Norra Hagunda Älgskötselområde

2014-07-15

Nya tilldelningsprinciper för älg

På årsmötet 2014 presenterade styrelsen ett nytt förslag på
tilldelningsprinciper av älg. Årsmötet antog dessa i sin helhet.
Tilldelningsprinciperna ska börja tillämpas vid 2014 års älgtilldelning.
De huvudsakliga nyheterna är:






Arealgränsen för vuxen älg är fastställd
Jaktlagen indelas i tre grupper (A, B resp. C)
Plusareal utgår
Taggbegränsning upphör (kan förändras i framtiden)
Tävlingsjakt minimeras

Med de nya tilldelningarna kommer jaktlag som motsvarar 76 % av hela NHÄ
att få möjlighet att jaga vuxen älg.
Beroende på utfallet av pågående älgjakt har styrelsen mandat att påverka
jakten. Förändring kommer att redovisas på vår hemsida. Där du även kan följa
utvecklingen av jakten. Det är viktigt att du besöker vår hemsida under hela
jaktperioden.

Beskrivning av de nya tilldelningsprinciperna för älg
Det antal älgar som får skjutas är fastställt i älgskötselplanen (ÄSP). ÄSP
detaljredovisar avskjutningen av tjurar, kor/kvigor respektive kalvar.
Länsstyrelsen (LS) ställer krav på att avskjutningen högst får avvika med
10 % i förhållande till ÄSP. För att NHÄ ska klara LS krav måste förutsättningar
för detta byggas in i avskjutningsrekommendationerna. Därför tillämpas
avlysningsjakter för tjurar respektive kor/kvigor. Avlysningsjakter gäller för
samtliga vuxna älgar oavsett tilldelning enligt nedan.
Samtliga jaktlag indelas i tre grupper (A-C).
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Grupp A
En arealgräns sätts för tilldelning av vuxna älgar. Ju större areal laget har desto
fler vuxna älgar tilldelas laget. Denna arealgräns sätts i förhållande till det antal
älgar som är planerat att skjuta enligt ÄSP. Detta innebär att arealgränsen kan
komma att ändras kommande år. Arealgränsen fastställs av styrelsen. Jaktlag
som minst uppfyller arealgränsen ingår i denna grupp. Om det i framtiden visar
sig att antalet lag i denna grupp ansenligt ändras (upp eller ner) är arealgränsen
föremål för justering.
Dessa jaktlag tilldelas också fri kalvavskjutning.

Grupp B
En mellangrupp med jaktlag bildas. Dessa jaktlag uppnår, var för sig, inte
arealgränsen för tilldelning av vuxna älgar. Men har en egen areal på minst 300
ha. Gruppen tilldelas ett antal vuxna älgar (dock färre än antalet jaktlag). Högst
en vuxen älg får skjutas per lag. Även dessa jaktlag tilldelas fri kalvavskjutning.
De generella avlysningsjakterna inbegriper även jaktlag i denna grupp.

Grupp C
Jaktlag som inte uppfyller kriterierna för att tillhöra grupp A respektive B bildar
denna grupp. Dessa lag tilldelas vardera en kalv. När ett lag i denna grupp har
skjutit sin tilldelning står det laget fritt att begära extra tilldelning av kalv.

I bilaga kan du avläsa:






Vilka lag som ingår i respektive grupp (A, B och C)
Gällande arealgräns för vuxen älg vid olika planerade avskjutningar
Antal tilldelade vuxna älgar för respektive lag i grupp A
Den gemensamma tilldelningen (potten) för hela grupp B
Hur stor överutdelningen är

När jaktlagen ändras till exempel vid sammanslagning av två eller flera lag
kommer denna bilaga att förändras. Den aktuella handlingen kommer du alltid
kunna ta del av på vår hemsida.
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