
SAMRÅD – INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

Grunder

Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar för att genomföra ett samråd om det
fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet. Det arbete som vi
lägger ned på att samordna älgförvaltningen tillsammans med berörda jakträttshavare och
markägare ska ligga till grund för upprättandet av såväl kortsiktiga som långsiktiga mål vilka
presenteras i älgskötselplanen.

Det är ett gemensamt ansvar för markägarna och jägarna att skapa balans mellan
viltstammarna och foderutnyttjande. Denna balans är ett viktigt mål för den jakt- och
skogspolitik som riksdagen beslutat om. Inriktningen att ställningstagandena förs ut på det
lokala planet innebär ett ökat och tydligare ansvar för markägarna och jägarna att målet
uppfylls. Ett viktigt led, för att nå detta mål, är att lyssna på er genom ett samråd som sker
mellan representanter för markägare och jakträttshavare inom älgskötselområdet.
Älgskötselområdet ansvarar för att lokalt samråd årligen kommer till stånd.

Samråd Kroppefjäll älgskötselområde

Kroppefjäll Älgskötselområde består av ca 70 jaktlag. Det finns många olika sätt att
genomföra ett samråd men styrelsen vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att
förmedla sin åsikt och har därför valt att genomföra samråd genom att skicka ut en enkät till
älgskötselområdets alla jaktlag. Det är därför viktigt att ni svarar på denna och skickar
tillbaka.

Samrådets genomförande

Samrådet, tillsammans med älgOBS, spillningsinventering och älgfrode, ligger till grund för
att upprätta en älgskötselplan för älgskötselområde med syftet att uppnå mål med en älgstam i
balans med foderutnyttjande och trafiksäkerhet samt med en lämplig ålders- och
könsfördelning. Älgskötselplanen omfattar en treårsperiod och ska harmoniera med
länsplanens övergripande mål samt älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet.

För att nå uppsatta mål måste älgskötselområdets styrelse, efter varje samråd, kunna upprätta
en skötselplan om avskjutningens storlek, tilldelning, avskjutningsprinciper, jakttider,
skadeförebyggande åtgärder med mera.

Vänligen
Styrelsen för Kroppefjäll Älgskötselområde



Samrådsenkät
Instruktioner

Enkäten skickas ut av styrelsen till alla jaktlagen. Jaktledaren skriver ut ett exemplar som
jägarna i jaktlaget fyller i och ett exemplar till minst en markägare att fylla i. Om jägare och
markägare är helt överens eller jägare och markägare är samma person räcker det med ett
exemplar. När enkäten är ifylld och påskriven skannas den in och mejlas till:
sekreterare@kroppefjall.org
eller skickas till:
Martina Friberg
Mollbergsvägen 19
464 62 Brålanda

Enkäten ska vara inskickad senast 15 april!

Markera den siffra ni tycker stämmer bäst.

1. Redovisning av färska skador på skog.

Inga Acceptabla Stora

1          2          3          4          5          6          7          8          9

2. Rönn, asp, sälg och ek (RASE) förekommer i omfattning

Ringa Måttlig Riklig

1          2          3          4          5          6          7          8          9

3. Redovisning av älgskador på odlad gröda

Har ingen odlad gröda på jaktlagets område

Inga Acceptabla Stora

1          2          3          4          5          6          7          8          9

4. Nuvarande älgstam är antalsmässigt

För liten Lagom För stor

1          2          3          4          5          6          7          8          9



5. Gör ni några skadeförebyggande åtgärder? Redovisa i så fall vilka.
(Foderskapande åtgärder, viltvård, vilt anpassat brukande, etc.)

6. Övriga synpunkter ni vill framföra (eventuella förslag om jakttider, fällavgifter, andra
viltarter med mera)

Jaktlag ____________________________________

Underskrift jägare ____________________________________

Namnförtydligande ____________________________________

Underskrift markägare ____________________________________

Namnförtydligande ____________________________________

Fastighet/fastigheter ____________________________________

Underskrift markägare ____________________________________

Namnförtydligande ____________________________________

Fastighet/fastigheter ____________________________________
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