PROTOKOLL
Protokoll fört vid Ordinarie Älgmöte med Ryssby–Åby Älgskötselområde
Datum: Måndag 29-08-2016
Plats: Nickebo
Närvarande: Ca 90-100 markägare/jägare.
1. Ordförande Agne Persson hälsade alla välkomna.
2. Till ordförande för mötet valdes Folke Fagerlund
3. Till sekreterare för mötet valdes Thomas Sampson.
4. Till att jämte mötesordföranden justera älgmötesprotokollet valdes Peder Davidsson
och Willy Svensson.
5. Röstlängden föredrogs och godkändes, 37 av 54 jaktlag närvarande.
6. Förklarade sig Älgmötet stadgenligt kallat.
7. Godkändes förelagd dagordning.
8. Styrelsens Verksamhetsberättelse, Älgobs, ålder på skjutna älgar under jaktåret
redovisades. Tomas Mattisson redovisade siffror för allt vilt och gick igenom vad
Vildsvinsgruppen gjort under året. Förvaltningsberättelsen redovisades med ett resultat
på +2243,15 och kassabehållning på 69152,69 och lades där efter till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse upplästes och lades med godkännande till handlingarna
10. Resultat och balansräkningar fastställdes och lades till handlingarna.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
12. Agne redovisade jaktlagsförändringar inom skötselområdet. Nytt jaktlag Nyttorp 5:2
med 70 ha från Slakmöre. Nytt jaktlag Persmåla Kulle 142 ha från Askaremåla. Tokebo
ökar med 163 ha Lillegården. Störstorp Alebo ökar med 35 ha ej tidigare registrerad
mark. Persmåla ökar med 127 ha från Böle.
13. Val av ledamöter i styrelsen på två år företogs enligt följande:
- Agne Persson, omval markägarrepresentant.
- Jan Åkesson, Tomas Mattisson, Thomas Sampson omval som jägarrepresentanter.
- Stefan Knutsson, nyval jägarrepresentant. Ersätter Anders Bergkvist.
14. Till skötselområdets ordförande omvaldes Agne Persson.

15. Till revisorer på ett år omvaldes Rune Kennerfalk, och Petter Karlsson. Som
suppleanter för dessa omvaldes Reine Johansson och Andris Nolendorfs.
16. A Mötet beslutade att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.
B. Till valberedning för det kommande verksamhetsåret omvaldes Paul Leandersson,
Peter Ustrup, Anders Magnusson och Carl Carlsson, med Paul Leandersson som
sammankallande.
17. Två förslag fanns presenterade innan mötet, Styrelsens och Stefan Ivarssons förslag.
Styrelsens förslag, spara tjurar upp till och med 6 taggar i övrigt likt tidigare. Stefan
Ivarssons förslag, fria tjurar i övrigt likt tidigare. Förslagen redovisades och
diskuterades, under mötet presenterades även ett nytt förslag. Förslaget innebar spara
tjurar 3 till 6 taggar i övrigt likt tidigare. Efter livlig diskussion angående förslagen, och
hur gammal en älg (Tjur / Ko) kan bli och hur detta påverkar stammen avslutade Folke
diskussionen. Omröstning hölls där förslaget med sparande av 3 till 6 taggar ställdes
mot Stefan Ivarssons förslag. Där efter ställdes Stefan Ivarssons förslag mot Styrelsens
förslag. De församlade jaktlagen röstade igenom Stefan Ivarssons förslag. Förslag av
begränsning till max en tjur per jaktlag presenterades av Johan Bäckström, förslaget
diskuterades och röstades igenom av de samlade jaktlagen. Diskussion uppstod om
”Länsstyrelsens” regler angående ”påskjuten älg” är en tolkning eller ett beslut. Mötet
ger styrelsen i uppdrag att redovisa dessa uppgifter. Tills vidare gäller i likhet med förra
året att påskjuten älg ska avräknas oavsett om den är träffad eller ej. Vid eventuella
oklarheter, kontakta alltid styrelsen.
18. §8 punkt 6 i bestämmelserna ändras från rapportering av fälld älg senast 20.00, till
rapportering av fälld älg senast 30 min efter påskjutning till Vilth. Ändringen innebär
även att jakten på berört djurslag avslutas senast 30 min efter sms och/eller mail gått ut
till jaktledare. För att få detta att fungera så krävs det att samtliga jaktlag har en
registrerad mailadress.
19. Praktiskt älgvårdsarbete, och skadeförebyggande åtgärder. Skjuta bort fler rådjur, och
arbeta med foderskapande åtgärder.
20. Styrelsens förslag om tilldelning till de i skötselområdet ingående jaktlagen godkändes.
Jaktåret 2016/17 skall 8 tjurar, 16 hondjur, och 37 kalvar skjutas enligt skötselplanen.
Jaktlag mellan 401 och 450 ha ges en ökning från 1 till 2 kalvar för att öka möjligheten
till kalvavskjutningen i skadedrabbade områden. Avdrag med 1 älg för Böle jaktlag
(felskjutning) och Ivan Lorenzon för utebliven Älgobs.
21. Styrelsens förslag om att ej ta in avgift från jaktlagen för jaktåret 2016/17 godkändes.
22. Tomas Mattisson frågade de närvarande jaktlagen varför det rapporterades sämre vad
det gäller vildsvin till hemsidan än tidigare. Denna statistik är viktig för vår förvaltning av
vildsvin inom skötselområdet, och även unik i Sverige (Areal / Tid). Folke Fagerlund
rapporterade från senaste mötet med länsstyrelsen, att bl.a. LRF, och Skogsägarna
ställer krav på kraftigt ökad avskjutning av vildsvin inom länet. Frågan ställdes, hur skall
vi hålla tillbaka vildsvinsstammen?
23. A. Folke Fagerlund förevisade etiska riktlinjer för Jägare och Hundar (material från
Jägarförbundet).
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B. Thomas Sampson presenterade kort vad som är på gång med den nya hemsidan
som kommer att släppas inom kort.
C. Information angående nya / omarbetade Älg / Viltdata.se som Jägarförbundet
kommer att släppa till höstens jaktsäsong.
24. Avslutning, ordföranden tackade för bra diskussioner och avslutade mötet.
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Justerare
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