Protokoll

Protokoll fört vid möte med Älgförvaltningsgruppen för
älgförvaltningsområde 3 F -Län den 2 februari 2021 kl.
16:30-19:30. Sveaskogs lokaler Jönköping

Närvarande; Anna-Karin Malm (Mark), Anders Karlsson (Mark), Johannes Hansson (Mark), Jan Aspång
(Jägar), Håkan Magnusson (Jägar) Anders Strand (Ny Mark) Annie Johansson (Ny Mark), Rasmus
Johansson (Ny Mark), Siv Lindroos (Ny Jägar)
Håkan Magnusson utsågs att föra protokollet för mötet
Dagens Agenda
1/ Presentation av deltagare
2/ Områdesbeskrivning
3/ Uppföljning jaktåret
4/ Tidplan ÄFGs arbete
5/ Samråd ÄSO planer och ÄFG plan
6/ Avslutning
Ordföranden förklarade mötet för öppnat.
1. Mötet inleddes med att närvarande representanter gamla såväl som nya fick några minuter
att presentera sig.
2. Anders Karlsson hade tagit fram en stor och bra översiktskarta över ÄFO 3 där de olika ÄSOn
och licensområden tydligt framgick. På kartan hade Anders också lagt alla inventeringsrutor
och det antal älgar som beräknats/ ruta vid förra spillningsinventeringen.
3. Älgobsen och avskjutning följdes upp. Avskjutning är 80% i förhållande till målet. Några ÄSO
ligger på ca 100% medan några ligger under 80%. De ÄSO som avvikit har tillskrivits
Stengårdshult, Södra Mo, Norra Unnaryd samt Nya Österåns. Varav några av dem hunnit
svara till dagens möte. Det är framförallt kalvskyttet i dessa ÄSO som släpar dock pågår
fortfarande jakt så siffrorna kan ändras.
4. Anna-Karin presenterade tidplan för ÄFGs arbete. Först ut att planeras och genomföras är ett
samråd med samtliga jaktområden i ÄFO3, protokoll skickas senast 15 juni till länsstyrelsen.
Ta fram ny älgförvaltningsplan för ÄFO 3 som lämnas senast 1 augusti till länsstyrelsen.
Utöver ovan skall vi tillse att ÄSO utför spillningsinventering och rapportera resultatet senast
1maj avvikelse kan förekomma om vädret inte medger inventering. 5 st nya älgskötselplaner
Österån, Byarum/Bondstorp, Åsenhöga, Stengårdshult och Norra Unnaryd skall behandlas
och vara länsstyrelsen tillhanda senast 1 augusti.
5. Ordförande Anna-Karin tackade för visat intresse och önskade de nya ledamöterna och
kvarvarande ledamöterna lycka till med det fortsatta arbetet i ÄFG 3. Anna-Karin kommer
också göra ett mailutskick till samtliga ÄSO och Licensområden i vilket Anna-Karin, Anders
Karlsson, Johannes Hansson och Jan Aspång tackar för samarbetet under de gångna åren.
Ordföranden förklarade därmed mötet avslutat.

Ordförande.

Vid protokollet.
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Anna-Karin Malm

Håkan Magnusson

