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Dagordning för ordinarie jaktstämma med Malung Östra WOF.

Tisdag 2019-06-03 kl 19.00 iVGK:s lokaler.

§ 1. Val av ordförande för stämman

§ 2. Anmälan om protokollförare

§ 3. Val av 2st justeringsmän

§ 4, Stämmans behöriga utlysande

§ 5. Fastställande av röstlängd

§ 6. Styrelsen och revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet

§ 7. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna

§ 8. Utgifter och inkomststat 2019-2020

§ 9. Fråga om användning av ett eventuellt överskott från föregående räkenskapsår

§ 10. Fastställande av regler för jaktutövande och viltvård, samt instruktioner för jaktledare

§ 11. Fastställande av avgifter för jaktbevis, jaktgästbevis, samt i förekommande fall för fällt villebråd

fastställande av avgifter för jakträttsbevis

§ 12. Frågor om föreningens tillstånd för överlåtelse och upplåtelse av jakträtt inom området

§ 13. Antagande av medlemmar

§ 14. Val av ordförande i styrelsen

§ 15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

§ 16. Valav revisorer jämte suppleanter

§ 17. Val av personer som skall utf{n&jakträtt och jaktbevis
{tf*,\, t*;wxe

§ 18. Bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans beslut samt kallelse till jaktstämma

§ 19. Val av valberedning

§ 20. Övriga frågor

§ 21. Mötets avslutande



Malunss östra WOF. Årskrönika iaktåret 2018/19.

Vädret har varit har varit skiftande och efter en snörik vinter kom en tidig vår och försommar med

varmt och torrt väder men till midsommar kom ett rejält bakslag fram till i början av juli då en lång

period med extremt varmt och torrt väder inleddes och som varade en bit in i Augusti. Därefter blev

det mer normalt men relativt torrt och snön kom först i början av december. Vintern normal men

relativt mild.

Beträffande småvilt har skoghönsen haft ett bra år. Skogsharen ar pa en normal nivå men antalet

harjägare är nedåtgående. 31" 420 kr har utbetalats i viltpremier.

Älgstammen verkar vara på en någorlunda stabil nivå.

\v Björnjakten genomfördes med en form av avlysningsjakt och 1 björn fälldes inom området.

De stora rovdjuren finns mer eller mindre stadigvarande inom området.

Avskiutning övrist vilt {2017118}. 68 rapporter avlämnade.

Tjäder 65(45) Morkulla 1(1) Kanadagås 2(21

Skogshare t4(171 Nötskrika 16{17} Järpe 4(3)

Rödräv 36(33) Mård 17122), Skata 16(21)

Grävling 6(8) Mink 15(7) Mås 7(,41

Avskiutnins Äls 2018/19 (20ul181

Jaktlag Tjur Ko Kalv Totalt

Gravberget 6 (s) 3 (3) 9 (8) 18 (16)

Kvilselen 7 (5) 4 (3) 13 (6) 24 (t[l

Lyån 7 (6) 4 (3) 11 (1s) 22 (26]r

Ålidberget 2 (41 4 (z) 6 (71 t2 (L3l

Stupbereet 2(4) 2{3) 5(7) 9(17)

Summa 24l24l t7 ll:61 44 (431 8s (83)

Vallerås den 26 maj 2019

P G Bengtsson
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VERKSAMHETSBERIiTTELSE

Styrelsen lor Malungs Östra WOF ffir håirmed avgiva foljande verksamhetsberättelse ftir
tiden 2018-05-01 - 2019-04-30.

STYRBLSEN
Styrelsen har bestått av: Jonny Eriksson ordftirande, Lim Dan Danielsson Vice ordf tillika
ledamot, Daniel Eriksson sekreterare, Tomas Johansson ledamot, Jan-Erik Olsson ledamot.
Styrelsesuppleanter: Ulrika Lennartsson och Hans-Erik Gunnarsson.

Kassör utanfiir styrelsen har varit Per-Gunnar Bengtsson

mörrN
Ordinarie jaktståimma avhölls den 2018-06-04. Vidare har styrelsen haft 4 protokollftirda
sammanträden diir även jaktledarna deltagit.
Diirutöver har WOF varit representerat vid Malungs jaktvårdskrets möte samt vid Malung
Nordöstra och Nordvästra Älgskötselområdens möten.
WOF har även varit representerat vid andra möten med jaktlig inriktning.

EKONOMI
Ekonomin iir fortsatt god. Behållning kassa: 1825,00

Bank: 1,46364,07

Ungdomsfond: 22168,89

ÖVnfCT. Shtligen vill styrelsen framfora siu tack till alla delägare / medlemmar ft)r ett
gott samarbete under det gangna verksamhetsåret och ser ftirviintansfullt fram emot ett nytt
jaktår.

Malung den 3 juni 2019

Lim-Dan Danielsson Vice ordf

{D;"\6&*an
Daniel Eriksson sekreterare

,/ (" ///; å={G
{an-Erik Olsson ledamot

.. . §--..e; ..bezfu{:r
Jonny Eriksson ordforande
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REVISIONSBER tfffLSE.

Undertecknade som på foreningens ordinarie årsmöte utsetts att

granska Malungs O stra V i ltv ård sområde sforening s riikenskap er for

tiden 1-5 2018 till 30-4 2Ol9 får efter fullgiort uppdrag avge följande

berättelse.
Vi har 161grtdel av kassabok, verifikationer, kontoutdrag, bankböcker

och protokoll.
Samtliga inkomster och utgifter är verifierade och överensstämmer

med forda böcker.
Med htinsyn till vad ovan anftirts och då vi inte anser att det finns

något att erinra mot förvaltningen i övrigt, tillstyrker vi att styrelsen

och kassaforvaltaren beviljas ansvarsfrihet for den tid revisionen

omfattar.

r - Malung den 2019-05-12
i nt /

<-i-'frj{e=--- ,S"* '/,,-..'
L-// Lars Bengtlars Sune Torris



6

Malungs Östra VVOF

Resultat och Balansräkning 2Ot8 05 01-2019 04 30.

lntäkter
Jakträttsbevi övrigt vilt
Jakträttsbevis älg

Dagkort småvilt

Jakträtter
Björnpasset

Fallavgifter

Rowiltkort
Trafikälgar 2 st

Skytte

Adm

Arrenden

Ammunition
Flyginventering

Summa

Årets underskott

Kostnader

Älgbanan drift
Viltpremier
Arrenden

Administration
Rovviltkort

Fallavgifter

Kretsbidrag

Skytte

Jaktstämma

Arvoden/Kostnadsersättning
Hemsida

SV Jägareförbundet
Äso adm

Utlottning viltrapport (triss)

Trafikvilt

Återbet JR-bevis

Viltvård

Flyginventering

Jaktledarutbildning

Förplägnad

Ammunition
Summa

Balansräkning

Tilleånear

Kontanter 1825,00

Bank 146364,07

Patroner 70,30

Skiutbanan 24025,3O

L72284,67

Skulder

Eget kapital
Ungd fonden

Årets underskott

93900,00
146400,00

8050,00

t7!7L,00
210,00

30000,00
1200,00

7425,O0

L990,00

20,00

875,00
558,00

33247,OO

341045,00
6947,L9

347993,L9

3192,00

31430,00
134858,00

5638,50
1200,00

30000,00
2100,00

5780,69

t926,OO

13950,00

844,O0

600,00

1748,OO

450,00
2400,o0

600,00

244L3,O0

75853,00

9800,00

312,00

898,00

347993,19

155062,97

22168,89

-6947,19

L70284,67
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Malungs östra WOr

Budgetförslag 2019 05 01-2020 04 30

lntäkter

JR-bevis övrigt vi[t
JR-bevis älg

Dagkort småvilt

Viltpremier
Jakträtter
Björnpasset

Rowiltkort
Fallavgifter

Skytte

Ammunition

Summa

Underskott

Kostnader

Älgbanan drift
Älgbanan bullerdämpning
Viltpremier
Administration
Arrenden
Rowiltkort
Fallavgifter
Kretsbidrag

Skytte

Jaktstämma

Arvode n/kostnadsersättn i ng

Hemsidan

Sv Jägareförbundet
Viltvård
Trafikvilt
Äso Adm

Utlottni ns viltra pport (Triss)

Summa

89 000

144 000

7 500

3 000

16 500

400

1 000

30 000

2 000

340

29?740
58

29?798

Års 400, Gäst års 300.

Års 600.

150/dag

200/mink tuof

3500

20000

32 000

7500

140000

1000

30000

2000

6000

2000

14000

1000

600

30000

2000

L748
450

293798
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Jaktledarinstruktion fiir Malungs Östra Viltvårdsområde.

Denna jaktledarinstruktion har antagits vid viltvårdsområdets årsstämma och innebär att jaktledaren
tilldelas fiiljande ansvar och befogenheter. Vissa av nedanstående uppgifter kan delegeras vad gäller det

randet, ansvaret mot stämman kvarstår dock hos ren.

Jaktledaren skall:

Före iakten:

Planlägga jakten utifrån antalet anmälda deltagare.
På liXnpligt sätt tillse att passen som skall användas it i brukbart skick (delegation)
Ordna en jägarträff for att informera om årets jakt
Ordna möjlighet ftr träning och skjutprov på skjutbana (delegation)
Upprätta lista på jaktdeltagare och hundförare §amn och telefonnummer)
Tillse att triinade eftersöksekipage finns tillgåingliga under jakten
Tillse att jaktområdesgränserna iir markerade. Karta med jaktområdesgriinserna och pasställen markerade
tilldelas j aktdeltagarna (dele gation)
Kontakta jaktgrannarna (radiokanaler, eftersök, mobilnummer m.m.)
Tillse att jaktdeltagamatagit del av jakt-PM
Tillse att plan fiir krisberedskap finns och attjaktdeltagarna tagit del av den.
Utse ansvarig för insamling och sammanstiillning av viltobservationer

Under iakten:

Vid jaktdagens början: Kontrollera niirvaro, informerc om vad som är tillåtet att ftilla och sen starta jakten.
Se till att samtliga jaktdeltagare kåinner till markernas omfattning och var jakten kommer att bedrivas
Fördela pass och hundområden
Leda jakten och tillse att regler och ståimmobeslut foljs
Påminn om vmje jägares ansvar att ta in viltobservationer
Tillse att eftersöksekipage fims tillgiingliga ftir eventuellt eftersök
Samordna utffansport av s§utet vilt ur skogen (delegation)
Tillse att transportrnöjligheter finns fdr s§utet vilt till slakteri (delegation)
Löpande anpassa jaiden så att intentionerna i stämmobeslutet om inrikbring och omfaturing uppfylls. Om
jaktledningen anser att jakten bör avbrytas frr säsongen innan tilldelningen är fflld skall detta meddelas
styrelsen som tax beslut i frågan

Efter iakten:

Tillse att arbetet i slakteriet fungerar (delegation)
Kontrollera att inga jaktdeltagare finns kvar i skogen
Sammanstiilla viltobservationer (delegation)
Informera om niir och var samling sker ftr kommande jakt

Jaktledaren har hefoeenhet att:

Besluta om lämpliga j aktsåtar
Besluta om vilka pass som skall besättas
Begriinsa antalet hundar per jaktsåt om det anses nödviindigt
I samråd med hundfdrare besluta om annan åin hundftirare skall gå på ståndskall
Om och vem som skall gå på på ståndet ftir främmande hund som kommer in med vilt på marken
Besluta om närjaktsåtarna skall avbrytas
Avbryta jakten om det behövs p.g.a. säkerhetsskäI eller fiir att reda ut svåra eftersök
Awisa de deltagare som bryter mot regler eller jaktledaranvisningar. Awisningen avser den aktuella jaktdagen.
Beslut om längre avståinping avgörs av WOF-styrelsen
Beslagta trof6 från älg som ftillts trots attjaktledaren beslutat att fiirbud råder.
Besluta om vilt som påskjuts på grannområden men faller inom området skall återlämnas till pås§utande lag
eller behållas
I öwigt besluta om frågor som berör säkerhet ftr deltagarn4 viltet och allmä:rheten samt frågor rörande en sund
och trivsam jakt.
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Älspolicv för Malune Östras Viltvårdsområde

Målsättningen är att vi ska ha en produktiv stam som ger hög avkastning och dessutom acceptabla

skogsskador. Älgstammen ska tåla ett optimalt jakttryck och ge många jakttillfällen, Vinterstammen

ska bestå av stora produktiva djur. Dessa klarar förhoppningsvis också rovdjursangrepp Bättre.

För att vi ska nå dessa mål bör vi sträva efter att få en hög ålder på de produktiva älgarna. Var

restrektiva med avskjutningen av stora kor. Produktiva kor är hjärtat i älgstammen.

Stora älgar klarar rovdjursangrepp bättre och behövs i reproduktionen.

Spara vuxna djur skjut kalv istället.

De är viktigt att vi utnyttjar jakttiden, urvalsjakt - ojämnheter i tillgång som beror på betes

förflyttning, brunst eller rovdjur kan ge en felaktig bild av stammen.

Jakt är ingen tävling. Hävda jaktmarkerna och jakträtten.

Att vi använder oss av Östras älgavskjutningspolicy som är:

Fri avskjutning av vuxna upp till 5O% av grundtilldelningen, därefter får ej skillnaden vuxen/kalv bli

större än 2 vuxna fler än antalet fällda årskalvar.

Exempel: Har man en grundtilldelning på 10 vuxna och man har fällt 5 av dessa så slår man stopp på

ytterligare avskjutning till dess att det har fällts minst fyra årskalvar.

I detta läge kan man öppna för ytterligare avskjutning av ett vuxet djur.
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Förslag från styrelsen

§10 Regler fiir Jaktutövning m m

lOa Stiimman beslutar att bedriva älgiakt enligt UÖWOf':s älgavskjutningpolicy,
Se bilaga 7. (bilagaläggs även ut på MÖVVOF:s hemsida).
Med 9 st Att:satser, enlig ftiljande.
Att man börjar jakten enligt tabell.
Att samtliga lag börjar "oktoberjakten" på måndagen
Att det iir upp till varje lag om man skall fortsaua jakten direkt efter delning i ordinarie
vecka i Oktoberjakten
Att det tir tillåtet att deltagai annat lag vid efterjakt, när det egna laget inte jagar och
efter godkåinnande av det inbjudande laget.

.!- Att bytes delas av de som deltar i jakten.
Att jaktledaren tillser att plan ftir krisberedskap finns och att jaktdeltagarna tagit del av
denna.
Att jaktledaren vid jaktdagens början: Kontrollerar närvaro, informerar om vad som iir
tiIlåtet att fiilla diirefter starta jakten.
Att jaktledaren kan beslagta trofe' fran åilg som fiillts trots att jaktledaren beslutat att
ftirbud råder (tillfaller ft)reningen).
Att hundftirare far gå ut på kalvjakt vid ordinariejaktstarts början, (sept) samt direkt efter
ordinarie veckan i oktober.
Hundörare fir ta EN kalv ftir egen del. Fallavgiften betalas av Jägaren.
Vid ytterligare fiillda kalvar tillfaller dessa laget, ( d v s nåir man iir ute ensam på kalvjakt
Annars tillfaller byet de som deltar i jakten, enligt Att:sats nr 5.
Hu:rdftrare kan också ffi köpa loss ftilld kalv fran laget med en interndebitering
På 45:- kg.
Hundftirare är den som åir anmäld som hundftirare till respektive lag fiire ordinarien jalrt.
Hundfiirare utses till jaktledare om inte ordinarie Jaktledare samt Vice inte kan delta
under jakten. År man fler än en hundforare skall en av dom utses som jaktledare.
Stlimman beslutar att bifalla styrelsens fiirslag på Jaktledarinstruktion Oil S).

§10 b Jakt på björn, varg, järv, lo.
Kan bedrivas som områdesjakt och gemensamhetsjakt.
Låinsstyrelsen eller annan myndighets direktiv skall gälla.
AlIa som skall jaga björn skall ha Björnpasset
Skjutning ftir Björnpasset kommer även i tlr att kunna genomft)ras på
Skjutbanan på Hismon.
Man kan även genomftira provet i Gåirdås eller på skjutbanan i Öje.
Bifall fran ståimman till skrivning i tre att: satser angående jakt på rovdjur enligt foljande
Att björnjakt bör bedrivas ftir att begriinsa skador på tamboskap samt på älgstammen.
Att lodjursjakt bör bedrivas fiir att begriinsa skadorna på småviltstammarna.
Att vargf akt bör bedrivas ftir att begråinsa skador på tamboskap samt på
älgstammen och hundar.
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§10c Björnjakt i samband med älgiakt.
Föreslås att det åir upp till varje enskilt älglag att besluta om björnjakt i samband med
Åtgiakt. Jakträttsbevis ftir öwigt vilt skall lösas.
Var och en som tiinker jaga björn skall ta del av de regler och instruktioner som
finns.

§10d Jakttider.
Jakuider. Älg enlig tabell ftirutom att sats 10 a.
Ö*igt vilt, enligt tabell

§10e Huvudregel.
Stiimman rekommenderar att all jakt ftirutom älgiakt undviks under ordinarie älgfakts
veckan. Mårdhund, skabbräv och vildsvin, iir tillåfta samt björnjakt enligt § 10c.

§10f Tiltdelning älg.
Enligt skötselplaner.

§10g Vat av jaktledare.
Gravberget
Kvillselen
Lyan
Stupberget
Ålidberget

Stälftireträdare:
Gravberget
Kvillselen
Lyan

Stupberget

Ålidberget

Extra ställforeträdare utses vid behov av stvrelsen.

§10h PM till älgiakten.
Överlåter till jaktledaren att ombes öqa attPm finns till jaktstart

§lOi Anmälan tifl årets älgiakt.
Nyanmiilningar skall ske skriftligen till styrelsen senast den 15 augusti. Jägare som
deltagit i älgiakt tidigare anmiiler sig till respektive jaktledare senast den 15 augusti.
Styrelsen och jaktledarna placerar de nyanmiilda.

Lars-Erik Flodung omval
Peter Eriksson omval
Helge Klahr omval
Jörgen Sigfrids omval
Hakan Magnil omval

Tony Svensson omval
Ulrika Lennartsson omval
Hakan Spjuth omval
Lim Dan Danielsson omval
Hans-ErikGunnarsson omval
Jan-Erik Olsson omval
Daniel Eriksson omval
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§10j Kvalificering till årets äIgiakt.
5 skott med jägarmrissigt stöd på stillastående ä1g (80m), kravet är 5 triiff samt två stå löp
serier (80m) utan krav på tråiff. Har man skjutit godkänt bronsprov, deltagit i
lagskjutningar (med egna laget) eller varit med på Östras skjuttävling så gäller också det
som godkiint skjutprov och man uppfrller Östras skjutkrav. Godkiinda kontrollanter är
styT elsen, Jaktledarna, utsedda s§utledare samt skjutledare under lagets egna
skjutningar." ._tr

E +r."*\

§10k Ansvarig lag fiir skjutbanan. r?- 5
2019 12020 Lyån, 2021 12022 Ålidberget, 202912024 Stupberg et, 2025 12026 Kvillselen,

Gravberget 202612027

§ 10L Sjöfågeljakt rekommenderas ej.
I Hallsjöviken och älven söder dtir om

§10m Viltpremier.
Ståimman ftireslås besluta att viltpremier skall utgå med: 10:- fiir mås, skata, kråka
kaj4 nötskrika
Med 400:- ftir mink, grävling, mård och räv. Gäller även skabbräv.

§ I 0n Trafikskadat/dödat vilt
Stiimman ftireslås besluta att jaktledarna blir kontaktpersoner ftir eftersöksjägama att
kontakta vid omhiindertagande av trafikdödat vilt. Jaktledarna ska även utse några ur
egna laget som har möjlighet att köra trafrkdödat vilt till Gubbgårdens slakteri.
En ersättning på 500 kr betalas ut fran Malungs Östras WOF till den som åker ner med
viltet. Beslut togs även att upprätta en lista med namn pä jägare som vill köpa kött fran
trafikdödad ä1g med ett pris på 45kr kg.

§10o Vittrapport
Skottlistorna skall vara inlämnade senast den 15 maj i enlighet med direktiv fran
Jakfvårdsftirbundet. De som har haft jaktgäster skall fora upp jaktgzistens s§utna
villebrad på egen skottlista och låimna den till styrelsen.
Stiimman ftireslås besluta om utlothring på trisslotter til1 ett våirde av 450:- till de
som inkommit med skottlistor, inom ftireskriven tid. Styrelsen ansvarar hantering av
detta.

§10p Viltvård.
Ståimman fiireslås besluta att ftireningen skall tillhandahålla saltstenar. Respektive
lag ansvarar for utplacering av saltstenar.
Möjlighet finns att söka bidrag till stödutfodring om behov finns. Styrelsen beslutar om
sådant bidrag är befogat.



Malungs östra VVOF

Nya upplåtelser 2OL9 05 03

Lars Forsberg Anna Lundh Alljakt Ålidberget Nygammal,
nytt avtal

Dan Johansson Jernbergs Alljakt Älidberget Nygammal,
nytt avtal

Niclas Eriksson Stefan Eriksson Småvilt

Hans Krauss J Nederberg Älg Gravberget

Fredrik Andersson F Nederberg Ätg Lyån

Ola Blixt J Nederberg ÄtC Lyån

Thomas Johansson stefan Eriksson Älg Gravberget

Håkan sanddn stefan Eriksson Ätg stupberget Nygammal
nytt avtal.

Robin Helgesson stefan Eriksson Ätg Gravberget Nygammal
nytt avtal.

Helmut Freudig Arne Bengtlars Alljakt Kvilselen

Filip Nouvel B Å Larsson Ätg Ålidberget

Rauld Säfström B Å Larsson Småvilt

Viktor Wasell C Urban AllJakt Gravberget

Marcus Andersson C Urban Ätg Gravberget

Viktoria Ringström Anna Britta Gabrils Älg Gravberget Nygammal
Nytt avtal.

Andreas Martinsson J Nederberg Småvilt

Mika Anttila sune/lngeborg Torris AllJakt Kvilselen Nygammal
Nytt avtal

Mika Anttila Jonas Jonsson m fl Alllakt Kvilselen Nygammal
Nytt avtal

Bengt Jandorff Åke Torsper Alljakt Kvilselen

Hans Ove Wikström Stefan Eriksson Småvilt



Peter Gustafsson Lars Römpötti Älg Gravberget Nygammal
Nytt avtal
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Val av Jaktledare:

Omval föreslaget på alla.

§1s

Ordinarie ledamöter:

Jonny Eriksson

Tomas Johansson

§16

Val av revisorer:

Lars Bengtlars

Sune Torris

Valberedning 2019
Malungs Östra VVOf

Omvalföreslaget

Omvalföreslaget

Omvalföreslaget

Omvalföreslaget

§14

Val av ordförande:

Jonny Eriksson Omvalföreslaget

Styrelsesuppleanter:

Ulrika Lennartsson Omval föreslaget

Val av revisorssuppleant:

Tommy Olsson Omval Föreslaget
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Malungs Östra WOF, Egna upplåtelser 2OL9/20.

Efternamn
Axelsson

Bvgg

Eriksson

Eriksson

Eriksson

Hansson

Larsson

Lebrun

Lebrun

Molin
\/' Olsson

Olsson

Persson

Pettersson
\v Robertsson

Skymning

Skymning

Spännar

Svalling

Svensson

Thors

Thors

Thors

Summa

Jörgen

Mats

Stephane

Ville
Fredrik

Mattias
Rolf

Stefan

Johan

Gustav

Tomas

Martin
Daniel

Elias

Emil

Hans

Samuel

Förnamn övrigt vilt/ha Äle/ha
Lenita 0 60

Kjell 60 0

Jonas 0 50

Jonny 0 4L

Lennart 38 38

Bengt Bengt 50 60

0

0

0

0

60

60

42

34

60

0

60

0

60

0

60

0

60

60

30

30

60

60

60

42

34

60

60

0

60

0

60

50

60

60

654 1045
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Resultat av inventeringen

Inventeringens utfiirande och design bedöms vara mycket god och ett mycket stort antal djur ingår i
beräkningsunderlaget. De yttre betingelserna var som beskrivet också mycket goda.
Måttet på variation uttrycks i% CV : Coefficient of Variation. Ett högre viirde indikerar större variation
(osäkerhet) i skattningen.oÄ CY är användbart däman vill jiimfora osäkerheten/spridningen och dåirmed
kvalitÖn mellan olika inventeringar, vilket man inte kan göra med att enbart jiimfiira standardawikelse.
Som tumregel brukar viltforskare ange att ett normalt oÄ CY-varde {iir viltinventeringar (oavsett vilken
typ av inventering) iir ca 20Yo, och att ett resultat medoÄ CV under 15% åx att betral<ta som mycket bra.

Resultat Malungs Osta+Venjans ÄFO, Dec 2018 Antal Procent

lnventerad areal

Antal älgar /1000 ha

95 % intervall/1000 ha

Antal Älgar (vid Obsplatser för täthetsberäkning)

Totalt beräknat antal älgar inom inventeringsytan

95% intervall

254056

6,5

5,0 -8,5

247

1719

1375 -2248

ha

st

st

St

St

st

13,6%CV

Könsfördelning (av 279 st könsbestämda)

Antaltjurar
Antal kor

Antal kalvar

122

103

54

43,7yo

36,9%

t9,4%

Ko utan kalv

Ko med en kalv

Ko med två kalvar

Kalv/ko

Kalv/vuxen

57 st

39 st

7st
0,52 /st
0,24 /st

55,3%

37,9%

6,gyo

52,4%

24,0%

Tjur % av vuxna

Ko % av vuxna

Vuxna älgar o/o

Kalv %

54,2yo

45,8%

80,6%

t9,4yo

Vän aa notura i tabellen ör att älgtätheten är bertiknad på inventerad areal Om beräknat antul ölgar
istället slås ut på den registrerade arealen på 236859 hektar, får man fram en älgtäthet motsvarande
7,26 st/1000 heHan

Nästa sida visas en tabell med resultatet (per inventerad areal) uppdelat på samtliga 3 ingående
delområden.
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Till: tvlalungs Östra VVO Malung 2019-05-30

Motion till Malungs östra VV0's årsstämma gällande dagkort (övrigt vilt).

Det har vid ett antaitillfällen kommit frågorgällande hur många dagkort man har möjlighet att lösa

(förmedla) under ett jal<tår om man har jakträtt/jakträttsupplåtelse på övrigt vilt inorn Malungs Östra

VVO. Det finns idag ingen begränsning gällande detta. Vi föreslår att en rel<ommendation på ca 5 st

dagl<ort/jaktår införs, detta för att l<unna undvil<a att möjligheten missbrul<as. Tanl<en är inte att
hindra medlemmar att bjuda hit bekailta på jakt utan att det finns rnandat att begränsa om regeln

uppenbart sätts i system och missbrukas.

Malung 2019-05-30

Lim Dan Danielsson (Vice ordf)

Malung 2ö19-05-30
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Jonny Eriksso* {CIrdf)


