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Datum 

2022-03-10 

 

Samrådsprotokoll ÄFO 3 

Tid: Torsdag 10 mars kl. 18 00 

Plats: Färgelanda Folkhögskola 

Kallade: ÄSO:n inom ÄFO 3 

1. Mötet öppnas av ordförande Jan Borssèn 

 

2. Notering av närvarande personer/representanter samt adjungerade 

ledamöter  

 

Totalt deltog 23 personer. Alla ÄSO:n var representerade och 5 från 

ÄFO och 2 representanter från Länsstyrelsen; Sofia Ring och David 

Persson. 

 

3. Till sekreterare: Jan Karlsson 

För justering utsågs ÄFO 3 gruppen södra Dal 

 

4. Redovisning av föregående års avskjutning. 

Jan Borssén föredrog ÄFO-områdets avskjutning, enligt följande. 

Noteringar med anledning av resultatet 

Måluppfyllnaden ligger i dagsläget runt 80% 

Trafikolyckor med älg pekar nedåt.          

      

5. Redovisning av älgobs samt övriga aktuella inventeringar 

Reproduktion fortsatt låg, slaktvikten fortsatt låg på kalv. 

 

6. Bedömning av den nuvarande älgstammen. 

Stammen följer vår målsättning ca 7 älg/1000 ha i vinterstam. 

Bekymmersamt med hondjursavskjutning, för hög omsättning i 

hondjursstammen. 

Det fällts för stora och produktiva hondjur. 

 

7. Redovisning av viltskador på gröda. 

Rapsen är ett attraktivt bete för det vilda, som ställer blir ett problem 

lokalt med betesskador som följd. 

 

8. Redovisning av färska skador på skog 

Skadeläget är 19 % tall och rase 8 % enligt ÄBIN 

 

9. Redovisning av viltolyckor i trafiken.    

26st olyckor med älg. 
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10. Noteringar och kommentarer (olika uppfattningar, lokala variationer 

med givetvis en mängd olika uppfattningar men ÄSO:na uttryckte 

önskemål om en något höjd älgstam. 

 

Utdrag ur Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2011:7: 

 

”Älgförvaltningsplan 18§ 

En älgförvaltningsplan ska tas fram för en period om tre år och ska 

innehålla åtminstone de uppgifter som framgår av bilaga 1. Planen ska 

godkännas av länsstyrelsen. Älgförvaltningsgruppen ska för 

älgförvaltningsområdet, minst en gång om året  

 

1. föreslå, inhämta, sammanställa och analysera   

 inventeringar av älgstam- men, inklusive biologiska data, med 

kvalitetssäkrade metoder, 

2. inhämta information avseende älg om inträffade trafikolyckor, 

predation av stora rovdjur på älg, skador för areell näring och 

foderprognoser samt  

3. genomföra protokollförda samråd med i 

älgförvaltningsområdet registrerade älgskötselområden samt 

med berörda myndigheter. Protokollen ska bevaras under 

minst fem år och ska på begäran inges till länsstyrelsen. 

Med utgångspunkt i den inhämtade informationen ska 

älgförvaltningsgruppen, med särskilt beaktande av fodertillgång och 

tolerabla skadenivåer, sätta upp mål för stammens storlek och 

sammansättning och med dessa som grund beräkna en lämplig 

avskjutning för att nå målen. Följande ska ligga till grund för 

älgförvaltningsplanen:  

1. uppgifterna som inhämtats till grund för älgförvaltningsplanen 

tillsammans med  

2. synpunkter som inhämtats vid samråd enligt första stycket 3 

ovan, med  

3. uppgifter om licensområden samt med  

4. de övergripande riktlinjer för älgförvaltningen som länets 

viltförvaltningsdelegation enligt förordningen (2009:1474) om 

viltförvaltningsdelegationer har beslutat om.  

 

Älgförvaltningsgruppen ska se över älgförvaltningsplanen minst en 

gång om året och vid behov föreslå ändringar för länsstyrelsens 

godkännande. Inför utgången av treårsperioden ska en ny plan tas 

fram i enlighet med denna paragraf.” 

 

11. Riktlinjer till jägarna för att uppnå önskvärd förändring: 

Inrikta jakten efter kalv och skjut bort icke önskvärda djur i vuxen 

stammen.  
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Samsas om jaktstarten och eventuella restriktioner hur jakten ska 

bedrivas, görs det lika finns det chans att nå ett bra resultat.  

Metoder för att nå resultat: påtryckningar från ÄFO, utbildningar, 

träffar och telefonsamtal.  

 

12. Mötets avslutande  

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Detta är en digital påskrift 

 

Orvar Ottosson     Jan Borssén 

Tillförord. Sekreterare                Ordförande      

Orvar Ottosson         Jan Borssén 

Namnförtydligande   Namnförtydligande  

 

Justeras: 

Göran Karlsson  

Göran Karlsson 

Namnförtydligande  
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