Älgar inom området.
Vi i viltvårdsgruppen har fått ett flertal samtal om upplevda problem med älgar som rör sig i
området.
Vi har tidigare gått ut med rekommendationer om att man kan försöka störa dem genom att
spruta vatten på dom eller att skramla med grytlock.
Detta har tydligen inte hjälp.
Älgarna har tydligen vant sig vid att det finns "dumma" människor som vill störa dom i sin
bekväma tillvaro i våra trädgårdar.
Vi har även tipsat om att man kan ringa till kommunens viltvårdare,
(Hans Rooth, på tel 070-8140167) vilken är den person som närmast kan åtgärda problemet.
Problemet är mer komplicerat än vad man kan tycka.
Vi innom MSV viltvårdsgrupp har ingen möjlighet att agera. Vi har ingen möjlighet att skjuta
dessa älgar. För det första så lever vi innom ett relativt tätbebyggt område där jakt ej är
tillåtet. För det andra så är jakt på älg reglerat innom något som heter älgskyddsområde vilket
innebär att varje del av olika län tilldelas ett visst antal älgar som får skjutas innom detta
område (vårt område har tilldelats en kalv).
Vi innom viltvårdsgruppen har resonerat kring detta problem ihop med kommunens
viltvårdare. Vi har pratat om att försöka med att skjuta lösa skott, skjuta på älgarna med
gummikulor eller att ha ett drev som driver dom ut på Björnö eller mot Långviks träsk.
Älgar är respektingivade djur vilka man inte ska närma sig hur som haver.
Man ska ha ett behörigt avstånd så att dom inte känner sig trängda.
Om man rör sig lungt och stilla i deras närhet så är de mestadels oförargliga,
men känner dom sig hotade så kan de gå till anfall.
Att gå ut med sin hund kan vara ett problem ( kanske inte helt underbyggt ) på grund av att
älgen känner sig hotad av hunden. Jag kan ha fel, men min tanke är att, om älgen visar
tendens till att anfalla, släpp hunden, för den kan i regel klara sig själv från älgens attacker.
Älgen går nog mer på hunden än på dig.
Vi bor mitt i naturen och får därmed räkna med att det förekommer vilt i området.
Vi lever i naturen därför att vi vill ha den närheten.
Vi måste lära oss att det dessa problem kommer även att finnas framöver.
Vill vi inte ha älgar i våra trädgårdar så måste vi vara noga med att rensa våra fruktträd.
Inte lägga ut mat. Rensa bort fallfrukt och framför allt inte mata dom.
Johan Brauner
Viltvårdsgruppen

