Sydöstras Älgmöte
De senaste åren har Sydöstra haft ett temamöte någon sommarkväll.
I år fanns det anledning att ha temat Älgförvaltning.
Vi har nu ett dåligt älgläge, i varierande grad, söder om E 18.
ÄFO Vänern-Möckelns område sträcker ju sig från Skattkärr till Karlskoga. Hela området, utom
området mellan Skattkärr och Kristinehamn, ingår i vargreviret Vismen.
Reviret är litet, 65 000 ha, vilket gör påverkan koncentrerad. Ett revir tar ju ca 120 älgar per år som
måste dras bort från tänkt avskjutning. Till detta kommer älgarna som strövargar tar. Det slår hårt.
ÄSO V Degerfors-Karlskoga har bara jagat kalv de senaste åren liksom ÄSO Lusasken.
Vår avskjutningsminskning blir i år rejäl. ÄSO Skagern norr om länsgränsen mot Västra Götaland
kommer bara att jaga kalv. För en kalv krävs 2 018 ha. Alltså en mycket låg tilldelning. Vår älgtäthet
inom området enligt spillningsinventeringen visar på en vinterstam på 7,4 älgar/1 000 ha. Naturligtvis
kan man tidvis på vissa platser se koncentrationer av älg. Koncentrationer som beror på vargarnas
rörelsemönster och födotillgång. Vinterns spårningar har visat att vargarna har varit klart aktiva i vårt
område.
Johan Stedt, jaktvårdskonsulent, höll en mycket bra information tisdag 14 juni i Rudskoga Bygdegård
för ett drygt 20-tal deltagare. Inbjudna var alla markägare och jägare norr länsgränsen så några till
borde vi ha kunnat vara.
Johan visade på allvaret för Värmlands älgstam. Avskjutningen har halverats på fyra år. Tyvärr har det
under allt för många år varit en för hög tilldelning. En besvärlig faktor är att storskogsbruket trycker
på och ser till att ÄFO-planernas avskjutningsmål är för höga i förhållande till älgtillgången. Vi har det
bra som har annan sammansättning på ÄFO-gruppen i vårt område. Hos oss är många markägare
själva jägare. En stor orsak till kraven från storskogsbruket är att man planterar så pass lite tall att det
inte räcker både till virkesproduktion och till älgfoder samt allt för hårda röjningar på många marker.
Klart att ÄBIN då pekar på stor andel betesskadade tallar. Lämpligare att föryngra med sådd,
antingen självsådd via täta frötallsställningar där markberedning skett eller att maskinellt sådd vid
markberedningen samt vid behov komplettera med plantering. Nu, när älgstammen är så låg, är det
ett bra läge att föryngra med tall. I vårt område så är tallandelen på ÄBIN:s provytor så låg som 3%.
Borde vara klart högre.
När dessutom vargstammen är stark i Värmland så finns det helt enkelt inte så pass många älgar kvar
att det räcker för en uthållig älgjakt. Kommer älgstammen ner i nivån sex älgar/ 1 000 ha så är det
bara att låta älgstudsaren stå kvar i vapenskåpet. Nu har vi alltså en chans att säkra älgstammen med
den av ÄSO Skagern beslutade avskjutningsnivån inom merparten av området.
Efter informationen var det dags för lite god mat som Affe Nilsson stod för i år också. Det blev
specialaren vildsvinswook. Smakade bra.

Nyckelfigurerna för kvällen, Affe med stekspaden i högsta hugg och Johan som vilade sina händer.

