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1. Statistik från höstens älg jakt.
o Stormark har17 jägare jagat 12 dagar och fällt 3 kalv kor, 3 pinntjurar samt 7
kalvar. Sista djur som är kvar har Stormark bestämt skall vara kalv.
o Mitti laget har 17 jägare jagat 13 dagar och fällt 1 kviga 4 tjurar och 5 kalvar.
Tällåsen har skjutit 1 ko (kalv ko) för mycket som överlämnats till Mitti. Mitti
laget har 2 kalvar + 1 vuxen kvar (som är bestämd till tjur) av sin tilldelning.
o Tällåsen har 17 jägare jagat 7 dagar och fällt 4 hon (3 kvigor 1 kalv ko) 3 tjurar
och 7 kalvar. Tällåsen har inget kvar av sin till delning.
2. Hur mycket älg finns på klubbens marker? Som vanligt het fråga där åsikterna går isär.
Naturlig skilje linje är mindre jakt dagar per fälld älg ger åsikt fler älgar på marken.
Samt det motsatta fler jakt dagar per fälld älg ger åsikt dåligt med älg. Ingen på mötet
kunde presentera ett bra statistiskt underlag.
3. Årsmötets beslut att samjakt sker i november närmar sig. Mötet bestämde att helgen
lördag 7/11 söndag 8/11 startar vi. Samjakten fortsätter så länge det finns jägare som
tycker det är menings fullt att fortsätta jaga älg inom laglig jakttid.
Kvar att skjuta är Mitti lagets ej fällda 2 kalvar + 1 tjur. Kanske finns1 kalv till
Stormark kvar om inget händer sista helgen. Eventuell någon fler kalv bestämmer
Samjakts gänget själva om enligt årsmötets beslut.
Lördag 7/11 klockan 0800 i Tällåsen kojan startar det
Därefter turas jaktlagen om att vara värd en helg (lördag-söndag). Turordningen är
med rullande schema Tällåsen, Mitti, Stormark
4. Kontakter med Kurt Lundström Skellefteå Norra Älgskötsel område är igång och vårt
deltgande i älgskötsel området rullar på enligt plan. Årsmötets beslut om vår begäran
antal älgar gäller. Snittet av fällda älgar i området blir enligt viltdata den dag vi skall
bestämma antalet.
 Exempel är det 4 älgar per tusen hektar som finns i viltdata skjutna i
Skellefteå norra under säsong. som är aktuell (2009/10). Begär vi 9,4 (vår
areal i tusental) x 4 = 37,6 Alltså 19 vuxna + 19 kalvar summa 38 älgar.
5. Jaktledare utbildning är på gång. L-O håller i att det blir något. Förhoppning är att vi
kan köra en studiecirkel i Drängsmark
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