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Protokoll vid Jaktledarmöte inom Fristads Älgskötselomåde
2013-11-14
Närvarande Jaktlag: Backa, Borgstena Norra, Grandalen/Uddetorp, Gingri Jaktklubb,
Komlösa/Tärby, Tämta/Vesene, Lag G 7, Laryd, Lycke, Tämta Benjaminsson, Elgarås Jaktlag,
Vänga, Kulgrafs och Malryd.
Ej närvarande Jaktlag: Rölle, Hjortsered, Längjum, Öberg, Amnahult samt Ålleskogen.
1. Mötes öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna varvid mötet öppnades.
2. Fastställande av agendan.
Agendan presenterades och fastställdes.
3. Redovisning av läget i årets älgjakt.
Sammanfattning av våra observationer under första jaktveckan är att vi har en stabil
älgstam från år till år. Antalet observerade älgar är samma i år som i fjol, dock har
andelen tjurar åter vänt nedåt. Det mest glädjande är att vi i år har det högsta antalet
kalvar per hondjur sedan vi började göra sammanställningar, 0,85 kalvar/hondjur.
I dagsläget har vi fält 7 tjurar, 14 hondjur och 21 kalvar.
Efter diskussion fattade mötet beslut om att avsluta jakten efter vuxna hondjur från
och med 2013-11-14.
Fortsatt jakt efter tjur och kalv sker enligt den tilldelning och bestämmelser so m
utgavs inför jaktens start 2013. Fördelning mellan vuxna och kalvar samt
könsfördelningen poängterades.
Presenterad statistik kommer att läggas ut på hemsidan.
Diskussion om 3 års tilldelningens för och nackdelar genomfördes. Beslut om en
eventuell avbrytning av innevarande period måste tas av årsmötet. Jaktlagen
påmindes om att sända Älgobs enligt Bestämmelserna för årets älgjakt till
ordföranden.
4. Redovisning av antalet älgolyckor inom vårt område.
Thorbjörn Larsson redovisade antalet olyckor i vårt område, 15 olyckor inom vårt
område. Huvuddelen mellan Sparsör och Borås. 4 älgar har hittats döda eller avlivats.
Mötet tog upp att vi bör revidera ”övrig dödlighet” i vår älgskötselplan då 2 % verkar
vara för lite.
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5. Ungdomsjakt:
För årets ungdomsjakt efter älg bestämde mötet att anordna en sådan lördagen den
18 januari 2014. Johan Benjaminsson ansvarig. Följande jaktlag ställde sin jaktmarker
till förfogande, Backa, Borgstena norra, Grandalen/Uddetorp, Komlösa/Tärby och
Larryd.
För årets ungdomsjakt efter hare och räv bestämde mötet att anordna en sådan 1a
februari 2014. Johan Benjaminsson och Edvard Marinder ansvariga. Tämta/Vesene
jaktlag ställer marker till förfogande.
Vidare bestämde mötet att vi skall bredda antalet deltagare och bjuda in ungdomar
som inte har jägar-examen som observatörer.
6. Årets Trapper.
Edvard redovisade läget i vår rovdjurstävling och påminde mötet om att priserna för
årets trapper är mycket fina.
7. Nästa års årsmöte
Årsmötet 2014 hålles 5 februari 2014 i Borgstena IF Klubbstuga, klockan 1900.
Kallelse kommer via mail, hemsidan och annonseras i Svenskjakt. Ordförande
påminde jaktlagen att ta med priser till vårt lotteri. Alla är välkomna.
8. Övriga frågor
Jonas Persson informerade om ett möte gällande vildsvin på Kyrkans marker.
Sammanfattning är att kyrkan inte accepterar att man matar vildsvinen för att öka
stammen utan att det endast är tillåtet att åtla med en liten mängd spannmål med
syfte att kunna skjuta svinen. Viktigt att understryka att det endast gäller kyrkans
marker.
9. Mötes avslutas
Torbjörn tackar för visat intresse och påminner om att bilder från jakterna gärna
mottages som underlag till vår hemsida och till presentationerna vid årsmötet.

Torbjörn Lorén
Torbjörn Lorén

Daniel Axel Grönesjö

Ordförande

Sekreterare
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