
 

 

Styrelsen informerar 

Årets älgmöte hölls i Albökegården den 24 september. 
Vi vill meddela er som inte deltog vid mötet att det blir älgjakt även i år med start den 24 oktober, mer om 
detta i PM för jakten. 

Vid älgmötet togs beslut om att utskick gällande kallelse till älgmöte och information kring jakten 
fortsättningsvis kommer ske per mail för att minska på de administrativa kostnaderna.  
Det är därför att största vikt att ni som kontaktpersoner anmäler er till nästkommande års jakt genom att 

skicka ett mail till: borgholmaso@protonmail.com  
Skriv i mailet Jaktlagsnamn och nr samt Namn, mobilnummer och e-postadress 

Vid förra årets jakt rapporterades knappt 2800 mantimmar i älgobs. Reproduktionstalen hamnade på 0,36. 
Detta är kring medelnivån de senaste 10 åren här i vårt område men samtidigt dubbelt så högt som de två 
senaste åren. Inga tydliga trender kan ses på övriga nyckeltal vilket, om inget drastiskt framträder efter årets 
jakt, lutar det år att den skötselplan som skall arbetas fram för de kommande tre året kommer se likande ut 
som den nu gällande skötselplanen. 

Tyvärr fick vi inte 100% täckning för älgobsen.  
Detta innebär 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 2019 blivit utan älgtilldelning 2020. 
Rapportera älgobs snarast efter avslutad jakt (gärna dagligen), dock senast 31/12-2020 

Rapportering sker via www.viltdata.se   
Vid frågor kontakta Rikard Olofsson, tel: 073-9436457 eller jaktvårdskonsulent Fredrik Zethreus 010-5847046 

Medlemsavgiften 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 jaktlaget uteslutas. Är någon osäker om ni betalat 
kan ni kontakta Ibb Olsén, tel: 070-5892949 

Vi önskar er alla en trevlig jakt med mycket älg i markerna. 
Med vänliga jakthälsningar  

Johan Johansson 
Ordf. Borgholms Älgskötselområde 
Tel: 073-9918247 

 

  


