
Älgförvaltningsgruppens (ÄFG) möte i Österbybruks Älgförvaltningsområde (ÄFO)

Onsdagens den 2 maj 2018 kl.14.00 – 16.30 i Österbybruk.
Närvarande: Bo Jansson, Åsa Sikberg, Stefan Larsson, Inge Gustavsson, Stefan Holm
Anmält förhinder: Örjan Enehall.

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 15 februari 2018.
Konstaterades att älgskötselområdena (ÄSO) Älgmossen, Tvesen och Granfjärden nu 
under våren på sina årsmöten beslutat att gå samman till ett nytt ÄSO med namnet 
76:an omfattande 40 409 ha.

3. Analys av inlämnade älgskötselplanerna 2018/19 för ÄFO:ets nio ÄSO.

Vid summeringen av de nio skötselplanerna framkommer att det saknas totalt 71 älgar 
gentemot ÄFO:ets förvaltningsplan 2018/19. Pga. av att vi inte når effektmålen för de 
höga skadenivåerna och att älgobsen ligger ungefär på samma nivå som tidigare måste 
avskjutningen öka från 3,94 älgar/1000 ha till 4,5 älgar/1000 ha 2018/19. Vi måste 
gemensamt justera våra planer så att de kommer över 4,5 älgar/1000 ha för att kunna 
nå vårt mål att älgstammen ska minskas.  
ÄFG anser att Vendelåbygdens ÄSO och 76:ans ÄSO måste justera sina respektive 
skötselplaner med en högre målsättning för 2018/19. Vendelåbygden bör öka de vuxna 
djuren så man får en balanserad avskjutning mot kalvavskjutningen. 76:an måste öka 
avskjutningen och ha en jämn fördelning av vuxna djur. Norra Rodens ÄSO och 
Rasbokil-Olands ÄSO borde också öka sin totala avskjutning något för 2018/19. ÄFG 
förväntar sig att justeringar av omnämnda skötselplaner presenteras före den 13 maj 
och innan vårt samråd.



ÄFG anser att älgskötselplanen för 2018/19 ska bara gälla 1 år och att from 2019/2020 
görs 2 åriga planer för att alla ÄSO ska ligga i fas och att inventeringarna görs med 2 
års mellanrumrum. För att ha adaptiva planer, är 2 åriga planer att föredra.
Träffsäkerheten det tredje året är mycket dålig även med bra faktaunderlag. Viktigt är 
också att samråd sker med markägarna när nya älgskötselplaner arbetas fram. 

4. ÄFG diskuterar upplägget för samrådsmötet med ÄSO den 14 maj.
Två personer per ÄSO erbjuds delta. Punkter som kommer att tas upp är 
förvaltningsplanen, nuvarande skadeläge på ungskogen, föryngra med tall på tall 
marker, vidare bör frågor som restriktioner (så få som möjligt), fri kalvavskjutning 
från jaktstart, vikten av stort deltagande i älg Obs, gemensamma tjurrestriktioner, 
avlysningsjakt, kalvvikter m.m. tas upp på samrådsmötet den 14 maj. Samling vid 
BillerudKorsnäs kontor i Österbybruk (Karl Kihlbomsväg 11). Kl.16 för ÄFG och 
kl.18 för ÄSO. Möte kommer att ske i fält.

5. Mötet avslutas

Bo Jansson Stefan Holm 
Ordf. Sekr.


