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PM
Uppdatering, årets kalvningar mm
Jägarvänner!
Kalvningssäsongen 2016 närmar sig sitt slut och som vanligt är det både spännande.
Detta gäller både antalet kalvar, den nuvarande överlevnadsprocenten och såklart det
ekonomiska läget. Vi har fått en del stöttning från ett lokalt företag, vilket vi är ytterst
tacksamma för. Till det skall läggas de medel vi redan erhållit från jägarhåll. Som vanligt
gäller - utan jägarna blir det ingen forskning! Länsstyrelsen har sedan länge erhållit en
ansökan om stöttning, men den officiella öppningen för mottagande av ansökningar är
inte förrän den sista juni. Vår förhoppning är såklart att de tillsammans med andra
företag eller instanser kan hjälpa oss få både 2016 och 2017 att gå ihop så vi kan ro
detta i hamn.
Kalvningarna drog som tidigare sagt igång på Valborgsmässoafton och har fortsatt
genom hela maj månad och in i juni. Vi har hittills lyckats bekräfta 16 födda kalvar för 11
märkta kor. Hos dessa har två kalvar hittats döda på kalvningsplatsen, och en är
misstänkt död. Med de siffrorna har vi en överlevnadsprocent hittills om 81%. Utöver
dessa 11 kor så går ko 5823 (gamla 1291) i vanlig ordning och gömmer sig. Hon har
även tidigare år varit bra på att gömma levande kalvar och vår förhoppning är att hon
både har kalvat och att den/de ännu är i livet. Ko 9957 (gamla 1305) har vi ännu inte
fått kontakt med. Uppdatering följer förhoppningsvis för henne. Två kor förefaller inte
ha kalvat (5826 och 1297). Fem kor är kvar att kolla över vilket sker inom kort. Således
kommer vi har mer information inom någon vecka eller två, då nästa PM skickas ut med
en sammanställning. Men hoppet lever och så även en hel del kalvar än så länge.
På återhörande inom kort, alltså!
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