Svängsta 2017-09-18
Ringamåla älgskötselområde.
Kallelse till samrådsmöte och viltmöte.
Tid: måndagen 9 oktober 2017 klockan 1830.
Plats: Höga Böke hembygdsgård.
Alla skötselområden är enligt § 28 i NFS 2011:7 skyldiga att ha samråd med
markägarna om planering av jakten, avskjutning, betesskador mm.
Vi kallar till samrådsmöte och viltmöte den 9 oktober 2017 klockan 1830 i Höga
Böke. Till mötet kallas samtliga jaktlag. Varje jaktlag ombeds härmed att verka
för att minst en markägare i deras mark deltar. Det är viktigt att få med
representanter för Sveaskog, Södra, LRF, Svenska Kyrkan.
Dagordning för samrådsmötet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnas.
Närvarande.
Val av ordförande och sekreterare.
Val av två justeringsmän.
Information om hur skötselområdet är organiserat.
Grundläggande är att markägaren tillsammans med jakträttsinnehavaren
bestämmer om jaktens bedrivande.
7. Areal, röster, tilldelning till respektive jaktlag.
8. Presentation av skötselplanen för älg.
9. Redovisning av:
a. Föregående års avskjutning.
b. Älgobs.
c. Pågående arbete inom skötselområdet
10. Redovisning av viltskador på gröda och skog.
11. Redovisning av viltolyckor.
12. Redovisning av övrig dödlighet.
13. Redovisning av förebyggande åtgärder, foderproduktion, viltvård mm.
14. Målsättning för älgstammens utveckling.
15. Övriga frågor, (jakttider, andra viltarter mm).
16. Avslutning.
Dagordning för viltmötet:
1. Justering av röstlängd.
2. Fråga om kallelse har skett på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.

4. Fråga om älgskötselplan.
5. Beslut om det antal älgar, som ska fällas och fördelning av dessa mellan de i
älgkötselområdet ingående jaktlagen/jakträttshavarna.
6. Regler, tider för jakten.
7. Jaktvakt.
Systemet Jaktvakt har förbättrats och priset har sänkts. Styrelsen föreslår
därför att Jaktvakt behålls även kommande säsong.
8. Avlysningsjakt.
Styrelsen föreslår att mötet ger mandat till styrelsen att fatta beslut om
eventuell avlysningsjakt på kvarvarande vuxna djur efter 1 januari.
9. Kilopris vid inlösen av felskjutning. Förslag 45 kr per kg.
10. Spillningsinventering.
11. Övrigt.
Markägarna är välkomna att delta i viltmötet.
Fika serveras, pris 20 kr.
OBS Styrelsen samlas kl 1730!
Mörrum 2017-09-18
Jesper Bengtsson, ordförande.

