
Malungs Jaktvårdskrets licenstilldelning på älg för jaktåret 2011-2012

Utifrån lokala samrådet och länsstyrelsens licenstilldelning har kretsstyrelsen fördelat tilldelningen på föreningarna med beaktande av  
älgbetesinventeringen, flyginventering, älgpolicyn från 2007 samt Svensk Naturförvaltning AB:s förslag till skötselplan.

Tilldelningen bygger på fjolårets avskjutningssiffror för respektive område. Rekommendationen är att max 75% av fjolårets 
avskjutning delas ut till lagen/föreningen, resterande 25% reserveras för att fördelas till de lag
som inom er förening uppnått minst 50% kalv.

Enligt Svensk Naturförvaltning kan vi skjuta 622 älgar /år om vi inte har någon avgång till rovdjur, detta för att nå samrådets målsättning
8 älgar/1000 ha i vinterstam.
Vid en rovdjurspredation på 162 älgar totalt inom kretsen (1,35 revir av varg) kan vi för att nå målet 8 älgar/1000 ha i vinterstam endast skjuta 
470 älgar/år (75%).
Kan föreningarna inte nå upp till ett kalvantal lika som grundtilldelningen av vuxna är detta ett tecken på att det krävs återhållsamhet  på vuxenavskjutning. 
Det är förödande för älgstammen rent kvalitetsmässigt att strunta i kalvskyttet och kompensera med vuxna älgar.
Den relativt höga nivån på skador som ungskogarna uppvisar kräver foder balanserad vinterstam bestående av produktiva djur.
Föreningarna skall ta hänsyn till flyginventeringens resultat vad gäller antal och könsfördelning på sina marker när man planerar avskjutningen. 
Beslut bör tas så att ni når samrådets mål, vilket innebär en vinterstam om tre år på 8 älgar/1000 ha och att av de vuxna djuren 
skall tjurandelen vara 32%.
Efter 7/11 2011 återgår oskjutna vuxna älgar för de lag som inte uppnått 50% kalv, till kretsens samlicens. Dessa vuxna älgar kan sedan  
delas ut till de lag som skjutit minst 50 % kalv.

Max.tilldelning
före den 7/11 Grund 
med minst tilldelning
50% kalv 75%

Jakträttsinnehavare Areal ( ha) vuxna  2011 vuxna  2011

Tyngsjö södra Jvf 1 623        5 4
Tyngsjö norra Vvo 12 760      24 18
Stora skog 4 150        9 7
Korsnäs 13 715      21 16
Yttermalung Jvf 10 200      12 9
Malungs Södra Jvf 19 359      36 27
Malungs Västra Vvo 36 000      69 52
Malungs Mellersta Vvo 13 076      24 18
Malungs Östra Vvo 26 685      65 49
Öje Jvf 9 694        17 13
Östra Fors Vvo 8 360        15 11
Västra Fors Jvf 7 500        14 11
Kretsen 163 122    311              235


