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Registrerade jaktområden inom
älgförvaltningsområde 4

Måluppfyllelse älgförvaltningsplan i område 4
Älgförvaltningsgrupp 4 (ÄFG 4) tillsammans med Länsstyrelsen strävar
efter att uppnå de förvaltningsmål som är fastställda i områdets älgförvaltningsplan.
I dagsläget leder inte den sammanlagda planerade avskjutningen inom
älgskötselområden (ÄSO) samt licensområden till att förvaltningsområdets
mål uppfylls. Måluppfyllelse kan dock ske genom att inom området fördela
och fälla ytterligare 18 vuxna hondjur.
Älgförvaltningsgruppen bedömer att det sker för många trafikolyckor med
älg inblandad i området. Inom ÄFO 4 finns en stor andel oregistrerad älgmark jämfört med länet i övrigt. Älgförvaltningsgruppen bedömer att det på
den oregistrerade marken inte fälls älg i tillräcklig grad. Älgen rör sig över
stora ytor och det är rimligt att anta att invandringen från dessa oregistrerade
ytor till de registrerade ytorna är större än normalt. För att simulera denna
invandring vid beräkning av avskjutning i älgskötselplaner kan ett högre
värde för andel kalv/ko användas då tillväxten därigenom ökar. Denna metod har tillämpats i ett älgskötselområde i ÄFO 4. Vid kommande revideringar av älgskötselplaner kan denna modell komma att användas för ytterligare älgskötselområden.
Älgförvaltningsgrupp 4 har varit i kontakt med områdets älgskötselområden
och uppmanat dessa att fälla mer älg än planerat vid jakten 2016/17.
Älgskötselområdena har möjlighet att i särskilda fall passera sitt avskjutningsmål med 10 %. Sammanräknat hade älgskötselområdena kunnat fälla
ytterligare 8 vuxna hondjur vid höstens jakt. Älgskötselområdena har dock
inte visat något intresse av att öka årets avskjutning.
För att fylla älgförvaltningsplanen kommer därför de 18 vuxna hondjuren att
delas ut till licensområden löpande efter ansökan till Länsstyrelsen (max 1
vuxet hondjur per område). Djuren kommer att fördelas mellan de olika tilldelningsområdena enligt följande: Delområde 1 (Orust) 4 st, Delområde 2
(Tjörn) 4 st, Delområde 3 (väster E6) 4 st och Delområde 4 (öster E6) 6 st.
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Kraven för extra tilldelning är följande:
1. Samtliga tilldelade djur är fällda
2. Avskjutningen är rapporterad i älgdata.se eller viltdata.se
3. Slaktvikter för fällda kalvar är rapporterade i älgdata.se eller viltdata.se
4. Älgobs är rapporterad i viltdata.se
Eventuell extra tilldelning ska rapporteras enligt 2-3.
Ansök genom att sända ett e-postmeddelande till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se, namnge ansökan: ”Ansökan om extra tilldelning”, samt uppge delområde (1-4) och registreringsnummer för området, ex: 14-73-02-002-A.
När jaktperioden 2016/2017 är avslutad kommer älgförvaltningsgruppen
utvärdera årets extratilldelning till licensområdena samt arbeta för en revidering av områdets älgskötselplaner samt licenstilldelning så att älgförvaltningsplanens mål kan uppnås. Älgförvaltningsgruppen verkar för lika avskjutning i de olika jaktområdestyperna.
Med vänlig hälsning,
Länsstyrelsens viltenhet och älgförvaltningsgrupp 4

