
Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2019-12-17 

Plats, Peter 

Närvarande: Nicklas Thörnberg, Christer Wallared, Johan Lundberg, Magnus Dragstedt,  

Peter Antonsson, Bert Rydell, Owe Johansson  

 

§ 1. Öppnande. 

 Nicklas förklarade mötet öppnat 

 

§ 2. Godkännande av dagordning. 

 Dagordningen godkändes 

 

§ 3. Sekreterare för mötet. 

 Owe Johansson 

 

§ 4. Justeringsman. 

 Peter Antonsson  

 

§ 5. Föregående protokoll 

 Föregående protokoll godkändes 

Kassören Gösta, meddelar att böter och arealsavgifter från lag 17 ej betalts, 

Lingome jaktlag.  

  

§ 6. Ekonomi 

 Det saknas fällavgifter från vissa lag, men tiden för betalning har inte gåt ut ännu. 

 Arealsavgifter saknas från 6 Lag, 11, 17, 52, 55, 56. 5 skall utredas av Johan L.  

 

§ 7. Avskjutningen hittills 

 Kalvjakten avslutades tidigt, 10 st. 

 En tjur och ett hondjur återstår på vuxen tilldelningen. 

  

 Fråga från lag som har vuxen kvar om vuxen får bytas till kalv. 

 Att byta vuxen till kalv är OK. Jakttid till kalvtiden går ut, i år den 15 januari.  

 Arealen kommer dras enligt vuxentilldelning för respektive lag. 

  

§ 8. Info till Christer W viltdata 

 Saknas viss lag, Lag 1, 17, 19, 23, 55,  

 Allt är inlagt i Viltdata.  

 Preliminärt 32% Tjur 

 Reproduktion, 0,69 

 

§ 9. Begäran om skyddsjakt inlämnad till länsstyrelsen av Hjalmarsson 

Lantbrukaren i Karshult, har ansökt om skyddsjakt av älg i en Rapsåker. Marken 

ligger i Idala inom lag 66. Enligt info 15 st och ofta 10 st.  

Förslag från ÄFO-gruppen Anders Ingemarsson förslår att man släpper hund på 

älgarna för att störa så mycket som möjligt. 

  

§ 10. Begäran om skyddsjakt inom Kulla jaktlag  

Inlämnat begäran om skyddsjakt av markägare Martin Johansson, som företräder 

ett antal markägare.  

  

 Definition för skyddsjakt är att skrämma vilt från skadekänslig mark, gröda. 

 Fungerar bra på tex gåsflockar. 

 Att skjuta enstaka älg kommer inte att minska eventuell skadebild nämnvärt. 

För att komma åt skador behövs en minskning av Älg och annat Hjort vilt över 

större arealer, ex flera skötselområden alternativ, delar av förvaltningsområde.  

 



Skötselområdet har enligt Förvaltningsplanen ett krav om 7 älgar per 1000 Ha i 

vinterstam. 

Styrelsen har inget förslag, som man tror kommer godkännas på Årsmötet, om hur 

fördela avskjutningen inom skötselområdet. 

 Representant på möte reserverar sig.  

  

Ovan skrivning skickas som svar till markägarrepresentanten som skickat in 

skrivelsen.  

 

§ 11. Spillnings inventering 

 Stöta på Lag som inte har anammat nya systemet.  

  

§ 12. Nya marker in i Viske och marker som skall ur Viske 

 Lag 48 har begärt utträde ur Viske. Kommer lämnas in till Länsstyrelsen. 

 Kartor mm kommer att digitaliseras.  

 Nya marker kommer inte att kosta något i år.  

Skall var inne till Länsstyrelsen senast 5 juni. Styrelsen behöver en dryg månad 

innan att administrera ansökan.  

  

§ 13. Hemsidan 

 Hemsidan funkar bra. 

 

§ 14. Nytt från länsstyrelsen 

 Se paragraf 12 

 

§ 15. Nytt från Äfo 

 Inget utöver diskussion om skyddsjakten.  

 

§ 16. Jaktledarträff när och ämne  

 Kolla om eftersöksjägare kan komma berätta.  

 Förslag om 16 - 19 Mars. 

 

§ 17. Övriga frågor. 

 

 Årsmötesprotokoll 

 Owe kollar med Johan och Gösta. 

 

  

  

Vid Tangenterna    Justerat  

 

 

   

Owe Johansson    Peter Antonsson 


