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1) Ordförande Anders Lindkvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anders
Lindkvist ersätter Henrik Björkman som ordförande i Almunge älgförvaltningsgrupp.

2) Johan Blom valdes till sekreterare, Robin Lindberg utsågs att justera protokollet via
e:post.

3) Genomgång av avskjutning och älgobs: Konstaterades att både älgobs och
avskjutning visade på ett dåligt kalvår. Reprodukton älgobs 0,61 kalvar/hondjur.
Endast 65% kalvar fällda mot planernas mål, tjurar 80% och hondjur 81 %. Älgobs
indikerar glädjande nog en stigande tjurandel, 38,5%. En något stigande
obs/mantimme, bild nedan. Sammanfattning en jämn avskjutning/ytenhet över åren
men att andelen vuxna älgar ökat med 10% den gångna säsongen. Tilläggas kan att
samtliga älgskötselområden inte slutrapporterat i Älgdata, kan dyka upp ytterligare
några älgar i avskjutningstatistiken, borde inte påverka allt för mycket. Bifogar Bilaga
1 till protokollet med avskjutningshistorik taget från Älgdata 2019-03-06.
Sammanfattning, allt för höga skador på tallungskog i området kan konstateras 9%
2015 och 14% 2017, får tyvärr vänta på nästa ÄBIN till 2020. Långt kvar till nivåer
som kan accepteras. Förvaltningsgruppen enig om att man misslyckats att nå målet
fällda älgar i ÄFO:t men oense om orsaken.
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4) Aktuella och planerade inventeringar: Beslut taget på högre nivå att ÄBIN skjuts
upp till 2020 p.g.a. stormen Alfrida. Jägareförbundet ligger i startgroparna för att
genomföra spillningsinventeringsutbildning i jaktlagen enligt en av våra
representanter från Jägareförbundet. Synpunkter finns i gruppen att ÄBIN och
spillningsinventering bör genomföras samma år, ok att spillningsinventera våren
2019 trotts detta.

5) Revidering förvaltningsplan: Beslutades att befintlig plan i Almunge 
älgförvaltningsområde lever vidare ytterligare 1 år. Anders Lindkvist fick i uppdrag 
att kontakta representanter i älgskötselområdena i ÄFO:t. Älgskötselområdena skall
informeras att lagda planer revideras så att målet i älgförvaltningsområdets plan
stämmer överens men skötselområdenas planer. Representanter från 
älgskötselområdena skall sedan kallas till samrådsmöte förhoppningsvis med
nyreviderade planer.

Beslut om datum och dagordning för samråd med älgskötselområden: Anders 
Lindkvist återkommer med datum och dagordning/upplägg sedan kontakt tagits med
alla älgskötselområden i ÄFO:t.

6) Övriga frågor:

Fråga till länsstyrelsen: Några älgskötselområden fick 2018 dispens att leva
vidare efter större förändringar bland skötselområdena i ÄFO:t trotts en liten
areal som inte räcker för en långsiktlig avskjutningsplan. Kommer det att
hända något till årets jakt?

Områden som berörs, Knivsta östra och Länna älgskötselområde.

Fastärna älgskötselområde ligger också i gränslandet för se sig efter en möjlig
sammanslagning med någon granne i ÄFO:t.

Sekreterare

Johan Blom ___ 7 .,
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Ordförande

Anders Lindkvist




