Älgförvaltningsgruppen i ÄFO2
Protokoll
Plats:
Tid:

Teamsmöte
2021-02-08

Närv:

Anders Svensson, markägare
Erik Lind, jägare
Michael Olofsson, jägare
Stig-Erik Karlsson, markägare

Thomas Sjögren, jägare
Bo Fransson, adjungerad
Per Stålhammar, adjungerad

§198

Mötet öppnades.

§199

Thomas valdes till dagens sekreterare.

§200

Protokollet mailas till samtliga i styrelsen för kännedom/kontroll och justeras
av ordföranden.

§201

Presentationsrunda.

§202

Föregående protokoll gicks igenom.

§203

Info till de nya i styrelsen om arbetsuppgifterna m h a ett årshjul.

§204

Ansvaret för kontroll och uppföljning av skötselplaner fördelades enl följande:
ÄSO
Kontaktpersoner
Ny plan år
Sävsjö Östra ÄSO
Anders
Erik
2021
Bäcakaby ÄSO
Stig-Erik
Thomas 2021
Ramkvilla ÄSO
Stig-Erik
Thomas 2022
Västra Njudung ÄSO
Anders
Thomas 2022
Sydöstra Vetlanda ÄSO
Anders
Michael 2022
Södra Njudung ÄSO
Stefan
Erik
2022
Kråkhult-Karlstorp ÄSO
Stefan
Michael 2022
Östra Njudung ÄSO
Stig-Erik
Michael 2023
Skirö ÄSO
Stefan
Erik
2023

§205

Per lämnar pärm med skötselplaner och kontaktuppgifter till Stig-Erik.

§206

Önskemål framkom att förvaltningsplanen ska skrivas först och att
älgskötselplaner sen ska bygga på förvaltningsplanen. Konstaterades
att det praktiskt är svårt att genomföra.

§207

Vi tolkar statistiken som att:
Älgobs ligger på samma nivå som 2019 eller ökar något
Avskjutningen minskar
Betesskadorna fortfarande är höga
Vid nästan möte ska statistiken var klar så vi kan göra en tydligare
bedömning. Om avskjutning inte överensstämmer med planerna måste
vi analysera vad det beror på.

§208

Viktigt att informera rep för ÄSO:n om att:
Skjutna älgar och annan rapportering ska ske så fort som möjligt.
Könsfördelningen ska var jämn.
Avskjutningen ska harmonisera med skötselplanen.
Ev avvikelser skötselplan/avskjutning måste analyseras.

§209

Vår målsättning är att genomföra samrådsmötet våren 2021, helst fysiskt,
alternativt digitalt, alternativt gruppvis repr för ÄSO:n och ÄFO:s kontaktpersoner.

§210

Ang Sydöstra Vetlanda ÄSO:s kronhjortsskötselområdesansökan: Vi ställer
oss positiva till ansökan men anser att den är ofullständig vad gäller underlag
och beräkning av avskjutning. Vi skickar frågan vidare till länsstyrelsen.
Thomas tar fram ett förslag till skrivelse till länsstyrelsen

§211

Nästa möte bestämdes till tisdag 30/3 18:00. Stig-Erik skickar kallelse och
föreslår plats och mötesform.

§212

Mötet avslutades.

Thomas Sjögren, sekr

Stig-Erik Karlsson, ordf

Bilaga: Svar på remiss ang Sydöstra Vetlanda ÄSO:s kronhjortsskötselområdesansökan

