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Ordförande, Lars Johansson, hälsar alla välkomna och öppnar mötet. LJ berättar om agendan
för mötet som är tilldelningssystemet. Samtidigt påpekar han att det saknas inbetalda
medlemsavgifter och fällavgifter. Det är heller inte fullt ut rapporterat till viltdata om
avskjutning och älgobs, dessa måste in annars tilldöms böter, sista datum för detta är satt till
13 januari 2017.
LJ talar också om att då stadgarna ändrades sist så missades en stadga om sista datum för
inlämning av motioner. Årsmötet flyttades fram till slutet av april och idag är sista datumet
för inlämnade av motioner siste december, styrelsen påpekar att det är rimligt att sista datum
för motioner flyttas fram till siste mars. Detta måste dock ändras i stadgarna på kommande
årsmöte.
Bakgrunden till kvällens möte är att alla vuxna älgar var skjutna under de 2 första jaktdagarna
och därför blåstes jakten av. Följden av detta har blivit att man på Länsstyrelsen fått förfrågan
från jaktlag om att bilda licensområden. Styrelsen vill ge jaktlagen en möjlighet att med detta
möte diskutera tilldelningen och ändå ha tid att lämna in ansökan till Länsstyrelsen om man
finner detta bättre.
LJ skickade ut ett förslag på tilldelning till jaktledarna för att skapa debatt och detta
resulterade i att 7 olika förslag kommit in.
Tilldelningen för 2016, som normalt gäller för 3 år, godkändes från Länsstyrelsen på 1 år och
detta innebär att den nya älgförvaltningsgruppen måste göra en ny skötselplan tillsammans
med skötselområdena. I Äskot sköts 2016, 12 tjurar och 13 hondjur vilket är en
överavskjutning på 4 vuxna djur, det sköts också 33 kalvar som är en överavskjutning på 4
kalvar.
För att skjuta tilldelningen och ge jägarna en jaktupplevelse som varar längre än någon dag så
menar LJ att det finns två vägar att gå, att ge en frikostig tilldelning och hårdare regler vilka
vuxna djur som får skjutas eller en sänkning av antalet tilldelade älgar/år.
Korta noteringar över inkomna förslag:
Förslag 1
90 vuxna djur på 3 år, 49 vuxna år 1, rejäl sänkning av antalet vuxna i tilldelningen.
Förslag 2
85 vuxna djur på 3 år, vilket gör 57 vuxna år 1, rejäl sänkning av antalet vuxna i tilldelningen.

Förslag 3
Varannan vuxen och varannan kalv
År 1 48 vuxna på 29 jaktlag, år 2 72 vuxna på 53 jaktlag, år 3 går ej att räkna ut, vilka
restriktioner behövs?
Förslag 4
Ändring av areal och tilldelning, kvotering och restriktioner angående antal taggar, hondjur
och hondjur med kalv. 106 vuxna och ca 300 kalvar på 3 år.
57 vuxna år 1, 57 vuxna år 2 minus 26 jaktlag med 1 vuxen år 1. År 3 går ej att räkna ut.
Detta förslag kräver Jaktvakt med extra kostnader som följd.
Förslag 5
Enligt det gamla systemet, 400 ha för att få skjuta vuxet djur, 0-6 taggar fredade, kvotering
och jakttid okt – nov vuxna djur, okt – jan kalvar.
Tilldelning med 72 tjurar och 48 hondjur år 1.
Skillnaden är att fler vuxna djur tilldelas, denna avskjutning tar hårt på tjurarna.
Förslag 6
Bygger på en matris som bl a Backaryd och Halasjöbygden använder.
600 ha för vuxet djur.
128 vuxna på 3 år, 43 vuxna/år jämnt fördelade per år och han- och hondjur.
1-3 och 7 eller fler taggar tillåtna, ensamt hondjur/tid?
Förslag 7
Bygger på samma matris som förslag 6.
700 ha för vuxet djur.
99 vuxna på 3 år, 33 vuxna/år jämt fördelat med han- och hondjur.
4-6 taggar fredade, ko med enkelkalv fredad så länge hondjuren är lovliga.
50 ha ger 1 kalv/3 år.
Enligt förslag 6 och 7 kan man även öronmärka kön mm/år och 3-årsperiod och enligt en
mötesdeltagare som jagar i Halasjöbygden så fungerar detta utmärkt, så även i Ringamåla.
Reproduktionstalet för skötselområdet är 0,8 kalv/hondjur alltså 8 kalvar/10 hondjur.
En mötesdeltagare menar att det kunde ges en ”morot” till mindre jaktlag som slår sig ihop
och blir ett större, detta skulle ge mer kvalité på jakten och man skulle kunna jaga effektivt
med hund istället för att sitta på liten mark med äppelkasse.
LJ talar om att hälften av jaktlagen i Äskot är på under 200 ha.
En annan mötesdeltagare menar att om det bara finns stora jaktlag så krävs 1500 ha för att få
tilldelning på 1 vuxet djur. JL berättar att det enbart är tilldelat 6 vuxna djur till licensområden
från Länsstyrelsen i hela Blekinge. För Äskots del skulle större jaktlag innebära mindre
medlemsintäkt och mindre älgtilldelning.

Olika start på älgjakten verkar att gjort att älgarna cirkulerar mer, men det finns inget belägg
för att det är så.
En mötesdeltagare undrar om styrelsen/årsmötet kan hindra markägare att registrera flera små
marker för att få mer tilldelning och enligt stadgarna så får man inte göra detta.
Styrelsen får frågan om man tycker att nuvarande skötselplan är korrekt och LJ svarar att
enligt Älgobsen så har det stämt, men att man i år fått in muntliga rapporter om att man sett
mycket älg. Detta kan inte sammanställas för än Älgobsen är klar och med tanke på att det
bara var 2 jaktdagar i år så är det osäker hur obsen stämmer eftersom det blir mindre
mantimmar ute i markerna.
Mötet undrar varför älgstammen i Blekinge är hälften mot Kronoberg och LJ förklarar att det
bl a kan bero på födotillgången, men miljö mm har också betydelse. I Blekinge har vi en
älgstam på 5-6 älgar/1000 ha och LJ menar att det är svårt att minska detta mer om man vill
ha en älgstam med älgar i alla åldrar.
Mötet konstaterar att det finns mer än älg att jaga.
LJ frågar slutligen vad mötet tycker om de olika förslagen och mötet enas om att ordna ett
extra årsmöte i slutet av mars, där styrelsen tar fram 2 förslag på tilldelningssystem som
skickas ut till jaktlagen i slutet av februari så att motioner kan tas fram från jaktlagen. Kallelse
till extra årsmöte ska skickas 3 veckor innan.
Peter Nilsson påminner om att käkarna från skjutna vuxna djur ska lämnas in.
Lars J avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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