Protokoll vid ÄFO 1 styrelsemöte 20210310
TEAMS möte
1. Val av sekreterare
- Gunnar Lindblad
2. Val av justeringsmän
- Anders Roman, Patrik Thure
3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt
- Ja, 14 dgr före möte
4. Fastställande av dagordning
- Fastställdes med tillägg på punkten 10 med genomgång skötselplaner
5. Protokollets tillgänglighet
- Beslutades att ordföranden arkiverar alla protokoll samt delger Länsstyrelsen dessa.
6. Närvaro
- Martin Hultman Ordf. Patrik Thure. Anders Roman. Sören Dahl. Lars Andersson. Gunnar Lindblad
7. Föregående protokoll
- Godkändes och lades till handlingarna
8. Genomgång av jaktresultat, utförda inventeringar och eventuell rovdjursförekomst
- Genomgång av måluppfyllelse i skötselområderna, sämst i Brahe ÄSO endast 64 %.
- Vid genomgång av älgobs noteras att antal obs timmar är nedåtgående.
- Högre älgobs/manstimma i år än föregående år.
- Högre reproduktionstal gentemot föregående år.
- Något lägre kalvvikter och diskussion runt vad detta beror på.
- Viltolyckor en viss ökning.
9. Planerade inventeringar och dess genomförande
- Årlig spillningsinventering klar 30 april
- Äbin klar slutet maj

10. Älgförvaltningsplan samt skötselplaner
- Beslut ÄFG ska göra ny förvaltningsplan i år.
- diskussion runt ÄSO planer som i år ska göras om för att harmoniera med ÄFO 1 plan.
- Inväntar inventeringsresultateten innan planerna granskas.
- Genomgång av delar av Aneby ÄSO plan. Noterar höga slaktvikter på tjur trots ej riktad jakt, positivt.
Bra plan.
-Beslut att Anebys plan gäller ytterligare ett år.
11.Datum och tid för eventuellt samråd med ÄSOn
- Beslöt att samråd med skötselområdena ska ske efter den 15 juni
12.Anmälan om avvikande mening
- Ingen avvikande mening
13.Övriga frågor
- Beslut: Brev från Per Karlsson Lysings Allmänning Trehörna, vill diskutera ”samordnad”
älgförvaltning med ÄFO 1 och ÄFO 4 Östergötland. Bjuds in till nästa möte.
- Diskussion runt en jakträttsinnehavare inom Aneby ÄSO som vill bryta sig ur och bilda tre
oregistrerade områden.
14. Nästa möte
- Beslut om nästa möte 26 maj via TEAMS.

Vid protokollet
Gunnar Lindblad

