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1

Mötets öppnande
Ordförande, Henrik Nyström förklarade mötet öppnat

2

Förslag till dagordning
Förslaget godkändes.

3

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Lennart Karlsson.

4

Information om nya älgförvaltningen

Det från Sv. Jägareförbundets Värmlandsavdelning nyss erhållna materialet från Naturvårdsverket
angående den nya älgförvaltningen diskuterades. Konstaterades att det naturligtvis i huvuddrag
överensstämde med riksdagsbeslutet i december 2010. Dock finns ett antal saker att reagera över
nämligen:
• Felaktiga tidsplaner för det årliga förvaltningsarbetet.
• Den kostnadsdrivande ersättningsnivån som lätt skapar allt för stora förvaltningsområden med
dålig förmåga att ha insikt i sina områden samt att olikheterna mellan olika ÄSO inom ett
älgförvaltningsområde kan skapa problem.
Enskilda studier och höra av sig. Kretsen lämnar synpunkter.
Lokal planering
Beträffande ÄSO norr E 18 har man ambitionen att under den närmaste 3-åriga planperioden
sänka älgstammen till 8 i vinterstam. Reproduktionen bedöms nu vara 0,8. Man avser att av de
vuxna skjuta 60% hondjur samt att av den totala avskjutningen skara 60% vara kalv. Man delar ut
tjur resp. hondjur på resp. jaktlag.
ÄSO Lusasken har ambitionen att bibehålla nuvarande vinterstam. Delar ut hondjur och tjur på
resp. lag. Lusasken avser att genomföra samjakt vid behov.
VVO Sydöstra avser att ligga kvar på samma avskjutningsnivå avseende vuxna som tidigare år,
dvs. skjuta 2 vuxna/1 000 ha. Kalvavskjutningen ska ligga på en högre nivå.
Licenstilldelningen från Länsstyrelsen har inte kommit ännu.
Avser att försöka få till stånd en högre grad av samarbete mellan jaktlag som skjutit full och lag
som har ont om älg för att följa planen. Detta är en viktig punkt inför bildande av ÄSO. Beslut om
ÄSO räknar man med att ta vid årsstämman i augusti.
Alla ansåg det viktigt att löpande följa upp avskjutningen inom alla områden.
Vi var överens om att satsa på inventeringar. Överväga totalinventering med helikopter.

5

Avskjutningsrekommendationer, norr resp. söder E 18
ÄSO norr E 18:har jaktledarmöte i september. Man kommer beträffande tjur att vara
återhållsamma med att skjuta stora tjurar. Dock ej definierat vad som menas med stor tjur.
Man avser att beträffande hondjur skjuta i huvudsak yngre hondjur.
ÄSO Lusasken kommer att tillämpa fri kalv och inga restriktioner. Dock regleras könsfördelningen
genom reglerad utdelning av tjurar resp. hondjur till respektive jaktlag.
VVO Sydöstra:ska sträva efter en jämn könsfördelning i avskjutningen, Inga hondjursrestriktioner.
Beträffande tjur så är pinntjur lovlig samt från udda 10-taggare och uppåt. Betr. tjur så är det
samma restriktioner som enligt kretsens rekommendation söder E 18 från 2010. Licensområdena
väster väg 26 avser också att arbeta efter samma modell som Sydöstra.

6

Möte inför älgjakten
Beslöts att genomföra ett allmänt jägar- och markägarmöte iinför älgjakten, preliminärt den 27 sept
I Björneborg med nedanstående innehåll:

•
•
•
•
•
•

Spillningsinventering
ÄSO-läget
Nya älgförvaltningen
ÄFO-läget
Tilldelning
Avskjutningsrekommendationer/regler

7 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

8 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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