Protokoll möte Älgförvaltningsgruppen för Älgförvaltningsområde 6
Plats och tid: Möte 1 K D Feddersen Norden AB, Värnamo, 2021-07-08, kl 18.00-22.15
(mötet ajourneras till 2021-07-14, kl 17.00)
Möte 2 K D Feddersen Norden AB, Värnamo, 2021-07-14, kl 17.00-19.15

Närvarande: Nils Holmström, Markägarrepresentant, ordförande
Torbjörn Egerhag, Markägarrepresentant
Christer Ljungqvist, Markägarrepresentant
Rolf Böhn, Jägarrepresentant
Tony Axelsson, Jägarrepresentant
Kjell Fransson, Jägarrepresentant

§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.
§ 2 Val av sekreterare
Mötet beslutade att utse Kjell Fransson att föra protokoll vid dagens möte.
§ 3 Debatt- och samarbetsklimat i förvaltningsgruppen
ÄFG enas om att vi tillsammans aktivt ska jobba för är att bli överens i de olika frågorna som
behandlas av gruppen. Samtidigt ska vi ha ”högt till tak” i de interna diskussionerna inom gruppen.
§ 4 Älgförvaltningsplan
Den av ÄFG tidigare antagna älgförvaltningsplanen ska kompletteras med underskrift av ordförande,
sekreterare och justeringsperson. De som reserverat sig mot planen ska också skriva på notering om
detta. Underskrifter enligt ovan sker vid mötet och ordförande skickar in till Länsstyrelsen.
§ 5 Genomgång av inlämnade älgskötselplaner
Rydaholm södra ÄSO – Noteras att andelen kalvavskjutning i planen är 55% i stället för enligt
förutsättningarna 60%. Har rätt ingångsvärden och följer den nya älgförvaltningsplanen. Planen
tillstyrks.
Rydaholm norra ÄSO – Ytan har minskat med 1 342 ha. Noteras en spillningsinventering som tyder på
en betydligt mindre vinterstam än intilliggande områden (4,8 älg/1000 ha). Avskjutning i planen är
betydligt lägre i slutet av 3-årsperioden. Har räknat en annan reproduktion i stället för 3-års
genomsnitt enligt förutsättningarna (0,94 i stället för 0,86). Andelen kalvavskjutning i planen är 65% i
stället för enligt förutsättningarna 60%. Planen tillstyrks trots avvikelsen.
Hjälmseryds ÄSO - Har räknat med 4 års genomsnitt från spillningsinventeringen i stället för senaste
årets inventering (9,6 i stället för 10,3 älgar per 1000 ha). Når inte målet för andel tjur (36% i stället
för 40%). Kalvavskjutningen är satt till 56% i stället för enligt förutsättningarna 60%. Antal älgar i
avskjutningsplanen stämmer dock. Har i övrigt korrekta ingångsvärden och följer den nya
älgförvaltningsplanen. Avvikelsen bedöms som begränsad. Planen tillstyrks trots avvikelsen.
Berga-Ryssby ÄSO – Noteras en förhållandevis hög avskjutning första året i förhållande till de sista
åren. Andelen kalvavskjutning i planen är satt till 50% i stället för enligt förutsättningarna 60%.
Har räknat 0,70 i reproduktion mot 3-års genomsnittet på 0,62.
Andelen kalv är för låg och borde ökas till rekommendationen 60%. Motsvarande minskning av vuxna
skulle då ske.
Har i övrigt korrekta ingångsvärden och följer den nya älgförvaltningsplanen. Avvikelsen bedöms som
mindre. Planen tillstyrks trots avvikelsen.
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Ruskåns ÄSO – Ytan har minskat med 97 ha. Har räknat med en målsättning på 8,0 i stället för 6,1.
Andelen kalvavskjutning i planen är 55% i stället för enligt förutsättningarna 60%. Efter kontakt från
ordföranden med försök att få dem att göra om planen har Ruskåns ÄSO meddelat att man inte vill
frångå sitt eget uppsatta mål på 8,0 älgar per 1000 ha i vinterstam. Denna plan avstyrks därmed av
älgförvaltningsgruppen. Möjlighet finns fortfarande att inkomma med en ny plan, dock senast 1/8.
Ny plan enligt de givna förutsättningarna enligt älgförvaltningsplanen kommer att godkännas av ÄFG.
Häråns ÄSO – Ytan har minskat med 297 ha. Andelen kalvavskjutning i planen är 50% i stället för
enligt förutsättningarna 60%.
Har rätt ingångsvärden och följer den nya älgförvaltningsplanen. Planen tillstyrks.
Ohs ÄSO – skötselplanen ännu ej klar. Ytan har minskat med 75 ha Har bett om ytterligare en vecka
(till 2021-07-20) för att arbeta med planen och få stöd från styrelsen i ÄSO. Den begärda extra tiden
godkänns av ÄFG.
Voxtorp ÄSO - har meddelat att de gärna tar hjälp med att upprätta en ny skötselplan.
EFG har hjälpt dem att upprätta ett förslag till ny skötselplan. Denna har sedan lämnats in.
Har rätt ingångsvärden och följer den nya älgförvaltningsplanen. Planen tillstyrks.
§ 6 Tilldelning till licensområdena
Tilldelning till licensområden sker för 1 år i sänder efter bedömning av ÄFG.
Lökaryd-Sävrarp-Rubblarp 1444 ha, jämförs med Rydaholm södra. Spillningsinventering finns inte.
Tilldelas 9 älgar, varav 6 kalvar och 3 vuxna. Könskvotering vuxna 2 hondjur och 1 tjur.
En spillningsinventering önskas till kommande år.
Ljunga-Assareköp 1069 ha, jämförs med Rydaholm södra och Berga-Ryssby.
Tilldelas 6 älgar, varav 4 kalvar 2 vuxna. Ingen könskvotering.
En spillningsinventering önskas till kommande år.
Sölaryd 1266 ha jämförs med Rydaholm norra och Ohs. En spillningsinventering finns.
Tilldelas 5 älgar, varav 3 kalvar och 2 vuxna. Ingen könskvotering.
§ 7 Övriga frågor
Noteras att ännu har inga samrådsprotokoll från respektive ÄSO inkommit.
Någon ny tid för nästa möte bestäms inte vid dagens möte.
Vid protokollet:
Nils Holmström
Ordförande

Kjell Fransson
Sekreterare
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