
 

 

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-03-31                             
 

Närvarande: Per, Göran, Bo, Börje samt Torbjörn 

                        Monica Petré är nyinvald och ersätter Lars Karlsson. 

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet. 
 
2. Val av sekreterare och justerare. 

• Sekreterare: Göran, justerare: Monica 
 

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

• Ja. Dock hålls mötet via Skype på grund av Coronaepidemin. 
 

4. Fastställande av dagordning. 

• Enligt förslag 
 

5. Bedömning av revision av avskjutningsplaner 

• Länsstyrelsen vill att vi reviderar den övergripande ÄFO-planen för 
kommande jaktår. För att komma igång med en snabb process håller gruppen 
ett möte redan 3 april för att arbeta fram ett förslag till länsstyrelsen. 

• Ny plan ska bygga på de data som insamlats från fjolårets ÄBIN, avskjutning, 
älgobs samt uppdaterade kunskaper om vargrevir i området. 

• Det blir sannolikt aktuellt att revidera avskjutningsplaner för några ÄSOn. 
Detta får ske efter det att vi fått ett godkännande av ÄSOts plan. Börje 
kontaktar också länsstyrelsen för att diskutera hur vi ska hantera nya planer 
för olika ÄSOn. 

 
6. Inventeringar 

• Spillningsinventeringen har visat på en relativt stabil nivå på älgstammen  
(index motsvarande 11-12 älgar/1000ha).  Inventering kommer att ske även 
denna vår. Ambitionen är att spillningsräkning ska ske varje vår för att öka det 
statistiska underlaget. 

• ÄBIN kommer inte att genomföras denna vår. Sveaskog genomför 
ungskogsinventeringar med bl a mätning av toppbete inom ramen för sin 
skogliga verksamhet. 

 
7. Rovdjur 

• Föregående års två vargrevir inom ÄFOt (Aspafallet och Klotenreviret 
/Snösjön) har utökats med ytterligare ett (Haraldssjön) samt berörs också av 
Kesbergets revir. Därtill kommer revirlösa vargar som kontinuerligt rör sig 
inom området men vars numerär vi inte vet så mycket om. 

 

• Björn finns regelbundet i området men det är sannolikt mestadels unga 
hanar. Finns ingen anledning att se björnpredation på älg som så stor att den 
ska tas med i förvaltningsberäkningarna. 



 

 

 
8. Övriga frågor. 

• Det finns önskemål om att vi etablerar ett kronskötselområde som har 
samma gränser som Malingsbo ÄFO. Grönbo ÄSO har ansökt om registrering. 
Denna torde godkännas till kommande jaktår. Ramsbergs ÄSO (där det är 
rikligt med kron) har beslutat att vänta med registrering. 

• Det bör påpekas att den tekniska utrustningen inte fungerade fullt ut för vissa 
deltagare vilket resulterade i att delar av diskussionerna ”försvann”. Till 
kommande möte ska den tekniska processen om möjligt förbättras för 
kommunikationen mellan ledamöterna. 
 

 
9.  Nästa möte.   Fredag 3 april. Hålls som telefonmöte. 

 
Mötet avslutades. 
 
 

Sekreterare                                                       Justerare 

 

 
                                                                                                                  
____________________    ____________________ 

Göran Cederlund                                                                                                  Monika Petré 
 

Göran Cederlund (8 apr 2020)
Göran Cederlund
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