
Protokoll ftirt vid styrelsemöte med Frövi ÄnC i Torphälla 2020-05-18
Närvarande : Per Sandberg,Leif Bergman,Anders Lundkvist,Tommy Freij d,
Rickard Axdorff på tel,Alf oskarsson på tel, Axel Roos på telefon.
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Ordfiirande hälsade välkomna och öppnade mötet.

Val av sekreterare Tommy Freijd och justerare Leif Bergman.

Kallelse har skett på rätt sätt.

Dagordning fastställes och ftiregående protokoll gikts igenom och godkändes.

Genomgång av älgforvaltningsplanen. Gruppen giorde efter långa diskussioner bedömning
att inte ändra planen inftir jaktåret2020.(å1 2 i planen )

Uppftiljning av uppsatta måli fiirvaltningsplan och älgskötselplaner: Förvaltningsplang60Ä
av uppsaffa mål är fiillda vilket är 7l vuxna och 84 kalvar. Någon sned avskjutning av vuxna
lorekom.
(43 tjurar och 28 hondjur.) Älgskötselplaner: Fellingsbro/ Näsby vux96%o,kalv 94oÄ.
Ervalla vux93Vo, kalv 88%. Käglan vux97Yo, kalv l lTvo.Fellingsbro/ Näsby ÄSo
rekommenderas att i sin plan på avskjutning kommande jaktår undantar en "pott"på ett antal
vuxna och kalvar som inte delas ut vi tilldelningen inftir jaktstarten utan tilldelas vid behov
på ett beslut av styrelsen i ett senare skede, detta p.g.a. osäkerheten i älgstammen.

Resultat av spillningsinventerin gen 2020 :
Resultaten ärnågotpreliminära, Fellingsbro/Näsby 5,4Ewalla9,5 och Käglan 7,5.

Något resultat från skadeinventeringar från 2020har ej erhållits. Ägnf 2019 visar på att vi
ligger i överkant på skogsskador. Lokalt mycket stora skador på odlade grödor.
Meddelades att Häradskog kommer att inventera betesskador på Glanshåmmars
Häradsallmänning under juni månad- Resultatet kommer att kommuniceras med berörda
jaktlag.
Leif Bergman meddelade att Tomas Bergman, Hagalund bjudit in närliggande
älgskötselområden till en fiiltvandring den 26 maj for att visa på betesskådor av kronvilt.

Kommande behov av inventeringar är spillningsinventering 202l,har i nuläget ingen plan
på skadeinventering.

Beslöts att godkänna ny kronskötselplan ftr Fellingsbro - Näsby.
Algfiirvaltningsgruppen påpekar aff kronskötselområdet i Felllingsbro - Näsby måste vara
generösa med skyddsjakt om det blir problem med skador.

Nästa möte vid behov under höstenf20p0
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