 3.

Beslutades att kallelse skett på rätt sätt.

§ 4.

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5.

Bengt Eriksson informerade om skötselområdet.
Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde bildades år 2002. Styrelsen
som består av sex ledamöter och två suppleanter väljs av årsmötet i
januari/februari varje år. Samtidigt väljs revisorer och valberedning.
Stadgarna presenterades översiktligt.

§ 6.

Grundläggande är att markägare och jakträttsinnehavare bestämmer om
avskjutning, tilldelningsregler med mera på årsmötet. Styrelsen arbetar
efter fattade beslut på årsmötet och allmänna viltmöten.
Alla medlemmar och markägare har yttrande- och förslagsrätt på alla
allmänna möten.
Beslut fattas av medlemmarna i området enligt röstlista.

§ 7.

Skötselplanen för älg presenterades. Den löper på tre år och godkänns av
länsstyrelsen. Planen omfattar åren 2013-2015 och det är alltså ett år kvar
på gällande plan. Målet för älgstammens utveckling enligt planen är att
den ska vara oförändrad i storlek. Nuvarande stam inom området beräknas
till 35 älgar i vinterstam.

På årsmötet i januari ska beslut fattas om ny plan för nästa treårsperiod.
Avskjutningen under 2015 ska enligt skötselplanen vara 2 tjurar, 3 hondjur
och 5 kalvar.
ÄFG Väst har lagt en ny förvaltningsplan för hela ÄFO Väst, som
omfattar en avskjutning på 164 älgar per år 2015 och 2016. Detta innebär
en kraftig ökning, under de tre närmast föregående åren har avskjutningen
i genomsnitt varit 114 älgar per år.
Jägarna i ÄFG har ansett att en avskjutning på 164 älgar är för hög.
§ 8.

Skötselplanen för kronvilt presenterades. Den godkänns också av
länsstyrelsen och har samma löptid som älgskötselplanen.
Planerad avskjutning är för 2015 1 hjort, 1 hind och 2 kalvar.
I år har hittills 1 hind och 1 kalv fällts.
Vi önskar en hög kvalitet i kronviltstammen och har därför begränsat
avskjutningen av hjort till max 8 taggar.
På årsmötet i januari ska beslut fattas om ny plan för nästa treårsperiod.

§ 9.
-

-

§ 10.

Följande redovisades:
Avskjutning av älg 2015 var 1 tjur, 2 hondjur och 3 kalvar. Alltså lägre än planens
10 djur.
Älgobsen visade 0,026 obs per mantimme för 2014, 0,056 för 2013 och 0,044 för
2012. Obsen visar en ökande trend under en tioårsperiod.
Älgobsen för hela ÄFG Väst visar i genomsnitt 0,05 obs per mantimme i
genomsnitt för den senaste treårsperioden. Obsen ligger stabilt och visar inte på
någon ökning av stammen.
Älgobs och slaktvikter anses av SLU vara de viktigaste instrumenten för att
bedöma älgstammens utveckling.
Obsen ger därutöver information om kalvandel, (reproduktion), slaktvikter mm.

Redovisning av viltskador på gröda och skog.
Diskussion om betestillgång och betesskador ägde rum.
En betesinventering, ÄBIN, har för första gången genomförts av
Skogsstyrelsen i Blekinge. Den visar bland annat att tallen är hårt betad
och att bestånden av RASE, (rönn, asp, sälg och ek), är för låga.

Skador av kronvilt förekommer i vissa områden. Avskjutningen har varit
låg de senaste åren och det kan ha medfört att stammen ökat.
Tilldelningen, fyra djur per år är relativt stor med hänsyn till stammens
storlek. Utöver skötselplanen kan styrelsen bevilja skyddsjakt om
problem uppstår. Det förefaller som att betesskadorna i första hand
uppstår tidigt på året och skötselområdet har därför tidigarelagt
jaktstarten år 2015.
Skogsstyrelsen har tagit fram en blankett för viltskador, som visades. Det
är viktigt att markägare/jägare som noterar onormala betesskador
rapporterar på denna blankett.
§ 11.

Viltolyckor med älg redovisades. Under 2014 har 3 älgar dödats i trafik
och i genomsnitt åren 2008-2014 har 3 dödats årligen.

§ 12.

Övrig dödlighet på älg har inte redovisats under 2014.

§ 13.

Förebyggande åtgärder.
I en granplantering kan man plantera även tall för att undvika att
granplantorna betas.
Plantorna bör viltbehandlas för att undvika betning av rådjur under det
första året

§ 14.

Målsättning för älgstammens utveckling.
Mötet var enigt om att bibehålla stammens storlek på nuvarande nivå, i
varje fall så länge inga klagomål inkommer.

§ 15.

Övriga frågor.
Avskjutningen av vildsvin uppgick till 45 år 2014, vilket är ungefär
hälften så mycket per ha som genomsnittet i Blekinge.
Avskjutningen av rådjur var år 2014 100 djur, vilket är en stark ökning
jämfört med tidigare år.

§ 16.

Samrådsmötet avslutades och markägarna inbjöds att delta i påföljande
viltmöte.
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