Protokoll fört vid digitalt samrådsmöte för ÄFO 4, via TEAMS den 8 juni 2021
1.
2.
3.
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David Brogård hälsar alla välkomna och går igenom det praktiska vid digitala möten.
Representanterna i ÄFO-gruppen presenterar sig kort.
Kvällens program presenteras.
Laget runt-resultat av årets jakt, älgtillgång, kalvtillgång, kalvvikter och avlysningsjakt.
a) NÄSV: varierad älgtillgång, vissa ställen rikligt med älg och på vissa platser endast fåtal,
normal kalvtillgång och normala kalvvikter. Avlysningsjakt på kalvar eftersom
kalvavskjutningen varit dålig. Dålig uppfyllnad av kalvavskjutningen enligt planen.
b) Björkö: liten tilldelning, mycket älg under jakten, hög reproduktion och bra
kalvtillgång. Regler för kalvjakten för att höja stammen, endast skjuta en kalv av
dubbelkalvar, kalvvikter ca 64 kg, avlysningsjakt med höjd tilldelning. Reviderar sin
plan 2021. Rapporterna hittills i år visar på ökad stam.
c) NÄSO: varierad älgtillgång i området som kan ha jämnat ut sig, vikande stam i västra
delen av området, östra delen upplever sig skjuta mycket kalv, kalvvikter på ungefär
65 kg, avlysningsjakt på kalv efter den 1 dec för lag som skjutit fullt. Ej uppfyllt planen
diffar på 6-7 hondjur. Reviderar plan 2021.
d) Bringetofta: spillningsinventeringen visar på vikande stam, fyllt sin plan, kalvvikter kvar
på nivå, avlysningsjakt på 2 kalvar varav en sköts. Reviderar plan 2021.
e) Hylletofta: Ligger högt i spillningsinventeringen, hög avskjutning, hög reproduktion,
många dubbelkalvar-fler dubbelklavar än enkelkalvar, slaktvikter i ökande,
avlysningsjakt från 28 november där alla lag får vara med.
f) Långserum: saknar deltagare ikväll.
g) Tofteryd-Svenarum: fallande stam 2020, försiktig jakt på hondjur där inte alla hondjur
sköts men däremot handjur sköts enligt plan, kalvvikter 62-63 kg, avlysningsjakt fri
tillgång på kalv där man ansöker om mer kalv. Gott om kalv, nöjda med förra årets
jakt.
h) Älgabäcken: ökande stam 4,5-6,1 enligt spillningsinventeringen, älgobsen per
mantimme ökat, skapligt med älg men varierar i området, god kalvtillgång, många
kor med dubbelkalv, hög reproduktion 1,01, sjunkande kalvvikter. Avlysningsjakt från
14 november, skjutit över planen på tjurar 8 fällda och 7 enligt planen.
i) Öggestorp: oförändrad älgtillgång. Hög avskjutning, dålig kvalité´ på älgarna, små
vuxna djur dålig kalvtillgång 60 % av kalvarna skjutna, kalvvikter oförändrade,
avlysningsjakt från jaktstart.
j) Stavsjö: tunt med kalvar, fick in mer älg i området under jakten, kalvvikter
oförändrade, avlysningsjakt från 1 december inom licensen.
Notera att nya planer 2021 kommer att bli 2-åriga för att stämma överens med ÄFOplanen.

5. Spillningsinventering och Älgobs/Reproduktionstal/Kalvvikter
Länets bästa älgstam i ÄFO 4 vad det gäller reproduktionstal och kalvvikter. Vid högt
reproduktionstal är tendensen är att det blir många små vuxna i stammen året och åren
efter. Målet för kalvvikterna är 70 kg.
6. ÄBIN
Diskussion om resultat av ÄBIN. Inga klagomål från skogsägarna i de områden där skadorna
enligt ÄBIN är stora. Tallplanteringen ökar stadigt men det är viktigt att vårda de skogsägare
som planterar tall. Allas ansvar för att älgförvaltningen i dess nuvarande form lyckas.

ÄBIN och spillningsinventeringen visar på var älgarna finns. Vissa områden även björk hårt
betad.
Vad händer om vi inte lyckas med älgförvaltningen? Ska vi gå tillbaka till gamla former? Alla
har mycket att förlora på om vi inte når målet på 7 av 10 oskadade stammar.
Betesskador även från annat vilt, rådjur och hjort.
ÄBIN är en bild av sammanvägda inventering under flera års tid. En mörk fläck på kartan
behöver inte betyda nya skador utan det kan även vara äldre skador. David skickar ut länken
till ÄBIN till kallade deltagare i samrådet.
7. Hur når vi målen?
a) Komma till det antal som står i planen
o Många kalvar kvar efter 2020 innebär många fler fjolingar 2021,
Avskjutningen på vuxna måste öka 2021 för att planerna ska kunna följas
framåt.
o ÄBIN visar tydligt på att skogen i nuläget inte klarar av en ökad älgstam
b) Differentierad avskjutning viktigare nu än tidigare
o ”Skjuta älgarna där de finns”
o Stefan Gundersen, Vrigstad berättar om hur avlysningsjakten har blivit till en
framgång för att nå avskjutningsmålen. 3-årsplan som vi inte ändrar, ska
något ändras görs det tillsammans och med hjälp av statistik-inte på
hörsägen. Behöver planen ändras är den ju inte långsiktig. Avlysningsjakt
med två perioder, första perioden ca 40-42 dagar jagar varje lag för sig.
Därefter kartläggs vilka älgar som finns och dessa blir då tillgängliga för alla,
under den andra perioden, förutom kalvområden som enbart får skjuta kalv,
man tar hjälp av varandra, allas mål att skjuta fullt enligt planen och det
binder ihop lagen till en bra gemenskap, lag som skjuter älg men redan har
skjutit fullt kan ge älgen till ett annat lag. Regler för att få skjuta stor älgtjur
(8 taggar eller mer på en sida) gäller alla och det innebär att kalvjakten blivit
roligare för alla.
o Det finns ett stort nationellt intresse för att sköta alla klövviltstammar och vi
måste sköta älgstammen i det område där vi är satta att sköta den.
c) Rekommendation på avlysningsjakt tidigt i jakten med få enkla regler som innebär att
man nyttjar hela ÄSO´s areal.
o Jaktlagen ska inte bestämma om jakten är slut eller inte.
o Om djur dödas på väg eller järnväg är det svårt att få gehör att skjuta enligt
planen-man vill spara djur för att ersätta de som förolyckats.
o Kalvavskjutningen måste ökas för att inte släppa in fler ungdjur i stammen.
o Håll koll på reproduktionen.
8. ÄFO-gruppen är eniga om att:
▪ Vi måste följa planerna
▪ Vi rekommenderar tidig avlysningsjakt med få regler
▪ Differentierad avskjutning
o På 140 000 hektar måste gränsen dras någonstans. Vi måste hålla ihop
kartorna det finns alltid marker som vill byta område, men vi måste lösa
problemen inom området.
9. David avslutar dagens möte och vi hoppas kunna ses på ett avstämningsmöte i höst.

