
HÅSJÖ  RAGUNDA  ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

PROTOKOLL 

från jaktledarmöte den 16 februari 2014 på Höggården, Höglunda.

1. Ordförande Micke Westin öppnade mötet.

2. Till att justera dagens protokoll valdes Rolf Nilsson.

3. Till sekreterare hade styrelsen utsett Lennart Reuterskiöld.

4. Närvarolista upprättades, 27 närvarande och 24 jaktlag och VVO:n representerade.

5. Årets avskjutning uppgick totalt till 379 älgar, varav 101 tjurar, 102 kor, 87 tjurkalvar och 87 
kvigkalvar. Detta blir 5,38 älgar per 1000 ha. Slaktvikterna något lägre än i fjol. Har man ej 
möjlighet att väga kroppen kan man uppskatta slaktvikten genom att multiplicera hjärtats vikt med 
100.

I fjol sköts 414 djur, varav 110 tjurar, 109 kor, 100 tjurkalvar och 95 kvigkalvar, vilket innebär  
5,87 älgar per 1000 ha. 

6. Jonny Näslund meddelade att många jaktlag inte betalt årsavgiften och några inte heller  
fällavgifterna. De jaktlag som inte betalar fällavgifterna i tid kommer inte att få någon tilldelning 
till följande jaktår. Den tilldelningen kommer istället utdelas till grannlagen.

7. Älgtillgången under årets jakt rapporteras från några jaktlag varit normal medan andra upplevt att 
tillgången varit mindre. Överlag rapporteras något mindre kalv.

8. Beslutas att älgförvaltningsplanen inte revideras i år utan följs kommande jakt för utvärdering 
därefter.
Styrelsen rekommenderar inför kommande jakt att kommunikationen mellan jaktlagen förbättras 
så att avskjutningen kan regleras mellan grannlag, exempelvis om ett lag har många tjurar och 
grannlaget många kor så kan avskjutningen anpassas så att tjurarna skjuts där de finns och korna 
där de finns.
Styrelsen kommer att kräva ett möte med älgförvaltningsgruppen och SCA för att stämma av 
älgförvaltningsplanen så att vi får en gemensam avskjutningspolitik.
Samtliga jaktlag uppmanas att städse hålla sig uppdaterade på ÄSO:s hemsida www.hrsl.se .

9. Övriga frågor.
Fråga om bildande av kronhjortskötselområde diskuterades, efter viss kritik mot att ha ett så stort 
område beslutades att bordlägga frågan för vidare utredning.
Jaktlagen erinrades om vikten av att inrapportera resultaten av småviltjakten

10. Årsmöte avhålls den 3 augusti 2014 kl 18 på bion i Kälarne. Styrelsen kl 17.

     

Lennart Reuterskiöld Justeras:        Rolf Nilsson

http://www.hrsl.se/

