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Datum 

2022-04-21  

Dagordning för samrådsmöte med ÄSO och Licenslag 
inom ÄFO 2 
Torsdag den 21 April 2022, klockan 18.30 på Apelsäter, Tanum 

PROTOKOLL 

1. Ordföranden hälsar välkommen, presentation av deltagarna. 

 

2. Val av sekreterare, samt 2 justeringsmän. 

Benjamin A, sek 

Marcus Kärrskog, just 

Stefan Johansson, just 

Kort presentation av deltagare 

Frånvarande Rabbalshede 

 

3. Redogörelse för ÄFG arbete, "årshjulet". 

Bildspel Äfo, L-G. 

 

4. Jaktresultat 2021-22 i ÄFO2 i förhållande till målen i våra planer.  

Bildspel, L-G 

 

5. Licensområdenas tilldelning och avskjutning. 

Bildspel, L-G 

 

6. Inventeringar Älgobs, Spillning, Havreåkrar och Flyg 

Bildspel, L-G 

 

Peter Höök: Det finns knappt någon jaktbar stam i Uddevalla norra. 

Vid en vikande stam är det lätt att inte nå målen, när stammen sedan 

ökar kommer vi att nå måluppfyllnad. 

Är planen realistisk? Pappersälgar, det förekommer att kalvar 

rapporteras som inte är skjutna. Förhoppningsvis inte inom vårt 

område. 

Reproduktionstakten, Älgen har svårt att skifta bete, övriga hjortdjur 

är bättre på att anpassa sig. 

 

Uno Finn: Planen säger 809 st för 2022, 7 st planer har kommit in - 

planerna minskar med 100st. Planen bör ändras i år. 

 

7. Foderprognos, tallplantering, ÄBIN, älgskador i jord o skogsbruk  

Bildspel, L-G 

Stefan J, Peter H: Större tjurar tycks inte ha hjälpt för kvaliten, finns 

det vikter på skjutna kor? 

Spara stora hondjur rekommenderas. 



2 (3) 

 
 

Referat från Norge, deras sätt att sköta fördelning mellan kön och 

ålder. De räknar med marginal för felskjutningar i deras tre årsplaner. 

Stora kor som går tomma? 

Statistik, fungerar den, är det rätt fakta? 

Trenderna måste kontrolleras över att antal år, inte enskilt år. 

Bokenäs sticker ut i siffrorna, låg avskjutning på senare år. Endast lite 

konkurrerande övrigt klövvilt. 

Mindre tid på pass kommer att ställa till det för OBS, färre jägare över 

tid ger sämre resultat. 

Nationella beräkningsmetoden visas. 

 

Tallens och bärrisets betydelse för fodertillgång. 

Örterna som kommer i hyggesmiljön bör också ha stor betydelse. 

Belyser önskemål om ändrade tider för årshjulet, Äbin blir svår att 

hinna med i nuvarande läge. 

 

8. Älgolyckor 2021. 

Bildspel, L-G 

Uddevalla sticker ut i statistiken. Stora vägar, mycket trafik, obefintliga 

staket vid hårt trafikerade vägar. 

Åke: Flyginventeringen visar trots detta på färre älgar- speglar inte 

stammen. 

Marcus: Vad vill du visa med detta? L-G. 

 

9. Länsstyrelsen har ordet. 

Lst: Linnea och David, bildspel, utvärdering. 

algdata.se 

Kvällens forum är för att byta åsikter-information inom området. 

Peter H: Vad vill vi med numerären, öka eller minska. 

Linnea: Älgen äter det som blir över, dvs tall. Även de andra 

klövviltsarterna bör beskattas. 

David: Foder, Genetik, Klimat. 

Kommer det någon RASE på hyggen som ni besöker? 

Röj för att bilda foder. 

 

10. Analys, varför når vi inte avskjutningsmålen? 

 

11. Älgstammen hur mår den?? - Går vi åt rätt håll? 

Stefan J: Ska vi verkligen starta jakten i brunsten. 

Benny T: Kollapsade fodret, vad är det som har lett till färre älgar idag. 

Hur går det med dräktighet som exempel. 

Vi behöver resonera om vilka djur som ska skjutas. 

Om vi får upp reproduktionstalen så kan vi öka avskjutningen på sikt. 

Peter H: Övrigt vilt måste hanteras, fodret räcker inte. 

Magnus A: Sotenäs har beskrivit detta väl i sina rapporter. 
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Stammen är vikande, ett hjortdjur får betala för allas betande. 

 

12. Samlade bedömning om balansen, övr. hjortvilt, älg, foder, skog. Hur 

går det för bönderna, jordbrukets påverkan, blir de drabbade eller är 

de nödvändiga för vårt vilt. 

Ska vi öka eller minska stammen? 

Linnea: Samsyn efterfrågas, det ska vara en levande diskussion.  

Peter H: I den södra delen behöver öka, 

Benny T: Stammen bör vara oförändrad. 

Magnus A: Vi måste gör vårt arbete, jaga mera av övrigt vilt.  

Uno F: De flesta vill minska avskjutningen, siffrorna visar på 

felaktigheter i nuvarande plan. 

Benny T: Får vi upp reproduktionstalen så löser det sig, då kan vi öka 

avskjutningen. 

Danel Sifvertsson: Ni ska styra oss, ska vi korta jakten 

Stefan P: Ökningen av klövviltet ca 35% under året, det saknas foder. 

Peter H: Vi måste jaga mera hjort. 

Stefan P: Vi klarar inte av att finna balans idag. 

Tider för underlag, planer måste finnas i tid, omöjligt för områdena att 

utföra sitt jobb med nuvarande underlag. 

Arbetet kommer att utföras för granskning till slutet av Mars 2023. 

Efter nästa års jakt har vi mera data, förra planen var en lång process. 

 

13. ÄSOn som gör nya planer 2022. 

Sotenäs 

Kville  

Rabbalshede  

Bokenäset  

Uddevalla Norra  

Vette Norra 

 

13. Jakttider 2022-23 

 

14. ÄFO plan 2023-2026, funderingar. 

 

15. Övriga frågor 

 

16. Mötet avslutas  

Mötet hölls med bildspel som bas, bläddrades lite hit och dit 

underkvällen, således kan punktindelningen vara lite rörig, 

 

Vid Pennan: Benjamin Aronsson 

 

Justeringsmän:  

Marcus Kärrskog 

Stefan Johansson 
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