Garpenbergs Älgskötselområde
SAMRÅDSMÖTE 2016
Samrådsmöte för GÄSO har hållits i Åsgarns Bygdegård den 18 augusti.
Till mötet anslöt sig 14 stycke markägarrepresentanter samt styrelsemedlemmar i GÄSO
Protokoll.
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Mötet öppnades av Janne Henriksson, ordförande GÄSO
Till ordförande at leda mötet valdes Janne Henriksson
Till mötessekreterare utsågs Ulf Svensson, sekreterare GÄSO
Som justeringsmän utsågs Per Erik Sjöström och Ulf Kronander
Janne Henriksson redovisade resultatet från den betsskadeinventering Skogsstyrelsen
(Foran) utfört 2016. Under förutsättning att inventeringen stämmer har vi 21% betesskador
på ungtallskogen! Jämför vi med den beskskadeinventering Svens Naturförvaltning utförde
2014 är detta en kraftig ökning från ca 7%. Eftersom älgstammen varit i huvudsak oförändrad
är det oförståeligt med ökningen. (Jämför vi med Lumsheden, med motsvarande
älgstamsstorlek, har dom 6% betesskador) Inom älgförvaltningsområdet har man beslutat
avvakta kommande ÄBIN innan nivån accepteras som riktig)
Per Erik Sjöström ställde frågan hur vi agerar om det visar sig att vi inte får den påverkan av
varg som vi räknat med. Skogsvärdet måste beaktas och ställas i relation till älgstammen så
att inte ytterligare betesskadenivå uppstår? Svar: Vi har avstämningsmöte efter tre veckors
jakt för att kunna reglera avskjutningen efter vad Älgobsen utvisar. Ändra i planen och i
värsta fall avbryta jakten kan bli beslutat beroende av utfallet.
Anders Flodström redovisade att Stigvägen upplevt mycket älg, men att variationen varit stor
vid olika tillfällen. Påtalade också att vi har Björn som också tar sin del av älgstammen.
Gunilla Flyckt påtalade vikten av att kalkylera med den älg som vargen fortsätter ta efter
jaktens slut så att vi inte står utan älgar till nästa år. Då man observerat vargvalpar inom
Stjärnsund måste vi vara förberedda på ett ökat uttag av älg.
Anders Lundberg ställde frågan vad ett DNA-prov kostar. Lst. vill ju inte bekosta
provtagningar så det kanske vore idé att samla in pengar lokalt för att göra en
sammanställning av vilken vargstam vi har.
Jane Henriksson redovisade att vi planerar för en avskjutning med 2,3 älgar per 1000ha samt
att vi under V43 samlar in uppgifter för att kunna reglera fortsatt jakt.
Spillningsinventeringen som utfördes i våras utvisar en i stort oförändrad produktionsstam
med ett antagande av ca 7,2 älgar per 1000ha (2015 ca 8,1)
6. Inga markägare framförde annat än vad som skedde under pkt 5 ovan.
7. Kaffe och allmän diskussion om jakt, vargar och älgstammen skedde gruppvis Inget noterades
till protokollet.
8. Mötet avslutades av Janne Henriksson.
Vid protokollet

Ulf Svensson

Justerat/Ulf Kronander

Justerat/Per Erik Sjöström

