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Beslut
 
Datum Diarienummer
2020-07-14
 

218-3286-2020
 

Naturvårdsenheten
Sara Lindqvist
010-2253251 Alnö älgskötselområde

c/o Dan Pettersson

 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 jamtland@lansstyrelsen.se
Web
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Fastställande av älgskötselplan för 22-81-06-006-Ä
Beslut

Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Alnö älgskötselområde, 22-81-06-006-
Ä att gälla till och med utgången av jaktåret 2020/2021.

Beskrivning av ärendet
Älgskötselplanen är framtagen efter samråd med berörda fastighetsägare och
jakträttsinnehavare inom älgskötselområdet samt älgförvaltningsgruppen. Berörd
älgförvaltningsgrupp har yttrat sig över älgskötselplanen innan den överlämnats och
granskats av Länsstyrelsen. Detta för att säkerställa att skötselplanen är i linje med den
förvaltningsplan som gäller inom förvaltningsområdet. Älgförvaltningsgruppen har i 
protokoll från den 15 juni 2020 meddelat att älgskötselplanen för Alnö 
älgskötselområde inte helt uppfyller älgförvaltningsgruppens rekommendationer men att 
älgskötselplanen bidrar till att uppfylla målsättningarna för området. 
Älgförvaltningsgruppen i Östersund-Sundsvall har tillstyrkt bifogad älgskötselplan.

Motivering till beslutet
För ett älgskötselområde ska det finnas en skötselplan. Älgskötselplanen ska bidra till
en adaptiv förvaltning och till att nå älgförvaltningsplanens mål. En älgskötselplan ska
vara framtagen efter samråd med älgförvaltningsgruppen och sedan fastställas av
Länsstyrelsen. För att fastställas ska planen alltid minst innehålla de kriterier som ställs
i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7).

En älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte Länsstyrelsen beslutar annat.
Länsstyrelsen bedömer att älgskötselplanen för Alnö älgskötselområde är framtagen i 
enlighet med Naturvårdsverkets krav men att områdets älgtäthet samt 
könssammansättning är osäker då Alnö älgskötselområde fortfarande är ett nytt område 
samt att områdets geografiska ökar osäkerheten förutsättningar då det är beläget på en ö. 
Planen kan därför godkännas för ett år. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
3 § jaktförordningen (1987:905) samt 27 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna 
råd om jakt efter älg och kronhjort (NSF 2011:7).
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Beslut
 
Datum Diarienummer
2020-07-14
 

218-3286-2020
 

Information
Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året göra en uppföljning av
älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för Länsstyrelsens
fastställande. I god tid innan treårsperioden passerat ska en ny plan ha tagits fram.
Om förvaltningsgruppen framför synpunkter på planens inriktning eller dess efterlevnad 
kan det vara nödvändigt med revidering. Vidare gäller att om det under planperioden
visar sig att förändringar är nödvändiga för att nå målen, så ska planen revideras och
meddelande om detta skickas till Länsstyrelsen. Om skötselområdets areal förändras
med mer än 10 % bör en ny skötselplan utarbetas.

Länsstyrelsen påminner om att innebörden av detta beslut ska meddelas de
fastighetsägare, jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdområdesföreningar som 
berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Bitti Jonasson med naturvårdshandläggare Sara 
Lindqvist som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Älgförvaltningsgruppen Östersund-Sundsvall

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Kopia av älgskötselplanen

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Beslut
 
Datum Diarienummer
2020-07-14
 

218-3286-2020
 

Bilaga 1
Överklagandehänvisning Naturvårdsverket

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Naturvårdsverket.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan 
är det Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, jamtland@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienummer 3286-2020.



ALGSKOTSELSPLAN

Namn på älgskötselområdet

Typ av plan

Diarieföring av älgskötselplanen

Version (datum)

Länsstyrelsens reg.nummer

ÄlBskötselplan för perioden

Reviderad datum

Revidering orsak

Total arealÄsO (tra)

Areal åkermark iha

Registrerande län

ÄFo nummer

ÄFo namn

Fastställd av länsstyrelsen den

Version 2.1 uppdaterad 2018-04-18

D ÄgsköBelplan (nyt ålgskitselsnäddny period)

E] Reviderad ätgsköEelphn (ino.n pfuåflde period)

fl Revide6d avskjutningsplan Cmom pfuående period)

E Nytt årende (planen har inte liimnats

B rilt bennttgt arende Diäie nr:

tidigare)

r-_---l

! Aestutad av Lansstyrelsen

I Ansökt areal (nwändrat ornråde)

och villkor tö, beslut om tastställande av
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4. i{ANETIfiJG§FIÅfiI FEÄN.Nt,T,A.6tr.NrT.ffiLUPPFYLLNAD
4.1 Planerad avskjutning

u 4.lAvskjutningsförslag licensområden

4.3 Planerade inventeringar

ALGSKOTSELSPLAN

INNEHÄtL:

Utvärdering

Målsättning

fXÅtsärder

,r'
Eil

\

§ystematisk observation

Version 2.1 uppdaterad 2018-04-18
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Äle sröTSELSPLAN version 2,1 uppdaBiad 2018-0+18

1.1 Mål för älgstammens ufueckling inom älgskötselområdet
Kvantitativ målsåttning för tr€årsperioden

Antal de kommande 3 årefi

Ätgstanirnen ska

Med hänsyn till:

[våntitåtiv mälsättning fär treåisperioden {il-års. medelvärden)

l'jur

l(o

Kalv

Tötålt

efter jakt

Kvalitativ målsättning för treåBperioden
vAndul t;r, arru"na,

Antal kalvar per hondjur:

Målsätning kälvandel i avst<jutning:

§laktvikter kalv (tg)

iälgobs

uttryckt som ett detimaltålenliBt älgobs

av totala avskluthingen

i medeMkt för alla vågda kalVar från jäktstart

1,2 övergripande mälsättningar för skogens utveckling inom

årsskada (vinterskada + sommarskada)

årsskada (vinterskada + sommarskada)

oskadade av klöwilt vid 5 fi
AL oskadade av klöwilt vid 5 m

i%

ioÄ

i%

istamrnar/hekar

22-81-oefiFÄ {2o2G2022) rw enl ÄFG



ALGSKOTSELSPLAN

2. NUUIGESBESKRIVNINGAR

2.1 Uppgifter om älgstammen inom älgskötselområdet
Uppgifter om iilgstammen och redovisning ov inventeringor enligt föreslogno kvalitetssökrode metoder

2.7.7 Den totola avskjutningen inom ÄSO på årsbosis

Bör ovse de senoste tre årens avskjutning.

Version 2.1 uppdaterad 2018-04-18

.- fjurandel avskj. (tiur/vuxna)

Kalvandel avskj. (kalv/totalt)

År

Tjur

Hondjur

Kalv

Totalt

Totalt per 1000 ha

Areal (ha för respektive år)

Sammanställning av avskjutningen de senaste tre åren

År

20L7 2018 2019

7 9 5

7 3 5

6 6 10

20 18 20

?q

5 074 0 0

2fJ17 2018 20L9

50% 7s% s0%

30% 330Ä 50%

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

2. L. 2 Äl gobserv atione r (öl g obs)

Minst de senoste fyro årens olgobs jömförs

År

Antalobstimmar

Observationer per mantimme

Antal kalvar per hondjur

Andel tjur av vuxna

dtt trenden i sko kunno

2076 2077 2014 2079 Medel

0 1 086 to29 956 7027

0,000 0,047 0.040 4,122 0.068

0,000 0,581 0,685 0,591 0,62

0,0% 67,3% 70,8% 48,2% 60%

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

lngen september.iakt 2016 där av ingen uppgift

2. 1.3 Spi ll ni ngsi nventeri ng

År

Antal provwor

Antal dagar i inventeringsperiod

Antal funna spillningshögar

Spillningshögar per älg och dygn

\ntal högar per ruta (täthetsindex)

Vinterstam i antal/1000 ha (max)

Vinterstam i antal/1000 ha (min)

Vinterstam i antal/1000 ha (medel)

Vinterstam i antal/1000 ha (medel)

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

2015 2016 20t7 20L8 2019 2020

22-81-06-006-Ä (20?0-20221 rev enl ÄFG



Älcs«ÖrSE LSPLAN

z. wulÄe eSBESKRIVNINGAR rorts.

2.7.4 Kolvvikter - vikt uton huvud, hud, skankor och inölvor före skottrensning

Medelsloktvikten för somtligo t'ölldo och vögdo iilgkolvar inom ÄSO

År

Antal vägda kalvar

Slaktvikt kg septemberjakt (vägda)

Slaktvikt kg oktoberjakt (vägda)

Slaktvikt kg medel (vägda)

(ommentarer/ Redogörelse av olikheter inom områdel

Version 2.1 uppdaterad 7018-04-L8

inom ASO frön de senoste tre ören

2015 2016 2017 20La 2019

54 0 0 0 0

0 0 0 0 0

54 0 54 58 54

2.7.5 Vuxna vikter - vikt utan huvud, hud, skonkor och inölvor före skottrensning

Medelslaktvikten för samtliga fällda och vägda vuxna älgar inom äso från de senaste tre åren.

År

Antal vägda kor

Slaktvikt kg (vägda) kor

Antal vägda tjurar

Slaktvikt kg (vägda) tjurar

Kommentarerl Redogörelse av olikheter inom området

201s 20L5 20L7 2018 20L9

0 0 0 0 138

0 0 0 0 151

2.7.6 Medelålder

Medelåider för samtliga fällda och tandsnittade vuxna

År

Antal åldersbestämda kor

Medelålder år (tandsnitt) kor

Antal åldersbestämda tjurar

Medelålder år (tandsnitt) tiurar

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

inom äso från de senaste tre åren

2015 20L6 2017 2018 20L9

o 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.7.7 Reproduktion

Antal utstötta åBg per hondjur från livmoder

År

Antal analyserade kor

Ägg per hondjur (livmoderanalys)

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

ar inom äso från de senaste tre åren

2015 2016 20L7 2018 20L9

0.0 0 0 0 0

2.1.8 Flyginventering

Är

Tjur

Ko

Kalv

Totalt

2019

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

21 älsar observerade vid flveinventerlns 2019

22-81-06-006-Ä QA2O-2022J rev enl ÄFG



Version 2.1 uppdaterad 2018-04-18

M6del 4 år Medel 3 år Seraste Ar

vi(valitet 
de eenaste 3 åren

TJUrandelen

Medelåldern

Kalwikterna

Reproduktionen

AYskjutning

Antalvuma tjurar

Antalvuxna hondj.ur

vAntal kalvar

ÄEstammens storlek

Antal älgar per 1000 ha

Ägetammens ege.nskaper

Entlglälgobg

% tjurav vuxlla

Antal kalvar per vuxet hondjur

Entigl avskiutn,,g

% tjurkalv av alla kälvar

Dödtighet utöverjakt

Antal u,rxna tjurar.pÖr år

Antal vuxna hondjur per år

Antal kalvar per år

Äre srÖTSELSPLAN

2.7.9 Bedömning au den nuvarsnde

Antal de seRaste 3 åren

Älgstammen har

År

Vinterstam, äl§/10m ha

Beräknäd §ammarsättning ändel vid periodens §tAd

Tjur

Kclkvigp

Kalv

Summa

2015 2016 2017 2018 20L9

2 J. 7A Sa m m sn stä I lt be rö kn i n g s u n de rl ag för o n ol 11 s i Älgfrod.e

Dåta tiltÄlgfrode

Områdets areäl i ha

Målsättning

Afital ålgar per'1000 ha

% tiutav vuma

E
T

Bådömd eller beräknad §ammaosältning enllgt Älgfrode antal vid periodeffi slut {utökad uppgift ei obligatodsk)

Tjur

Ko/kviga

Kalv

Sumnia

22-81-06-006Ä {202G2022) rev enl ÄFG



ÄICS«ö1SELSpLAN Version 2.l uppdaterad 2018-04-78

2. N U UIGESBESKRIVN INGAR forts.

2.2 lnventeringar av skogstil lståndet inom älgskötselområdet
Uppgifter om skogstillståndet och redovisning ov inventeringor enligt föreslogno kvdlitetssdkrdde metoder.

2.2.L Fodertillgång och skadelöge på skog enligt Skogsstyrelsens foderprognoser och Äbin inom ÄFOt

Fodertillgång och prognos

Areal ungskog

RASE (rönn, asp, sälg, ek), andel ytor med förekomst

Utveckling kommande 5 åren

Arealtallfoder

om

talla r

ia llar

orts

iAST

3ranar

Äuin

Årsskada (vinterskador + sommarskador)

Andel stammar utan viltskador

Andel mager mark föryngrad med tall

Andel ytor med gynnsam konkurrensstatus

Årsskada (vinterskador + sommarskador)

2.2.2 Bedömt betetryck i avsaknad ov Äbin eller som komplettering till Äbin

För

Tall

Gran

RASE, välj alternativ i lista

Bedömningen grundar sig på

Ökande Oförändrad Minskande

tr tr tr

2017 2018 2019 2020

zl-/o 11%

53o/o

45%

tr%

Tolerablä För omfattande

D a
n E 2018 2019 2020

omhändertas istället av: Väli i lista Väli i lista Väli i listE

Skogsstyrelsens Älgbetesinventerine 2019 ÖSTERSUND SUNDSVALL, JÄMTLANDS LÄN 2019-09-10

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området

2.3 Redovisning av skador på gröda

Omfattning

Redogörelse for typ av skador och var skadorna har

Tolerabla För omfattande

E x
förekommit

22-81-06-006-Ä l2ö7A-2O22\ rev enl ÄFG



ALGSKOTSELSPLAN

2;rl{.$1ff€E$B,ffir:i..jr

2.4 Redovisning av rapporterade viltolyckor med älg

Vilttrafikolyckornä med älg de senaste 3 åren

År

Älgolyckor inom ÄSO, antal

Tjur, trafikdödad

Hondjur, trafikdödad

Kalv, trafikdödad

Okänd, trafikdödad

Summa trafikdödade älgar

2.5 övrig dödlighet
År

Tjur

Ko

Kalv

Okänd

Summa

2.5 Redovisning av rovdjursförekomst och predationstryck

Predation inom ÄSO

Version 2.1 uppdaterad 2018-04-18

1OO U)O ha

Antal björnar
inom Äso

Predation per

vuxen biörn
Predation
vuxen äls Predation kalv

Björnens
predation i

i\sot
Predation/

100(} ha

S:a oredation:

Förutsättni nga r för ovanstående:

'- Vargpredationen bör beräknas till 10O-14O älgarlrevk. I beräkningen utgörs predationen av 82% kalv och 18% vuxna,

Björnpredationen bör beräknas till ca 7 älgar per vuxen björn. I beräkningen utgörs predationen av 93% kalv ochToÄvuxna.

Andelen vuxen björn utgör 50% i beräkningen.

22-81{ffi8Ä {?O2G2O22I rev enl ÄFG



ALGSKOTSELSPLAN

3. SAMMANFATTNING MÄL OCH NUUIGE

Vinterstam, älgar per 1000ha registrerad jaktareal

Vinterstam, antal älgar totalt inom Ä5O

Andel tjur av vuxna i älgobs

Antal kalvar per hond.iur i älgobs

Kalvandel i avskjutning

Slaktvikter kalv (kg)

Färska skador tallar/produktionstammar, max

Andel ytor med gynnsam konkurrensstatus

Fodersituation enligt foderprognos

Älgolyckor inom Äso, antal totalt

Övrig dödlighet, antal älgar inom ÄSO

-;redation, antal älgar inom ÄSO

4. HANDLINGSPLAN FRÅN NUUiGE TILL MÅLUPPFYLLNAD

4.1 Avskjutning för älgskötselområdet

Version 2.1 uppdaterad 2018-04-18

Avskjutning baseras på:

El Bsäkningsodell Älgfrode (bifogas)

E Annan beräkning/förslag (bifogas)

År

Tjur

Hondjur

Kalv

Antal älgar totalt

Andel tjur av vuxna (%)

Andel kalv av total avskjutning (%)

Areal (ha för respektive år)

Totalt per 1000 ha

Motivering för awikelse jämfört med beräkningsmodellens förslag

20.20 2027 2022

7 5 5

8 7 6

17 77

28 24 23

47% 46% 50%

46% 46% 48o/o

5 077 5 077 5 077

qq 4,7 4,5

MåI Nuläse Trend Åtgärdsförslag

5,0 10.s Väl; i lista W

25 53 Väll" i lista V

49% 60% Välj i lista V

u,ö) 0,62 Veljilista V

so% 37% Väil lista v
55 Vålj i ista V

5% t6% Väij i lista t

Ito/o Välj ilista V

värj l15ta v

2 Vaj i lista t

2 Välj I li5ta ,

Väli I lista V

4.2 Planerade inventeringar

r

Äbin

Spillningsinventering

Flyginventeri ng

Avskjutningsstatisti k

Älgobs

Kalwikter

Foderprognoser

Kommentarer

Genomför årligen spårinentering vid gynnsamma förhållanden

2021 2022 zo2?

n u n
t] f I
T E tr
E E E
E E E
E E E
tr T u

?2..8i-05-006-Å i2020-20i2)



ALGSKOTSELSPLAN Version 2.1 uppdaterad 2OI8-O4-78

5.1 Redogörelse för samråd och förankringsprocessen inom äso.
Denna älgskötselplan har utformats i samråd med berörda fastighetsägare och jakträttshavare.

/*^

,,/,/ 4/nå ico/rroS,rd6ra 7Namnförtydligande

Älgskötselplanen tillstyrks av älgförvaltningsgruppen

Älgskötselplanen tillstyrks inte av älgförualtningsgruppen

Datum:ffi
Namnförtydligande

5.2 Bilagor

22-81-0G00cÄ (zo2Gzoz2) rev ent ÄFG



3mråde {lnöWO
Datum ?o2o-06-os lrio lr6,so Signatur HS/DP

Programversion 1.4 lndata 20200609 16:30 H§ / DP

Avskjutning & Prognos

Fyll i alla orange celler (använd ej klipp och klistra). Orange celler måste visa svart text på ljus bakgrund för att
en prognos ska erhållas. Höj/sånk värden så att mäl uppnås. Minustecken på älgar efterjakt betyder överuttag.
Differens i antal älgar i stammen mellan prognos och mål kan avläsas längst ned på sidan.
Uppgifter på senste årets avskjutning och vinterstam syns i celler med grå bakgrund.

Förclag på avskjutning
2019 2020

t2020 t2021

2021 2022

12022 t2023

Älgar per
1 000 ha

12

10

6

4

Andel tjur
av vuxna
60%

50%

40o/o

30o/o

20o/o

10o/o

00k

24
oL
2019 2020 2021

Prognos: Älgar efter jakt (vinterstam)
2019 2020 2021 2022
t2020 t2021 t2022 t2023

Kommentarer

Ändrad efter inrådan från ÄFG.

Skogsbrukets

Älgar i

området
25

-?-*#-

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024

10

il iiäit *
I rönverruro @ t*r"t |ägarefdrbundet

Antal per 1000 ha

% tjur av vuxna WA

4 Avskjutning&Prognos
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