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Närvarande styrelse:

Lars Andersson

Ordförande

Eva Hartelius
Henrik Svensson
Ulf Rydå
Roger Thelander
Håkan Stråkensjö
Frånvarande:
Övriga närvarande: Bottnaryds äso, Habo äso, Havsjöberg äso,
Mullsjö N äso, , Mullsjö S äso, Habo södra äso, Hökensås äso och
Bankeryd västra. Representanter från länsstyrelsen och
kronskötselgruppen.
Övriga frånvarande: Representanter för Mullsjö V äso, BankerydJärstorp, Krabberyd-Bosaryd, Samset och Sörmons jaktklubb.
Mötets öppnande: Ordföranden hälsade välkomna och styrelsen och
övriga närvarande presenterade sig och med det förklarades mötet
öppnat.
Mötessekreterare: Till sekreterare för mötet utsågs Ulf R.
Äbin: Ingemar Sjöberg gjorde en genomgång av älgbetesinventeringen
(äbin) från skogsstyrelsens hemsida. Årsskada tall 6% medelvärde för
åren 2016-2020 målet är max 5%. Oskadade tallar är 54%. Föryngring
av tall är 85% på magra och 38% på mellanmarker. RASE förekommer i
37% av provytorna, 5% har god chans att bli stambildande (mål10%).
0,8% av granen har betesskador. Man särskiljer inte om det är älg eller
andra hjortdjur som har utfört betningen, då det lokalt finns större
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bestånd av hjort och rådjur kan man anta att deras betning påverkar i
stor grad. Komplett statistik finns på skogsstyrelsen.se.
Statistik: Genomgång av avskjutningsstatistik med åldrar, vikter mm på
viltdata, älgdata och egen förd statistik. När det gäller älgobsen så var
den 0,12 obs/jakttimme, 0,64 kalv/hondjur och 35 % tjur av vuxna.
Avskjutningen var 89 vuxna och 110 kalvar totalt 199 (mål 97 och 146
totalt 243). Mer uppgifter finns att hämta på viltdata och älgdata.
Könsfördelningen och fördelningen mellan vuxen och kalv i
avskjutningen kan behöva justeras kommande år.
Inventeringar: Spillningsinventering har genomförts och den visar på
8,15 älg/1000Ha i vinterstam med en variation mellan skötselområdena
på 6,2 till 11,0 stammen är tätare söder rv26/47 men variationer
förekommer över hela förvaltningsområdet.
Viltolyckor/fallvilt: Genomgång av tillgänglig olycksstatistik, glädjande
är att antalet trafikolyckor har minskat så där har bortfallet minskat. Men
när det gäller övrigt upphittat fallvilt så har det ökat, där kan ökad
rovdjursförekomst vara en faktor.
Jaktlagsenkäten: Den enkät som varje jaktlag kan skicka in och som
Håkan S sammanställer visar på att antalet större tjurar som
observerats har varit högre de sista 7 åren jämfört med tidigare år, här
har kvoteringen gjort nytta. Stammens storlek bedöms som minskande
sista 2 åren. Betestrycket bedöms som acceptabelt på merparten av
områdena.
Målet med älgstammen: Några av de viktigaste målen som vi arbetar
med är betesanpassad vinterstam, högre medelålder och högre
kalvslaktvikter.
Mätbara mål: minst 60 % av avskjutning ska vara kalv, medelslaktvikt på
kalv över 70kg, 40 % tjur av vuxen enligt älgobs och 0,85 kalv / vuxet
hondjur enligt älgobs.
Skogliga mål: 1500 oskadade huvudstammar/Ha när ungskogen lämnar
beteskänslig höjd samt ökad omfattning av trädbildande RASE.
Älgförvaltningsplanen: Den aktuella planen för 2019-2021 kommer
löpa vidare utan några större justeringar.
Kronskötselområde: Förra årets avskjutning var 2 hjortar, 2 hindar och
2 kalvar, en hjort trafikdödad. Årets avskjutningsplan är 2 hjortar, 2
hindar och 4 kalvar.
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Övrigt: Variationen mellan tilldelning och avskjutningen av kalv
diskuterades och vad de relativt stora slaktviktsvariationerna på kalv
mellan områdena beror på.
Enligt nya jakttiderna så är det fast startdatum, from i år så är det 8.e
oktober som gäller.
Startar man senare kan man justera rapporteringsintervallet för
älgobsen.
Eventuell påverkan på kommande jakt med den ökade vargförekomsten i
området diskuterades (uttaget av vuxen kan behöva justeras tidigt för att
kunna uppnå fördelningsmålen om bortfallet av kalv varit onormalt stort).
Eventuellt kommer det att vara möjligt att söka bidrag för skyddsvästar till
jakthundarna, kolla med länsstyrelsen vad som gäller.
Nästa möten: Preliminärt i juni alternativt juli för genomgång av ev.
uppdaterade planer och tilldelningsförslag licensområden.
Avslutning: Mötet avslutas och ordföranden tackar för ett intressant och
givande möte.

Mötessekreterare

Ordförande

_______________

____________________

Ulf Rydå

Lars Andersson
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