Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde.
Protokoll från viltmöte 15 september 2015 i Mörrums Jaktskytteklubbs stuga.
Närvarande: Se bifogad närvarolista.

§ 1.

Bengt Eriksson hälsade välkomna och öppnade viltmötet.
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.

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.
Beslutades att avskjutningen under 2015 ska vara max 3 tjurar, 3 hondjur
och 7 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.

§ 6.

Skötselplanen för kronvilt presenterades. Den godkänns också av
länsstyrelsen och har samma löptid som älgskötselplanen.
Beslutades att avskjutningen under 2015 ska vara 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.
§ 7.

Treårstilldelning av vuxen älg.
Ett förslag till treårstilldelning har sänts till alla jaktlag.
Två mindre jaktlag har framfört kritik mot att förslaget innebär att små
jaktlag inte längre får skjuta vuxen älg. Styrelsen har haft som mål att
hålla samman skötselområdet. Påpekades att de mindre jaktlagen kan
söka samgående med större lag för älgjakten och att de små lagen ändå
får skjuta kalv och dessutom delta i eventuell kvoteringsjakt på de vuxna
djur, som inte fällts enligt tilldelningen.
Beslutades att det föreslagna systemet införs från och med 2015 års jakt.
Tilldelningen biläggs protokollet.

§ 8.

Regelsammandraget presenterades. Bilaga till protokollet.

§ 9.

Jaktvakt. Lathund biläggs protokollet.
Påpekades vikten av att alla jaktlag är tillgängliga för att ta emot SMS
från Jaktvakt och att inrapportering görs omgående när djur fällts.

§ 10.

Taggräkning älgtjur.
Beslutades i enlighet med utsänt förslag att endast 1 tjur med 6 taggar
eller fler får fällas 2015. I övrigt ingen taggräkning. Tagg som är längre än
2 cm räknas.
Skulle man inte se taggar mindre än 5 cm, och detta resulterar i
felskjutning, anses detta förlåtande och räknas inte som felskjutning.
Fråga ställdes om enkelkalv ska vara fredad första 7 dagarna eller tills
samtliga vuxna hondjur fällts.
Beslutades att denna regel ska gälla även vid 2015 års jakt.

§ 11.

Kilopris vid inlösen av felskjutning.
Beslutades att ett kilopris på 45 kr ska tillämpas.

§12.

Dovvilt.

Beslutades att rekommendationen till jaktlagen att tills vidare freda
dovvilt kvarstår.
§ 13.

Spillningsinventering.
Spillningsinventeringen som planerats av Skogsstyrelsen för hela
Blekinge ska genomföras i området. Ansvariga har utsetts för de rutor
som ligger inom området.

§ 14.

Älgobs.
Alla jaktlag måste lämna älgobs antingen man jagat älg eller inte. Om
man inte jagat räcker det med ett meddelande till Bengt Eriksson.
Blankett för älgobs bifogas.

§ 15.

Hemsidan.
Adressen till skötselområdets hemsida är http://www.morrumalg.se/.

§ 15.

Bengt Eriksson tackade närvarande markägare och jaktlagsrepresentanter
för visat intresse och avslutade viltmötet.
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