
Protokoll för Älgskötselområde Mark SOs avstämningsmöte 2018-11-04. 

Alla lag representerade förutom Broken, Knapasjö, Kappelabo, Kärra Nedre, Ljungaån, Älekulla. 
 

1. Thomas Gunnarsson, Jägareförbundet Mark, samlade in käkar för åldersbedömning. 17 st. Studiecirkel 
ska hållas kring åldersbedömning. Kontakta Thomas, gunnarsson.th@gmail.com , om ni har mer käkar 
att lämna eller om ni har intresse av att deltaga i kurs/utbildning kring åldersbedömning. 
 

2. Älgobs:  resultat fram till 4/11 
- 4750h (mål 5000h) 
- Tjur: 77 st 
- Ko/Kviga: 101st 
- Ko+1 kalv: 76 st 
- Ko+2 kalvar: 12st 
Viktigt att alla rapporterar in sina timmar så vi kommer upp i 5000h för säkerställd statistik 
 

3. Skjutna djur fram till 4/11 
- 14 tjurar 
- 8 hondjur 
- 23 kalvar 
 

4. Alla lag uppmanas att även lägga in skjutna djur på kartan på Viltdata så att vi kan se vart djuren fälls. 
 

5. Reproduktionen ser ut att minska. Slaktvikter ser normala ut 
 

6. Förtydligande kring 40B älgar gjordes på mötet (avliva sjuka och skadade älgar). Dalagänget 
rapporterade att de den 3/11 skjutit en halt kalv på Gigereds mark. Älg var tjänlig och denna faller in 
under den ”fria kalvjakten”.  Gigered och Dalagänget kommer överens om vem som tar kalven. 
 

7. Spillningsinventering: Denna veckan ska ytor rensas samt sätt ut nya punkter. Numera ska samtliga 40 
punkter inventeras i trakten (om möjligt). Du rensar/inventerar endast punkter på egen mark. Notera 
datum när punkter är rensade. Viktigt att få exakt antal dagar.Det finns guider på Jägareförbundets 
hemsida hur koordinater kan läggas in på Astro GPS'er. 
 

8. BESLUT på mötet: 
På mötet beslutades att tidigare tilldelning på både vuxna och kalvar ligger kvar november månad ut 
för respektive lag.  
Ev blir det avlysningsjakt i början av december.  
Fri kalvjakt fortsätter tillsvidare för alla lag med minst en vuxen i tilldelning.  
För de lag som enbart har kalv som tilldelning gäller detta tak under november (dvs ej fri kalvjakt för 
små lagen). 
 
Styrelsen har mandat att ta ett beslut den 30/11 om vidare avskjutning av återstående djur. Hur, om 
och var de ev ska skjutas. Meddelande kommer via mail den 30/11. 
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