Styrelsen informerar
Årets älgmöte hölls i Albökegården den 26 september.
Vi vill meddela er som inte deltog vid mötet att det blir älgjakt även i år med start den 26 oktober, mer om
detta i PM för jakten.
Vid förra årets jakt minskade tyvärr antalet rapporterade älgobstimmar. Vi nådde drygt 2900 mantimmar. Vi
hoppas nu att vi kan samla ihop mer än 3000 timmar kommande år och att ni därför lägger kraft vid att få in
bra älgobs även i år. Vi skall även försöka anordna en informationskväll just kring älgobs och inrapportering i
viltdata, återkommer om detta.
Tyvärr fick vi inte heller 100% täckning för älgobsen.
Detta innebär enligt det beslut som togs vid älgmötet 2016 att de jaktlag som ej rapporterat enligt instruktioner
inte kommer få någon älgtilldelning i år. Kom ihåg att även ingen jakt eller jakt utan observationer skall
rapporteras in. Detta gäller även jaktlag som pga utebliven rapportering 2018 blivit utan älgtilldelning 2019.
Rapportera älgobs snarast efter avslutad jakt (gärna dagligen), dock senast 31/12-2019
Rapportering sker via www.viltdata.se.
Vid frågor kontakta Rikard Olofsson, tel: 073-9436457 eller jaktvårdskonsulent Fredrik Zethreus 010-5847046
Tidigare år har några jaktlag missat att betala medlemsavgiften i tid. Avgiften för nästkommande säsong är 200
kr och skall betalas senast 1 december. Därefter tillkommer förseningsavgift om 100kr. Medlemsavgiften
betalas in på BG-nr: 5498-9728. Ange jaktlagsnummer och jaktlagsnamn.
Om avgiften inte betalas inom ytterligare en månad kommer nästkommande års tilldelning att dras in för
jaktlaget. Om avgiften för två år i följd har uteblivit kommer fråga om uteslutning tas upp på älgmöte. Är någon
osäker om ni betalat eller ni behöver BG-avi kan ni kontakta Ibb Olsén, tel: 070-5892949
Övriga upplysningar:
Kronvilt är då och då synligt inom älgskötselområdet och vi ser gärna att ni meddelar styrelsen om ni
observerar detta nygamla vilt för att vi ska kunna kartlägga förekomsten och utbredningen.
Vi önskar er alla en trevlig jakt med mycket älg i markerna.
Med vänliga jakthälsningar
Johan Johansson
Ordf. Borgholms Älgskötselområde
Tel: 073-9918247

