
Höstmöte 170926 ÄSKO MARK SO 

 

Plats: Öxabäcks Bygdegård 

1. Mötet öppnades av Mattias Pettersson 

 

2. Kallelsen godkändes, annons i Markbladet, mail och hemsida. 

 

3. Till justeringsmän valdes Mikael Ram och Hans-Ulric Göransson 

 

4. Summering och presentation av tilldelning och avskjutningsnivå för 2017. 

 

-Synobs från i höstas säger 9,4 älgar/1000ha 

- Spillningsinventering säger 11,7 (+-36%, osäkerhet beroende på för få inventerade 

ytor) vilket leder till 9,6 älgar/1000ha 

 

5. Avskjutningsnivå 

- Enligt vår modell och simulering innebär detta att vi i år går tillbaka till 

skötselplanen och delar ut 74 älgar. 

- Tilldelning gicks igenom på mötet. Här finns även några extra ”adaptiva älgar 

tilldelade.  

- Tilldelningen kommer i år att kvoteras där varje jaktlag får tilldelat vilka djur de ska 

skjuta för att få en jämn fördelning mellan tjur och hondjur.  

 

6. Jakttider 

Älgjakten pågår i år mellan 17-10-09 till 18-01-31 

Vuxenjakt pågår till 30/11-17.  

- Avstämningsmöte för jaktledare kommer att hållas i 14/11 kl 19 i Kupan Örby. 

 

7. Tjurar taggar 

- 11 st tjurar 0-8 taggar får skjutas 

- 7 st tjurar med 9-uppåt får skjutas 

 

8. Kalvar 

Tidigare beslut om kalvbroms (vartannat djur kalv) revideras/lättas upp. Synpunkter 

har inkommit efter jaktledarmötet samt diskussionen fördes på mötet och detta 

beslut är nu justerat.  

De lag som har för avsikt att avvika från kalvbroms ska maila ordförande Mattias 

Petterson detta med kopia till Mikael Fransson och Johan Söderlöv.  

Berörda lag har fått ett separat mail efter mötet 170927. 

 

Det är i så fall jaktledarens ansvar att se till att avskjutning ligger i balans vid 

säsongens slut.  



Eventuellt kommer det att bli fri kalvjakt efter 1/12 under säsongen beroende på hur 

jakten fortlöper. 

 

9. Kronhjort 

Vi har numera ett Kronskötselområde. Rapportera observationer på vår hemsida. 

Återstår att skjuta i år är en kalv och en spetshjort (dvs hjort med 2 stänger) 

 

10. Vildsvin 

Alla lag som ingår i ÄSOT ska rapportera in skjutna vildsvin så vi får ett underlag på 

vår stam. Rapportera på www.algimark.se.  

 

11. Ekonomi 

Tilldelad älg kostar i år 200kr 

Vuxen licensavgift 850kr 

Kalv licensavgift 100kr 

 

12. Vinstälg 

Årets utlottning av en extra vinstälg vanns av Farsnäs/Knapasjö. Totalt deltog 110 

skyttar i utlottningen. 

 

13. Kommande spillningsinventering 

Kommande spillningsinventering ska omfatta 20 punkter per trakt. Kartor finns för 

alla jaktlag på hemsidan. Rensa ca 1/11, räkna ca 31/3. Ca 150 dygn. 

Var noga att ange antal dagar vid inventeringen samt gör en bedömning av RASE. 

 

14. Avstämningsmöte  

Avstämningsmöte hålls den 14/11 kl 19 i Kupan Örby. 

 

15. Övrigt 

 

 

 
Justeras   
 
 
Hans-Ulric Göransson   Mikael Ram 
 

 

 

Vid tangenterna Johan Söderlöv 

 

http://www.algimark.se/

