Protokoll

Protokoll fört vid möte med Älgförvaltningsgruppen för
älgförvaltningsområde 3 F -Län den 7april 2021 kl. 16:3019:30. Plats, Sveaskogs lokaler och Teams

Närvarande; Anders Strandh (Mark), Rasmus Johansson (Mark), Siv Lindroos (Jägar), Håkan
Magnusson (Jägar), Anders Friborg (Jägar) Annie Johansson (Mark)
Håkan Magnusson utsågs att föra protokollet för mötet
Dagens Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sammanfattning möte med Österåns Äso.
Kommunikation ÄSON och licensområden.
Förvaltningsplanen
Samråd
Övriga frågor
Nästa möte

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
1. Ander S och Anders F summerade det möte som de haft med Österåns Äso. Budskap från
ÄFG var att försöka bli effektivare i jakten och att 80% av planen bör vara fylld den 1/12 samt
att lägga sig vinn om att fylla kvoten av årskalv. Slatsatsen från mötet blev att det krävs en
fortsatt dialog med Österåns Äso.
2. ÄFG bestämde att kontakta respektive ÄSO via telfon för att skapa en naturlig kontakt med
ÄSO, Anders F, Österåns Åsenhöga och Södra Mo, Anders S Norra Nissadalen och
Stengårdshult, Rasmus J Norra Unnaryd, Annie Johansson Store Mosse Håkan M
Byarum/Bondstorp och Eckern.
3. Förvaltningsplanen var uppe till diskussion samt de inventeringar som ligger till grund för
förvaltningsplanen samt vilka mål som skall sättas i planen. Anders F åtog sig att skissa på ett
förslag till förvaltningsplan och Frode utifrån de data vi känner. Plan och Frode gås
gemensamt igenom vid nästa möte.
4. Ett digitalt samråd beslöt att hållas den 18/5. Till samrådet skall älgobs, skador på skog och
gröda sammanställas. Anders S kör en info angående ÄBIN samt resultat av Äbin, Annie J
redovisar ev skador på gröda orsakade av älg, Håkan M sammanställer älgobs, Anders F
redovisar spillningsinventeringen. Anders S skickar ut 3-5 frågor från ÄFG till ÄSO och
licensområden som vi vill ha svar på. Svar sammanställs och redovisas på samrådet den 18/5
5. Inga övriga frågor fanns att behandla
6. Nästa möte 27/4.

Ordförande.

Vid protokollet.

_________________________

_________________________

Anders Strandh

Håkan Magnusson

