
 

 

Protokoll Malingsbo ÄFG 2020-05-26 
Närvarande: Per, Göran, Börje, Monika; Bo samt Torbjörn 

Mötet har skett via Skype. 

1. Ordförande (Börje) öppnar mötet. 
 
2. Val av sekreterare och justerare. 

• Sekreterare: Göran, justerare: Börje 
 

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt. 

• Ja.  
 

4. Fastställande av dagordning. 

• Revidering av förvaltningsplan för Malingsbo ÄFO samt samtliga 
Älgskötselområden 
 

5. Bedömning av revision av avskjutningsplaner 

• Med beaktande av föregående års ÄBIN, spillningsräkning, Älgobs samt 
senaste data om vargförekomst granskar gruppen samtliga planer. 

• Den övergripande målsättningen är att minska stammen i ett treårsperspektiv 
mot ca 10 älgar/1000ha.  

• Nedan följer i samtliga ÄSOn med åtföljande korta kommentarer där så varit 
befogat. 

• Bergsmännen.  Planen diffar något i avskjutning från beräkningarna i 
Älgfrode, dock så lite att det inte behöver korrigeras. OK från gruppen. 

• BMB. Från att ha varit helt utan vargrevir finns där nu minst två (ca 70% 
täckning), vilket lett till omfattande revision av planen. Målet ska hållas på ca 
11 älgar. Sveaskog har hela markinnehavet och tar ansvaret för avskjutningen 
och hanteringen av skogen. OK från gruppen. 

• Finngruvan. Hög kalvfrekvens samt frånvaro av vargrevir ger en relativt hög 
avskjutning. Efter mindre korrigeringar i Frode och planen ger gruppen OK. 

• Grönbo. Planen går mot målet. Hebyreviret påverkar området kraftigt, vilket 
ger en måttlig avskjutning. En diskussion med representanter för Sveaskog 
ska ske den 27 maj. Därefter lämnas den slutliga planen till gruppen. Gruppen 
har inga invändningar mot den plan som redovisades under mötet. Efter 
nämnda möte beslutades om oförändrad numerär i avskjutningen men med 
ökad andel kor bland de vuxna för att styra upp könskvoten och förstärka 
minskningen av stammen. 

• Ladbacken har inte inkommit med plan före mötet. Börje gör ett planförslag 
och ger support till företrädare för området. Planen innebär en måttlig 
ökning. Området är också utsatt för vargpredation. 

• Ludvika. Området har varaktigt haft låg reproduktion. I samverkan med 
vargsrevir sänks tilldelningen men med bibehållande av sänkning av antalet 
älgar mot målet. Gruppen anser att det är OK med poängterar att det finns 
frihet att höja avskjutningen om det visar sig finnas mer älg än beräknat. 



 

 

• Norrbärke. Anser att det inte finns något vargrevir i området. Vill aktivt ta ner 
stammen t o m under måltalet. OK från gruppen. Området bör dock vara 
öppna för att det Kan etableras vargrevir och handla därefter. 

• Ramsberg. Relativt lite vargpåverkan vilket kan hålla uppe avskjutningen. 
Ganska få tjurar kvar i vinterstam. Göran tar en kontakt och påpekar riskerna 
med detta. Planen OK för gruppen. 

• Skinnskattebrg -Riddarhyttan. Könskvoten är skev och riskerar att förstärkas. 
Planen återremitteras till området.  Skall också kompletteras med korrekta 
ÄBIN-värden. Börje sköter kontakten och support. 

• Söderbärke. Vissa mindre justeringar görs i Älgfrode och förvaltningsplanen. 
Pelle kontaktar ansvarig om detta. Gruppen ger OK. 

 
 

6. Gruppen diskuterade problem med en otymplig process för att få fram planer och att 
dels kommunicera detta med länsstyrelsen, dels kommunicera med många ÄSOn. 
Arbetet är tidskrävande och inte optimalt upplagt vad gäller planering i tid. Gruppen 
efterlyser en dialog med länsstyrelsen för att ändra/förbättra gruppens arbete med 
att ta fram planer. Gruppen diskuterade också en möjlighet att bilda ett ÄSO av hela 
Malingsbo ÄFO. 
 

7. Efter savskutad summering av godkända ÄSOplaner framgår att den tidigare 
ÄFOplanen behöver revideras. Det bör också påpekas att den bedömda 
täckningsgraden av vargrevir för hela ÄFOt är större än summan av den föreslagna 
täckningsgraden för samtliga ÄFOn. Osäkerheten kring gränser för reviren gör dock 
att svårt att göra korrigeringar för detta i år.  

 
8.  Nästa möte.   Ännu ej bestämt. Beror på Corona samt behov av revideringar av 

planer. 
 

Mötet avslutades. 
 
 
Sekreterare                                                       Justerare 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Göran Cederlund                                                                                                  Börje Eriksson 
 

Göran Cederlund (29 May 2020 09:49 GMT+2)
Göran Cederlund

Borje Eriksson (29 May 2020 09:56 GMT+2)
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