
 

 

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-04-03                             
 

Närvarande: Per, Göran, Monika, Börje samt Torbjörn 

Bo kunde inte medverka på grund av tekniska problem vid uppkoppling inför mötet.    
Börje hade dock direkt kontakt med Bo inför mötet. Några av Bos synpunkter finns 
redovisade nedan. 

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. 

• Revidering av förvaltningsplan för Malingsbo ÄFO. 
 

5. Bedömning av revision av avskjutningsplan 

• Med beaktande av föregående års ÄBIN, spillningsräkning, Älgobs samt 
senaste data om vargförekomst beslutar gruppen att revidera planen. 

• Detta innebär en minskning av stammen i ett treårsperspektiv mot ca 10 
älgar/1000ha. För detaljer kring planen hänvisas till det underlag som skickats 
in till länsstyrelsen för godkännande. 

• Det bör påpekas att Bo (i egenskap av markägarrepresentant) haft önskemål 
om en kraftigare sänkning av älgstammens numerär. Övriga gruppen anser 
dock inte att det är realistiskt att genomföra en kraftigare sänkning eftersom 
det praktiskt inte skulle fungera. 

• Gruppen är öppen för att revidera planen mellan år om det sker förändringar 
i de ovan nämnda parametrarna. 

 
 

6.  Nästa möte.   Ännu ej bestämt. Beror på Corona samt behov av revideringar av 
planer. 
 

Mötet avslutades. 
 
 
Sekreterare                                                       Justerare 
 

                                                                                                                      
__________________ 
Göran Cederlund                                                                                                  Monika Petré 
 

Göran Cederlund (14 apr 2020)
Göran Cederlund
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