PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ÄPPELBO ÖSTRA VVO
Tid: Söndagen den 31 januari 2015 kl 17.00
Plats: Rågsvedens bystuga
Närvarande: Leif Hed, Lars Larsson, Åke Sjöström, Lars Nises, Tommy
Westbergs, Lars Bång, Fredrik Tällberg och Jessica Geidnert.

DAGORDNING:
1. Mötet öppnas
2. Föregående mötesprotokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
Noltjärnslagets ansökan till Dala-Järna nordvästra älgskötselområde är
inskickad. Uppgifterna gällande slakthuset som fanns med på föregående
protokoll ligger kvar tills det blir vår.
3. Redovisning av brev från Peter Dahlbom, ordf Malungs östra - Venjans
ÄFO
Planen har uppfyllts till 99%.
Älgförvaltningsgruppen ska göra ny 3 års plan före den 31/3 och kommer att ha
ett samråd med älgskötselområdena den 22/3. Äppelbo Östra skickar
representant.
Problem som behöver lösas är hur inventering av älgstammen skall gå till.
Flyginventering är förhållandevis dyrt och spillningsinventering är enligt Peter
omöjlig av praktiska skäl i dagsläget. Vill vi själva avsätta 1kr/år/ha för att
kunna genomföra flyginventering?
Leif skall författa ett svarsbrev till Peter där han tycker att vi i första hand skall
genomföra spillningsinventering.
4. Älgtillgång
Noltjärnslaget – något bättre än tidigare år.
Råbergslaget – Mycket älg under älgjaktsveckan. Bättre antal kalv än tidigare år.
Hummelbergslaget – Något sämre än tidigare år
Sågenlaget – Gott om vuxna älgar i januari men dåligt med älg på hösten.
5. Genomgång av ansvar och ersättning vid eftersök
När ett vilt blir påkörd och skjutet av eftersöksjägare och köttet är godkänt som
människoföda skall eftersöksjägarna ansvara för urtagning. Därefter kan

eftersöksjägarna kontakta följande kontaktpersoner för hjälp med bortforsling av
påkört vilt till slakthus:
Fredrik Tällberg, Åke Sjöström, Leif Hed, Lill-Lars eller Lars Bång.
Kontaktpersonerna ansvarar då för att någon kommer eftersöksjägarna till hjälp.
De som hjälper till med framforsling av djur får 1000:-/händelse att dela på.
Eftersöksjägare får annan ersättning.
Vid försäljning av kött tillfaller pengarna föreningen. Priset är 40:-/kg.
Intresseanmälan för köp av kött anmäls till kassör, Tom.
6. Övriga frågor
Alla jaktledare påminner sina jägare om att lämna in skottlistor efter 31/3.
8. Nästa möte
17/4 2016 kl 17.00. Styrelse. Mötet äger rum i Rågsvedens bystuga.
9. Mötet avslutas

