
Protokoll fört vid styrelsemöte för Malungs Nord Östra Älgskötselområde 2019-04-02 

Närvarande vid mötet: PG Bengtsson, Lim Dan Danielsson, Tony Svensson, Mats Larsson, Jonne 
Tjäder, Ulrika Lennartsson. 

1. Lim Dan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen godkändes. 
 

3. Lim Dan valdes till ordförande för mötet. 
 

4. Lim Dan valdes till sekreterare för mötet. 
 

5. Mats Larsson valdes till justeringsman. 
 

6. Genomgång av jakten. 
God älgtillgång överlag. 
Avskjutning enligt bilaga 1. 
Älgobsen visar på en något ökande älgstam, tjurandelen ökar. 
 

7. Flyginventering. 
Det genomfördes en Flyginventering inom Malungs Östra Venjans ÄFO under december 
månad, vi ingår i detta älgförvaltningsområde. Inventeringen visar att det i medeltal finns ca 
7,3 älgar/1000 ha (registrerad areal) i vinterstam inom hela älgförvaltningsområdet. I område 
NV (Lima, Malung, Venjan) var älgtätheten betydligt högre, ca 8 älgar/1000 ha. Inventeringen 
visar att vi har en mycket hög andel tjur av vuxna, trots detta är älgstammen mycket 
produktiv. 
 

8. Samrådsmöte Malungs Östra Venjans ÄFO. 
Vid samrådsmötet i Venjan den 25/3 beslutade ett enigt samråd att område NV (Lima, 
Malung, Venjan) måste öka avskjutningen med 10% gentemot tidigare lagda planer.   
 

9. Älgskötselplan 2019 – 2021. 
Vi har i medeltal fällt ca 3,5 älgar/år under de senaste 6 åren med en målsättning att sänka 
älgstammen. Vi har inte dock lyckats sänka stammen, det ser ut som att älgstammen i stället 
ökar. Samrådsmötet i Venjan beslutade att öka avskjutningen från totalt 658 älgar 
(medelavskjutning under 3 år) till 690 älgar/år. Merparten av dessa älgar ska fällas i område 
NV (Lima, Malung; Venjan). För vår del innebär det en ökning till ca 120 älgar/år, minst 50 % 
av dessa ska vara kalv och att vi ska öka avskjutningen av tjur i förhållande till kor. Lim Dan 
utarbetar ett förslag till plan som presenteras på vårt samrådsmöte. Planen kommer att 
bygga på beslutet från samrådsmötet för ÄFO’t. Färdigt förslag kommer att finnas hos Lim 
Dan och hos Mats Larsson från den 11/4. Detta förslag ska sen skickas till 
älgförvaltningsgruppen för granskning och sen till Länsstyrelsen för beslut. En preliminär 
fördelning av älgarna presenterades, ingen hade några synpunkter på denna. Den kan 
komma att förändras då vi inte vet exakt hur planförslaget kommer att se ut. 
 

10. Övrigt. 
Samrådsmötet kommer att hållas i VGK’s lokaler 16/4 kl 19.00. Vi går genom 
flyginventeringen och planförslaget. PG ordnar ekonomisk rapport och fika, Lim Dan ornar 
dagordning och material för presentation av flyginventeringen.  

 



 
Malung 2019-04-02 
 
 
 
………………………………………………………… …………………………………………..............
  
Ordförande och protokollförare   Justeringsman Mats Larsson 
Lim Dan Danielsson     
 
 
 
  
   


