
Styrgruppsmöte Hökhöjdens ÄFG

Datum: 2020-05-07
Möte via Skype

Närvaro:
Per Forsman
Arinbjörn Kindströmer
Bo Jansson
Roger Nordström
Erik Björniund

1. Val av ordförande, sekreterare och justecingsman för mötet.
Ordförande: Per Forsman
Sekreterare: Erik Björniund
Justerare: Pierre Andersson

2. Kallelse
Kallelse till mötet har skett på tillfredställande sätt

3. Dagordning
Dagordningen godkändes

4. Samtliga ASO:n har återkopplat på den enkätlfrågeformulär som länsstyrelsen framtagit
5. Vi tittade igenom vargstatuskartan 2020 ungefär liknade situation som tidigare.
6. Per lyfte förslaget att lägga på de älgar man tappat i avskjutning kontra utfall från jaktår

2019/20 till jaktår 2020/21, samt att sänka kalvandelen 1 avskjutningen till 40% istället för
nuvarande 50% och öka avskjutning på vuxna individer för att snabbare nå våra mål.
Avvikande uppfattning i gruppen om förslaget där Jägare- sidan och Arinbjörn anser att
ligga kvar på nuvarande 50% 1 kalvavskjutning.
Betesskador visar en nedåtgående trend likaså totala älgobsen per man/h,
spillningsinventering, kalvobs. Avskjutningen var 95% av tilldelningen i Hökhöjden. Vi ser ut
att gå mot målet, därför ansåg Pierre, Bo, Roger och Arinbjörn att planen skulle ligga kvar.

7. Diskussion om att vi inte når målen uppkom där vi var överens om att varje ÄSO måste bli
bättre på att nå målen i plan. Poängtera till ASO:na att skjuta 100% och gärna lite till för att
komma ikapp med tappet från jaktår 2019/20. Gärna 110%kommandejaktår 2020/21 och
att man inte ska ha några regler som gör att man inte når sina plan mål.

8. Nya/reviderade ASO-planer Hammarbacken, Nota-Linde samt Stadra-Nora, information till
ASO:na att planerna ska var förvaltningsgruppen tillhanda senast 28 maj.

9. Nästa möte förvaltningsgruppen den 2juni kl:17.00
10. Ovriga frågor: Pierre upplyste att man tidigare i förvaltningsgruppen skickat ut protokollet till

ASO:na/förvaltningsgruppen, vilket kommer att göras hädanefter. Roger lyfte att
ordförnden bör skicka ut kallelsen någon vecka innan mötet.
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Sekreterare/Erik Björnlund Justerare/Pierre Andersson


