PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 24 september 2017 kl 18.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Leif Hed, Lars Larsson, Lars Bång, Tom Björns, Anders Gradin, Åke
Sjöström, Fredrik Tällberg och Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
Angående älginventeringen på Malung östra Venjans älgskötselområde så instämde även
Dala-Järna nordvästra älgskötselområde att det är för dyrt med flyginventering och
budskapet från hela området kommer att bli att vi förordar spillningsinventering istället,
enligt de riktlinjer som finns för detta.
Gällande gemensamma bockar och skivor till slakthuset så har Anders Stolpes far tillverkat
bockar och 6 skivor skall nu köpas in. Två skivor finns redan som behöver sättas reglar på.
Ett tak är byggt utanför slakthuset av Alf Brandt. Några detaljer saknas som kommer att
kompletteras.
3. Skjutbanan
Elverket gick sönder strax innan uppskjutningsdagarna och ett nytt köptes in.
Uppskjutningarna kunde genomföras som planerat. Senare har en urspårning dock skett och
Erik Andersson har varit där och sett över detta och lagat.
Tom föreslog att jaktledarna skall informera om långbanan som vi också ha och betalar i som
är smidig att använda speciellt vid inskjutning av bössa. Den är lättillgänglig då det går att
åka bil ända fram. Förslaget bifalldes av mötet.
4. Avskjutningsmål
För Noltjärnslagets del hålls ett möte i kommande vecka, men Tom tror att det inte skiljer
något från föregående år.
På Säfsen/Nås älgskötselområde och de tre övriga lagen blev fördelningen enligt följande:
Råbergslaget
3 vuxna (2tjurar, 1 ko) +3 kalvar
Hummelbergslaget
3 vuxna (2 tjurar, 1 ko) +3 kalvar
Sågenlaget
2 vuxna (1tjur, 1 ko) +2 kalvar
Det är enligt älgskötselområdets tilldelningsmöte fri kalvavskjutning tillsvidare och ligger
man före med kalv så får man skjuta en till vuxen.

Mötet diskuterade hur viltvårdsområdet ställer sig till de frikostiga reglerna och enades om
att under ordinarie älgjaktsvecka ska lagen skjuta enligt grundtilldelningen ovan samt ev fler
kalvar om det finns, men inga fler vuxna under ordinarie vecka. Efter veckan fattas beslut
om hur vi gör med att skjuta extra vuxna.
Vidare finns en rekommendation från älgskötselområdet att ha restriktion på älgtjurar och
spara 6-12 taggar. Detta är alltså endast rekommendation men skall informeras till jaktlagen
av jaktledarna under mötet på söndagen innan ordinarie jaktvecka.
5. Övriga frågor
• Nyheter i slakthuset
Ronnie har skänkt en rostfri bänk till slakteriet som han kört dit. Den skall installeras.
Den nya vågen som inköptes skall också sättas på plats. Den tar upp till 1000 kg och
ersätter den gamla som inte klarade så tunga vikter.
Även en mörningstimer är inköpt som Tom informerade om funktion kring. Den
kommer också att testas under veckan.
• Handhavande om den trafikdödade älgen som i skrivande stund hänger i slakthuset.
Frågan skall gå till medlemmarna i jaktlagen. Pris per kg: 40kr/kg. Meddelandet skall
gå ut i kväll och svar senast tisdag 26/9. Därefter sker lottning på inkomna
intressenter. Föreningen gör affär med en jägare, som sedan får dela den med ev
övriga intressenter om köparen själv inte vill ha hela. Älgen tar köparen själv hand om
och hämtar i slakthuset. Älgen har hängt i en vecka på tisdagen.
• Bystugekalven.
Lämnas öppet till efter ordinarie vecka då vi ser kalvtillgång och antal jägare i lagen
för att göra resultatet så jämnt som möjligt.
6. Nästa möte
Söndag 5 november 2017 kl 18.00. Styrelse och jaktledarmöte. Mötet äger rum i Rågsvedens
bystuga.
6. Mötet avslutas
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