
Älgförvaltningsgruppens (ÄFG) möte i Österbybruks Älgförvaltningsområde (ÄFO)
samt samråd med berörda älgskötselområden.

Måndagen den 14 maj 2018 kl.14.00 – 21.15 i Österbybruk.
Närvarande ÄFG-möte: Bo Jansson, Åsa Sikberg, Stefan Larsson, Inge Gustavsson, 
Örjan Enehall, Stefan Holm

1. Bo Jansson hälsade alla välkomna och mötet utsåg Stefan Holm att vara sekreterare 
för dagens möte.

2. Genomgång av protokollet från föregående ÄFG-mötet den 2 maj 2018.
Vid det mötet bad vi 2 älgskötselområden (ÄSO) , Vendelåbygden och 76:an att 
justera sina respektive skötselplaner med en högre målsättning för 2018/19. 
Vendelåbygden har inte inkommit med någon ny skötselplan. 76:an har justerat sin 
plan så att det nu är 50% vuxna hondjur samt 8 kalvar till. Även Norra Roden har 
meddelat att man kan tänka sig att öka målsättningen. Rasbokil-Oland justerar sin plan 
och kommer in med en ny.
ÄFG diskuterar kring förståelsen för skadenivåer, det är pyslogiskt viktigt hur man 
framför att älgstammen måste minska i de flesta ÄSO. Återigen pratar vi om att 2-
åriga planer är nog så svåra att ”träffa rätt med”. ÄFG vill ha en 1 årig plan för 
2018/19. Tanken är att alla Äso:n gör 2 åriga planer from 2019 och att alla planer 
ligger i fas i samband med utförda inventeringar. 

3. ÄFG diskuterar lämpliga ämnen för kvällens samrådsmöte med ÄFO´s nio ÄSO.
Riktlinjerna för Uppsala län skall presenteras och delas ut, Handslaget presenteras 
också och delas ut. ÄFO´s förvaltningsplan redovisas (ny förvaltningsplan tas fram 
2019), nuvarande skadeläge på ungskogen, föryngra med tall på tall marker, vidare bör 
även frågor som restriktioner (så få som möjligt), fri kalvavskjutning från jaktstart, 
vikten av stort deltagande i Älgobs, gemensamma tjurrestriktioner, avlysningsjakt, 
kalvvikter m.m. tas upp på samrådsmötet.

4. Kl.18.00 samlas ÄFG tillsammans med representanter för ÄSO, två personer per ÄSO 
är inbjudna till samrådet som genomförs i fält med exkursion i Andersby-trakten.
Närvarande utöver ÄFG:
Rasbokil-Oland: Henrik Eriksson, Rickard Karlsson
Dannemora: Lennart Jansson, Torgny Gille
Norra Uppsalaåsen: Samuel Ståhl
76:an: Stefan Ekman, Kenneth Eriksson
Botmora: Bo Jansson (i ÄFG)
Hållnäs: Stefan Larsson (i ÄFG)



Representanter saknades sålunda för följande ÄSO:
Norra Roden, Gräsö och Vendelåbygden.

5. Samrådet genomfördes först med att vi tittade på olika skador på tall orsakade av älg.
Sedan redovisades och diskuterades de ämnen som återfinns här ovan i punkt 3.
När förvaltningsplanen för ÄFO diskuteras visar det sig att det fortfarande saknas 65 
älgar gentemot en summering av alla ÄSO skötselplaner. Alla ÄSO uppmanades att 
ser över sina skötselplaner och höja målsättning i avskjutningen. Det gäller främst 
Vendelåbygden, 76:an, Norra Roden och Rasbokil-Oland. Alla ÄSO skall senast 
måndagen den 21 maj redovisa sina planer till Bo Jansson.

6. Mötet och samrådet avslutas kl.21.15.

Bo Jansson Stefan Holm 
Ordf. Sekr.


