Älgjaktdags
Ä

Hur har det gått i första älgjaktsperioden?

lgjakten är ett område
som är heligt för många ljustorpare. När veckojakten går
av stapeln är det i princip
omöjligt att få tag på folk i
bygden.

Det vore önskvärt att kunna ge
en bild av hur jakten hittills har
gått i Ljustorp, men tyvärr finns
det ingen statistik på det ännu.
Därför får artikeln betraktas
som ett nedslag i årets jakt.
Årets första älgjaktsperiod var
mellan 1-25 september och den
andra jaktperioden är mellan 11
november till 31 januari 2009.
Ljustorp, som omfattar 14 608
hektar, tillhör Timrå samlicens
område och det finns ca 20 jaktlag i bygden, exklusive SCA´s
egna jaktlag. Tittar man på fjolåret inom A området så var det en
tilldelning på 62 vuxna djur och
38 kalvar. Det fällda resultatet
var 44 vuxna djur och 16 kalvar,
vilket ger en nyttjandegrad av
60% på den givna tilldelningen.
Gunnar Höglund, Stavre är ordförande i samrådsgruppen för

älgjakten i kommunen. Den gruppen
rekommenderar länsstyrelsen
avskjutningskvoter
och
annat kring älgjakten. Han berättar att
årets tilldelningskvot
är lägre än fjolårets.
Totalt kommer man
att få skjuta ca 75
älgar i Ljustorp i år.
– Det skiftar lite, men
allmänt är det så att
det är mindre djur i
år, berättar Gunnar.
Det
har
skjutits
mycket under några
år, så stammen har
minskat. Det beror
inte på björn, säger
Gunnar. Jag har en
klar uppfattning att
det är viktigt att vi
sparar fler tjurar i
beståndet. Vi är nere
på ca 30% idag. Det
är för få tjurar för att betäcka de
kor som finns. Det innebär att
det har skjutits många kor, utan
kalvar i år.

Lennart Persson styckar älgen Niclas Andersson fällde
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Gunnar
betonar
att det är viktigt
att tänkta till inför
framtiden. – Vi
har för dålig kvalitet på älgstammen
idag, vilket leder
till att det ser ut
som det gör. Vi har
för unga kor och för
lite tjurar. De tjurar
som finns är dessutom unga tjurar.
Vi måste i framtiden
få restriktioner på
att skjuta rätt djur
för att höja kvaliteten på älgstammen,
säger Gunnar.
På frågan om hur
den egna jakten
gått berättar han
att älglaget (Stavre
och Åsängs byalag)
har jagat 7 dagar
och skjutit två älgar.
Man är totalt tio man

och tilldelningen är nio älgar.
I Sjödins jaktlag i Edsta hittar vi
jägare som också skjutit en älg
och det är Niclas Andersson, en
av våra affärsinnehavare i byn.
Det är ett litet jaktlag som består
av tre personer och har en tilldelning på 1 älg och 1 kalv.
Niclas berättar att han jagat i
14 år och under den perioden
har han skjutit fyra älgar. – Jag
kommer inte från en jaktsläkt,
ingen av mina föräldrar jagade.
Jag fick möjlighet att ta jaktlicens via lumpen och kom igång
efter det. Årets älgfällning var en
ganska odramatisk skjutning.
– Det var på fredagsmorgonen vid
8 tiden. Efter att det varit totalt
tyst i två timmar så kom älgen.
Det tog inte mer än två minuter
så hade jag både hört, sett och
skjutit älgen, berättar Niclas. Det
var en fjoling (folårskalv) som var
framstött av en jakthund från vårt
grann jaktlag. Hunden fick klövarna som tack, avslutar Niclas.
Vi önskar alla jägare lycka till
inför andra jaktomgången.
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