Protokoll fört vid vårmöte med jaktledare för Vissefjärda Älgskötselområde den 30 maj
2018 i Lindås Folkets Hus
Närvarande styrelse: Gert Nylander, Mats Häggbring, Andreas Hjortenkrans, Vilgot Sjöstrand
och Mikael Nilsson
Närvarande jaktledare 20 st av 56 möjliga. Därtill deltog ytterligare 6 jaktintresserade utan
rösträtt. Närvarolista finns bilagt protokoll.
1. Ordförande Gert Nylander öppnade mötet
2. Till ordförande för mötet valdes Gert Nylander. Till sekreterare för mötet valdes Mats
Häggbring. Till att justera protokollet valdes Sten Svensson och Lejos Nemos. Som
rösträknare valdes Conny Viktorsson och Dennis Liljeberg
3. Mötet godkände på det sätt som kallelse till mötet skett
4. Föreslagen dagordning godkändes
5. Mötet godkände fastslagen röstlängd som är bilagt detta protokoll.
6. Ordförande presenterade utfallet av älgjakten för 2017/2018. Uppgifter från viltdata
presenterades . Kan noteras vikten av att skjuta kalv och att det även finns större
jaktlag som inte skjutit kalv. Uppmanades att jaktledare går igenom ÄSO:s
målsättningar för avskjutning i sina respektive jaktlag och återkommer med
reaktioner.
7. Länsstyrelsen har meddelat nytt beslut över arealer för Vissefjärda ÄSO. Totalt
uppgår arealen till 26.070 ha. Ordförande redogjorde för vilka fastigheter som
tillkommit och avgått sen föregående beslut. Noterades att Medlen B har uteslutits
ur ÄSO och att de inte betalat den faktura på avgift för felskjutning och att styrelsen
inte har för avsikt att kräva in dessa pengar pga svårighet att driva indrivningsprocess
i Danmark.
8. Algskötselplanen för 2018-2020 är inskickad till Länsstyrelsen. Ordförande
presenterade planen som utgår från beräkningar i Älgfrode. Utgångspunkt för planen
är att det finns 7 älgar per 1000 ha. Avskjutningsmål är 4.6 älgar per 1000 ha. Planen
utdelades till alla närvarande. Påtalades vikten av att inrapportera till Älgobsen och
att alla jaktlag sköter tandsnittning. Diskussion fördes med mötesdeltagare kring
olika sätt att bedriva älgjakten, synpunkt framfördes att avlysningsjakt innebär ett
stressmoment. Mötet godkände älgskötselplanen.
9. Ordförande presenterade Kronskötselplanen för 2018-2020. Avskjutning 2 hjortar, 2
hindar och 4 kalvar. Mötet godkände kronskötselplanen.
10. Budget för 2018/2019 presenterades och godkändes av mötet. Beslutades att ändra
uttag av årsavgift för 2018/2019. Beslutades att avgift skall vara 300:- per jaktlag,
detta oavsett storlek på jaktlag.
11. Avskjutningsregler 2018/2019 diskuterades. Främst diskuterades hur man i jaktlagen
skall hantera kalvavskjutning. Mer kalvar bör skjutas och diskuterades om man skulle
tillåta kalvavskjutning redan från första jaktdagen eller skall man har regler för att
först skjuta kalv innan man får skjuta vuxet djur. Jaktlagen uppmanades att diskutera
denna fråga med sina jaktlag. Ordförande redogjorde för felskjutningar 2017/2018
och de beslut som styrelsen tagit. 4 jaktlag kommer att avräkna från sin kvot
2018/2019 och Medlen B har uteslutits ur Vissefjärda ÄSO.
12. Fanns inga motioner inkomna till mötet.

13. På övriga frågor påtalade Kent Holgersson vikten av att alla träna skytte på
älgskyttebanan.
14. Nästa möte med jaktledare är i september. Ordförande förklarade mötet avslutat.
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