Sydöstra Perstorps
Älgskötselområde

Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019-01-01 - - 2019-12-31
Styrelsen har haft 4 st. protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Föreningen hade sammanlagt ca 23 000 ha registrerat hos länsstyrelsen.
Arealen som vi jagar på är 21 168ha (21 344) registrerad mark fördelad på 107 (108) jaktlag
Höstmöte avhölls den 3/10 i Västra Torups Bygdegård.
Årsmöte avhölls den 25/3 i Västra Torups Bygdegård
Älgskötselområdets markägare o jägare bjöds in till samrådsmöte den 25/3 i Västra Torups
Bygdegård. Men ingen deltog på mötet.
Representant från styrelsen medverkade vid Älgförvaltningsgruppens samrådsmöte med ÄSO
i mellersta älgförvaltningsområdet den 5 mars.
Styrelsen har samlat in älgkäkarna från höstens älgjakt och åldersbestämt dessa med tandsnitt.
Avskjutningen under det gångna året har varit 2 st Tjur samt 5 kalvar.
Älgskötselområdet är uppdelat i ett huvudområde och ett delområde norr om väg 21.
Spårinventering kunde ej genomföras.
Svensk Naturförvaltning gjorde en beräkning av älgstammen med resultat på 3,9 älgar/1000ha.

Styrelsens sammansättning:
Martin Andersson
Torbjörn Movert
Martin Ohlsson
Ronny Madsen
Bengt Ohlin
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Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020-01-01 - - 2020-12-31
Styrelsen har haft 2 st. protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Föreningen hade sammanlagt ca 23 000 ha registrerat hos länsstyrelsen.
Arealen som vi jagar på är 21 168ha (21 168) registrerad mark fördelad på 107 (108) jaktlag
Höstmöte avhölls inte med anledning av Pandemin Covid19.
Årsmöte avhölls inte med anledning av Pandemin Covid19.
Medverkade på älgförvaltningsgruppens samrådsmöte med ÄSO som avhölls 4 mars 2020.
Styrelsen har samlat in älgkäkarna från höstens älgjakt men inte åldersbestämt dessa.
Avskjutningen under det gångna året har varit 2 st Tjur, 1 hondjur samt 4 kalvar.
Älgskötselområdet är uppdelat i ett huvudområde och ett delområde norr om väg 21.
Spårinventering kunde ej genomföras.
Svensk Naturförvaltning gjorde en beräkning av älgstammen med resultat på 4 älgar/1000ha.
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