Protokoll möte Älgförvaltningsgruppen för Älgförvaltningsområde 6
Tid: 2021-06-07, kl 20.30-21.30
Närvarande: Nils Holmström, Markägarrepresentant, ordförande
Torbjörn Egerhag, Markägarrepresentant
Christer Ljungqvist, Markägarrepresentant
Rolf Böhn, Jägarrepresentant
Tony Axelsson, Jägarrepresentant
Kjell Fransson, Jägarrepresentant

§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av sekreterare
Mötet beslutade att utse Kjell Fransson att föra protokoll vid dagens möte.

§ 3 Revidering av älgförvaltningsplan för ÄFO6
Senaste underlag för fastställande av älgstammens storlek innebär en uppskattad älgstam efter
jakten 2020/2021 (vinterstam) på 9,5 älgar per 1000 ha. Reproduktionen bedöms, enligt senaste
älgobs, ha ökat.
De närvarande är överens om att en revidering av älgförvaltningsplanen för ÄFO6 behöver göras för
den kommande 3-årsperioden och avskjutningen behöver ökas. Detta innebär också att de
älgskötselområdena som ingår i ÄFO6 måste upprätta nya älgskötselplaner för den kommande 3årsperioden.
Nuvarande plan som fastställdes inför jaktåret 2020/2021 innebar ett mål att på 3 års sikt nå 6,5
älgar per 1000 ha i vinterstam. Planen innebar att 463 älgar skulle skjutas. Utfallet under föregående
jaktår blev att 492 älgar sköts, vilket motsvarar en avskjutning med 3,9 älg per 1000 ha. Andelen kalv
som sköts var 57%. Av de vuxna som sköts utgjorde tjurandelen 55%.
Vid dagens möte yrkar markägarrepresentanterna på en revidering av älgförvaltningsplanen så att
målet efter jaktåret 2023/2024 (3 år) ska minskas till 6,1 älgar per 1000 ha i vinterstam. Det innebär
att 551 älgar ska skjutas per år, en ökning mot nu gällande plan med 88 älgar/år. Avskjutningen
föreslås till 4,4 älg per 1000 ha varje år under 3-årsperioden. Andelen tjur som ska fällas föreslås till
45% av de vuxna (99 tjurar/år). Andelen kalv som ska fällas föreslås till 60% (331 kalvar/år).
Jägarrepresentanterna yrkar i stället på en revidering av älgförvaltningsplanen så att målet efter
jaktåret 2023/2024 (3 år) bibehålls oförändrat, d v s 6,5 älgar per 1000 ha i vinterstam. Det innebär
att 539 älgar ska skjutas under år 1-2 och 526 älgar under år 3, en ökning mot nu gällande plan med
76 älgar per år under år 1-2. Avskjutningen föreslås till 4,3 älg per 1000 ha under år 1-2 och 4,2 älg
per 1000 ha under år 3. Andelen tjur som ska fällas föreslås till 45% av de vuxna (97 tjurar/år).
Andelen kalv som ska fällas föreslås till 60% (323 kalvar/år). Beräkning enligt älgfrode bifogas
protokollet som bilaga 1.

Beslut:
Markägarrepresentanterna röstar för sitt yrkande enligt ovan.
Jägarrepresentanterna röstar för sitt yrkande enligt ovan.
Ordföranden avgör genom sin utslagsröst till markägarrepresentanterna fördel.
Mötet har sålunda beslutat enligt markägarrepresentanternas förslag att ny älgförvaltningsplan ska
upprättas med målet 6,1 älgar per 1000 ha i vinterstam efter genomförd jakt under jaktåret
2023/2024 (3 år). Förslaget ska lämnas till Länsstyrelsen i Jönköpings län för godkännande.
Samtliga tre jägarrepresentanterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§ 4 Uppdrag till Älgskötselområdena
Samtliga älgskötselområden får i uppdrag att upprätta nya älgskötselplaner utifrån beslutet om ny
älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområdet enligt § 2 ovan.
Ordföranden ska snarast tillskriva samtliga älgskötselområden inom älgförvaltningsområdet med
tydliga instruktioner vilket underlag som ska användas i de nya skötselplanerna och hur nytt
beräkningsunderlag laddas ned från nätet.
Förslagen från älgskötselområdena ska skickas till ordföranden senast 2021-07-05.

§ 5 Tid för nästa möte
Beslutas att nästa möte med älgförvaltningsgruppen ska hållas 2021-07-08, kl 18.00 hos K D
Feddersen Norden AB, Värnamo.

Vid protokollet:

Nils Holmström
Ordförande

Kjell Fransson
Sekreterare

