Protokoll fört vid årsmöte/samrådsmöte med Häråns Älgskötselområde 202109-29
Plats: Fryele församlingshem
Närvarande: enl. separata lista

1 Ordf. Jan P. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2 Till Ordf. för mötet valdes Jan P. Sekr. Bertil N. Justeringsmän Stefan och Joakim Wretstig.
3 Justering av röstlängd beslutades göras vid behov.
4 Beslutades att kallelsen utskickats i rätt tid.
5 Dagordningen fastställdes och godkändes.
6 Verksamhetsberättelsen föredrogs muntligt , utskickad även i kallelsen, mötet beslutade
godkänna densamma.
7 Boris B. redogjorde för den ekonomiska ställning, behållningen idag är 15 984:kr.
7a Revisorernas berättelse upplästes, och godkändes av årsmötet.
8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret.
9 Till Ordf. för kommande år valdes Jan Petterson. Ledamöter: Rolf Böhn, Andreas Hammarström,
valdes på 2 år, till ersättare: Kurt Bergqvist 2 år, ersättare Peter Karlsson som repr. för LRF, på 2 år.
Kvarstående i ett år till, är ordinarie: Bertil Nilsson, ersättare: Roger Gustavsson och Freddie
Jonsson.
10 Som revisorer valdes Stefan Wretstig, och Joakim Wretstig, ersättare, Gösta Fahvring och Ingvar
Gustavsson.
11 Som Webbmaster valdes Pontus Hörberg, Varje jaktlag skall förse Pontus med uppgifter om
kontaktperson, lämpligen jaktledaren, vilket sedan läggs ut på hemsidan. Uppmanades även till
alla , att maila in bilder från höstens älgjakt, för utläggning på hemsidan.
Som ansvarig för Viltdata, valdes Mathias Zetterlund.
12 Beslutades att oförändrad avgift skall uttagas av resp. jaktlag med min 100:kr eller, 0.50:kr/hktr.
om arealen överstiger 200 hktr. Inbetalning skall ske till kassör Kurt Bergqvist. efter anmodan från
honom. Beloppet skall användas till ers. för hemsidan, samt övriga kostnader som kan uppstå
under året.
13 Några förändringar som påverkar totalarealen har skett under året, bl.a. har Jussö Gård lämnat
vårt ÄSO samt mark vid Hemmershult, Häråns ÄSO har idag en areal av 11 106 ha, totalt.
14 Ordf. redogjorde för reviderade älgskötselplanen, vilken godkänts av länsstyrelsen.

15 Ordf. redogjorde muntligt, av styrelsen föreslagna avskjutningsplanen för kommande älgjakt,
som godkändes .
Årsmötet beslutade följa avskjutningsplanen, för årets älgjakt.
Avstämning av jakten och observationer, kommer göras av styrelsen i mitten av nov. för om
behövligt, justera avskjutningen genom ev. extra tilldelning, alternativt omfördela avskjutningen.
16 Beslutades att avskjutningen för kommande säsong för vuxna djur är, han – hondjur, enligt
avskjutningsplanen, samt minst 50 % kalvavskjutning. Inga restriktioner på taggantal..
Fälld älg skall rapporteras senast 2 dgr. efter att den fällts, till Mathias Zetterlund, samt
Webbmastern Pontus H., via Häråns ÄSO:s hemsida, och ev. mail till Mathias Z.. samtidigt, för
inläggning i viltdata , OBS fyll i alla uppgifterna som begärs i rapporten.
Älg-obsen skall rapporteras till Mathias Zetterlund senast 30 dgr. efter jaktens början, där han
sedan lägger in i Viltdata för hela vårt område. Blankett för detta finns att ladda ner från Sv.
Jägareförbundets hemsida.
Övrigt fällt vilt skall rapporteras till Mathias antingen löpande eller efter säsongens slut, där han
sedan lägger in i Viltdata för hela vårt område. Målsättningen är 100% täckningsgrad av arealen,
rapportera även om inget skjutits.
17 Älgarnas vikter skall anges vid rapporteringen, om den inte är vägs så skall vikten uppskattas,
spara även underkäken om åldersbestämning önskas göras, Roger Gustavsson bistår med hjälp att
åldersbestämma vuxna älgar. Om en frambog som är hel vägs, så är vikten av frambogen ca 1/10
del av älgens totalvikt, som rapporteras in.
18 Årsmötet beslutade att Älgobs – spillningsinventering och rapport till Viltdata enl. ovan skall
göras av samtliga jaktlag.
19 Om åtling eller utfodring av vildsvin skall göras av någon, skall detta anmälas till styrelsen för
kännedom, i övrigt gäller beslutad Vildsvinspolicy.
20 Årsmötet beslutade välja Håkan Trofast och Jan-Olov Fagh som valberedning .
21 Övriga frågor: Det uppmärksammades att i Viltdata finns inte vikt och taggantal med på en del
rapporter.
Nästa älgmöte kommer styrelsen kalla till i mars 2022.
22 Ordf. tackade för visat intresse och givande diskussioner, Ordf. förklarade mötet avslutat.
Efter mötet gästades vi av länsjaktvårdskonsulenten Jonatan Lilja som berättade om
samförvaltning av klövvilt, vikten av att förstå fodertillgången med olika slag av klövvilt inom äsot,
samt hur vi på bästa sätt förvaltar de olika klövvilten när vi genomför avskjutningen.
Ordf. tackade Jonatan för hans intressanta föredrag, och gav honom en gåva och en varm applåd.
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