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Beslut
Naturvårdsenheten
Sara Lindqvist
010-2253251

Datum

Diarienummer

2020-07-16

218-3704-2020

Stuguns Södra älgskötselområde
c/o Magnus Persson

Fastställande av älgskötselplan för 23-06-07-501-Ä
Beslut
Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Stugun Södra älgskötselområde, 23-0607-501-Ä att gälla till och med utgången av jaktåret 2020/2021.

Beskrivning av ärendet
Älgskötselplanen är framtagen efter samråd med berörda fastighetsägare och
jakträttsinnehavare inom älgskötselområdet samt älgförvaltningsgruppen. Berörd
älgförvaltningsgrupp har yttrat sig över älgskötselplanen innan den överlämnats och
granskats av Länsstyrelsen. Detta för att säkerställa att skötselplanen är i linje med den
förvaltningsplan som gäller inom förvaltningsområdet.
Älgförvaltningsgruppen i Östersund-Sundsvall har tillstyrkt bifogad älgskötselplan för
ett år. Detta då området går in för en ny treårsperiod efter jaktåret 2020/21.

Motivering till beslutet
För ett älgskötselområde ska det finnas en skötselplan. Älgskötselplanen ska bidra till
en adaptiv förvaltning och till att nå älgförvaltningsplanens mål. En älgskötselplan ska
vara framtagen efter samråd med älgförvaltningsgruppen och sedan fastställas av
Länsstyrelsen. För att fastställas ska planen alltid minst innehålla de kriterier som ställs
i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7).
En älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte Länsstyrelsen beslutar annat.
Länsstyrelsen bedömer att älgskötselplanen för Stugun Södra älgskötselområde är
framtagen i enlighet med Naturvårdsverkets krav. Planen kan godkännas för ett år i
enighet med älgförvaltningsgruppens yttrande.

Bestämmelser som beslutet grundas på
3 § jaktförordningen (1987:905) samt 27 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om jakt efter älg och kronhjort (NSF 2011:7).

Information
Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året göra en uppföljning av
älgskötselplanen och vid behov vidta åtgärder och föreslå ändringar för Länsstyrelsens

Web
831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Beslut
Datum

Diarienummer

2020-07-16

218-3704-2020

fastställande. I god tid innan treårsperioden passerat ska en ny plan ha tagits fram. Om
förvaltningsgruppen framför synpunkter på planens inriktning eller dess efterlevnad kan
det vara nödvändigt med revidering. Vidare gäller att om det under planperioden
visar sig att förändringar är nödvändiga för att nå målen, så ska planen revideras och
meddelande om detta skickas till Länsstyrelsen. Om skötselområdets areal förändras
med mer än 10 % bör en ny skötselplan utarbetas.
Länsstyrelsen påminner om att innebörden av detta beslut ska meddelas de
fastighetsägare, jakträttshavare och i förekommande fall viltvårdområdesföreningar som
berörs av beslutet.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Bitti Jonasson med naturvårdshandläggare Sara
Lindqvist som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Älgförvaltningsgruppen Östersund-Sundsvall

Bilagor
1. Överklagandehänvisning Naturvårdsverket
2. Älgskötselplanen för området

Bilaga 1
Beslut
Överklagandehänvisning
Naturvårdsverket

Du kan överklaga beslutet

Datum

Diarienummer

2020-07-16

218-3704-2020

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
Naturvårdsverket.
Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga
överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller
med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan
är det Naturvårdsverket som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla





vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen,
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, jamtland@lansstyrelsen.se,
eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienummer 3704-2020.
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Förutsättningar till ÄSP-mallen

Versionshantering
Version 2.0 uppdaterad 2018-03-16

Färgernas avsikt:
- Gul är obligatoriska fält och hämtas i första hand från portalen*
- Brunröd är valfria fält
- Ljusblå, data som förs över till älgfrode
- Grå, data som kan hämtas från älgfrode

- Gröna fält ifylls av Länsstyrelsen
- Vita fält beräknas/fylls med automatik
* Uppgifter som är ifyllda när planen öppnas hämtas från databasen i älgdata.se. Andra
obligatoriska uppgifter fyll in manuellt.
Ytteligare statistik som behövs för att ta fram planen finns på www.älgdata.se, och på
andra hemsidor (se länkar i planmallen och på www.älgdata.se)
Arbetsgång
- Fyll i fliken "Ärendekort"
- Ta fram fliken "Skötselplan", följ instuktionerna
- Avskjutningsberäningen görs i älgfrode efter att uppgifterna till punkt 4.
"HANDLINGSPLAN FRÅN NULÄGE TILL MÅLUPPFYLLNAD" har fyllts i (huvudsakligen)
- Vid behov kan man behöva arbeta vidare i en punkt längre fram i planen eller växla till
älgfrode under arbetet för bästa resultat
- Fyll i avskjutningen i planen.
- Underteckna och lämna planen till älgförvaltningsgruppen och Länsstyrelsen enligt de
rutiner som fastställts i länet
Synpunkter
Skötselplanen har utvecklats i nära samarbete med representanter för jägarnas-,
markägarnas och skogsbrukets organisationer. Ambitionen är ett verktyg som fyller
behovet i den adaptiva älgförvalningen.
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För att kunna förbättra planmallen i framtiden tar vi gärna emot konkreta förslag och
synpunkter. Skickas till:
algdata@lansstyrelsen.se
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Rättning/Ändring

Plats

Förutsättningar ÄFP-mall uppdaterade
Ny funktion. Ärendekort, för hantering av ärende och personuppgifter (flyttats från Skötselplanen)
Mål för vinterstam älg/1000 ha (delmål inom period borttagna)
Skogliga mål anpassade enligt ÄBIN redovisning mm.
Ny funktion. Beräkning medelvärde älgobs
Ny funktion. Beräknad sammansättning vid periodens start
Ny funkton. Sammanställt beräkningsvärde för analys i Älgfrode
Sammanfattning mål och nuläge, uppdaterad

Flik "Förutsättningar"
Flik "Ärendekort"
Punkt 1.1
Punkt 1.2
Punkt 2.1.2
Punkt 2.1.9
Punkt 2.1.10
Punkt 3

Älgstammens egenskaper enligt älgobs. Medel 2 år ändrad till Medel 3 år (anpassning till parametrar i Älgfrode)
Buggrättning. Färska skador tallar/produktionstammar, max

Punkt 2.1.10
Punkt 3

Versionshantering från 2018-03-16 införd

Flik "Förutsättningar"
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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 älgstammen, 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.
Allmänna råd
Älgförvaltningsgruppen bör, efter att ha inhämtat det underlag som krävs för att ta fram en
älgförvaltningsplan, göra en egen analys av hur uppgifterna ska användas för att uppnå en
ekosystembaserad förvaltning av älgstammen. De mål för älgstammens storlek och sammansättning
som ska tas fram bör utgå ifrån älgförvaltningsområdets samlade inventeringar av älgstammen samt
de lokala variationerna i förvaltningen som beskrivs i älgskötselplanerna. Genomförandet av
inventeringar bör alltid utföras på ett likartat sätt och med noggrannhet utifrån de kvalitetssäkrade
Page 4 of 62
metoderna.

Älgförvaltningsgruppen bör, efter att ha inhämtat det underlag som krävs för att ta fram en
älgförvaltningsplan, göra en egen analys av hur uppgifterna ska användas för att uppnå en
ekosystembaserad förvaltning av älgstammen. De mål för älgstammens storlek och sammansättning
som ska tas fram bör utgå ifrån älgförvaltningsområdets samlade inventeringar av älgstammen samt
de lokala variationerna i förvaltningen som beskrivs i älgskötselplanerna. Genomförandet av
inventeringar bör alltid utföras på ett likartat sätt och med noggrannhet utifrån de kvalitetssäkrade
metoderna.
19 § Uppgifter i älgskötselplanerna om lokala förhållanden för att förebygga skador på skog, jordbruk
och i trafiken samt lokala effekter av rovdjur ska särskilt beaktas vid framtagande av
älgförvaltningsplanerna.
20 § Älgförvaltningsplanen ska innehålla råd och vägledning för älgskötselplaner inom
älgförvaltningsområdet.
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Ärendekort
Ansökan om:

För perioden, jaktåret
till och med
Namn område
Länsstyrelsens reg.nummer
Till befintligt ärende
Fyll i uppgifterna i nedan och lämna ärendekortet till Länsstyrelsen som
försättsblad till skötselplanen
Företädare för älgskötselområdet
Namn

Telefon 1

Magnus Persson

0695-762008

Namn

Telefon 2

070-6068814
Aderss

Telefon 3

Skolvägen 1
Postnummer och ort

844 51 Stugun
E-postadress

magnus.persson@sca.com
Födelsedatum

1963-10-17
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
Namn på älgskötselområdet

Stuguns Södra Älgskötselområde

Typ av plan

Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period)
Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)
Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period)

Diarieföring av älgskötselplanen

Nytt ärende (planen har inte lämnats tidigare)
Till befintligt ärende. Diarie nr:

Version (datum)

2020-03-23

Länsstyrelsens reg.nummer

23-06-07-501-Ä

Älgskötselplan för perioden

2020

2022

2020-03-23

Reviderad datum
Revidering orsak

till och med

I period pga ändrade förhållanden
Beslutad av Länsstyrelsen
Ansökt areal (nytt/ändrat område)

Total areal ÄSO (ha)

56 673

Areal åkermark i ha

Registrerande län

0

(Arealen används inte i beräkningar,
beräkninga baseras på total areal)

Jämtland

0

ÄFO nummer
ÄFO namn

Östersund/Sundsvall

Fastställd av länsstyrelsen den

Länsstyrelsens noteringar och villkor för beslut om fastställande av planen:

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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ÄLGSKÖTSELSPLAN

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
INNEHÅLL:
1. MÅLSÄTTNINGAR
1.1 Älgstammen
1.2 Skog och betesskador
2. NULÄGESBESKRIVNING
2.1 Uppgifter om älgstammen
2.2 Uppgifter om skogstillstånd och betesskador
2.3 Skador på gröda
2.4 Trafikolyckor med älg
2.5 Övrig dödlighet
2.6 Predation
3. SAMMANFATTNING MÅLSÄTTNINGAR OCH NULÄGE
4. HANDLINGSPLAN FRÅN NULÄGE TILL MÅLUPPFYLLNAD
4.1 Planerad avskjutning
4.2 Avskjutningsförslag licensområden
4.3 Planerade inventeringar

5. ÖVRIGT
5.1 Redogörelse för samråd och förankringsprocessen inom äso.
5.2 Bilagor

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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ÄLGSKÖTSELSPLAN

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
1. MÅLSÄTTNINGAR
1.1 Mål för älgstammens utveckling inom älgskötselområdet
Kvantitativ målsättning för treårsperioden
Antal de kommande 3 åren

Öka

Oförändrad

Minska

Älgstammen ska
Med hänsyn till:

För hög skogsskadenivå.

Kvantitativ målsättning för treårsperioden (3-års medelvärden)
antal

antal/1000 ha

Tjur

0,0

Ko

0,0

Kalv

0,0

%

Totalt

Mål för vinterstam

2022

Vinterstam älg/ 1000 ha

7,0

efter jakt

Kvalitativ målsättning för treårsperioden (3-års medelvärden)
Andel tjur av vuxna:

40%

i älgobs

Antal kalvar per hondjur:

0,65

uttryckt som ett decimaltal enligt älgobs

Målsättning kalvandel i avskjutning:

40%

av totala avskjutningen

Slaktvikter kalv (kg)

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx

70

i medelvikt för alla vägda kalvar från jaktstart
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
Redogörelse av inventeringsundelag för beräkning av älgstammens sammansättning i området.

1.2 Övergripande målsättningar för skogens utveckling inom ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDET
Tallar

Maximal årsskada (vinterskada + sommarskada)

Granar

Maximal årsskada (vinterskada + sommarskada)

Tallar

ANDEL oskadade av klövvilt vid 5 m

Tallar

ANTAL oskadade av klövvilt vid 5 m

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx

4%

Ange i %
Ange i %

70%

Ange i %
Ange i stammar/hektar
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
2. NULÄGESBESKRIVNINGAR
2.1 Uppgifter om älgstammen inom älgskötselområdet
Uppgifter om älgstammen och redovisning av inventeringar enligt föreslagna kvalitetssäkrade metoder.

2.1.1 Den totala avskjutningen inom ÄSO på årsbasis
Bör avse de senaste tre årens avskjutning.
År

2017

2018

2019

Tjur

49

54

48

Hondjur

35

50

54

Kalv

79

64

61

Totalt

163

168

163

Totalt per 1000 ha

2,9

3,0

2,9

56 673

56 673

56 673

Areal (ha för respektive år)

Sammanställning av avskjutningen de senaste tre åren för uppföljning av kvalitetsmålen.

År

2017

2018

2019

Tjurandel avskj. (tjur/vuxna)

58%

52%

47%

Kalvandel avskj. (kalv/totalt)

48%

38%

37%

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

2.1.2 Älgobservationer (älgobs)
Minst de senaste fyra årens älgobs jämförs för att trenden i älgpopulationen ska kunna följas.
År

2016

2017

2018

2019

Medel

Antal obstimmar

9 404

8 333

8 138

7 845

8105

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
Observationer per mantimme

0,034

0,050

0,035

0,043

0,043

Antal kalvar per hondjur

0,580

0,730

0,490

0,500

0,57

Andel tjur av vuxna

44,0%

33,0%

38,0%

40,0%

37%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

2.1.3 Spillningsinventering
År
Antal provytor
Antal dagar i inventeringsperiod
Antal funna spillningshögar
Spillningshögar per älg och dygn
Antal högar per ruta (täthetsindex)
Vinterstam i antal/1000 ha (max)
Vinterstam i antal/1000 ha (min)
Vinterstam i antal/1000 ha (medel)
Vinterstam i antal/1000 ha (medel)
Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
2. NULÄGESBESKRIVNINGAR forts.
2.1.4 Kalvvikter - vikt utan huvud, hud, skankar och inälvor före skottrensning
Medelslaktvikten för samtliga fällda och vägda älgkalvar inom ÄSO från de senaste tre åren.
År

2015

2016

2017

2018

2019

Slaktvikt kg septemberjakt (vägda)

0

0

0

0

0

Slaktvikt kg oktoberjakt (vägda)

0

0

0

0

0

Slaktvikt kg medel (vägda)

65

67

66

66

65

Antal vägda kalvar

Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

2.1.5 Vuxna vikter - vikt utan huvud, hud, skankar och inälvor före skottrensning
Medelslaktvikten för samtliga fällda och vägda vuxna älgar inom äso från de senaste tre åren.

År

2015

2016

2017

2018

2019

163

166

160

159

160

192

189

195

199

188

Antal vägda kor
Slaktvikt kg (vägda) kor
Antal vägda tjurar
Slaktvikt kg (vägda) tjurar
Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

2.1.6 Medelålder
Medelålder för samtliga fällda och tandsnittade vuxna älgar inom äso från de senaste tre åren.

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
År

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antal åldersbestämda kor
Medelålder år (tandsnitt) kor
Antal åldersbestämda tjurar
Medelålder år (tandsnitt) tjurar
Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

2.1.7 Reproduktion
Antal utstötta ägg per hondjur från livmoderundersökningar inom äso från de senaste tre åren.

År

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Antal analyserade kor
Ägg per hondjur (livmoderanalys)
Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

2.1.8 Flyginventering
År
Tjur
Ko
Kalv
Totalt
F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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ÄLGSKÖTSELSPLAN
2.1.9 Bedömning av den nuvarande älgstammen inom älgskötselområdet
Antal de senaste 3 åren

Ökat

Oförändrad

Minskat

2015

2016

2017

2018

2019

7,6

7,7

8,2

8,5

8,8

Älgstammen har

År
Vinterstam, älg/1000 ha

Beräknad sammansättning andel vid periodens start

Antal älgar

Beräknad
fördelning

Antal
älgar/1000 ha

Tjur

142

28%

2,5

Ko/kviga

242

48%

4,3

Kalv

115

23%

2,0

Summa

499

100%

8,8

% tjur av vuxna

Redogörelse av inventeringsundelag för beräkning av älgstammens sammansättning i området.

Kvalitet de senaste 3 åren

Minskat

Oförändrad

Ökat

Tjurandelen
Medelåldern
Kalvvikterna
Reproduktionen
F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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2.1.10 Sammanställt beräkningsunderlag för analys i Älgfrode
Data till Älgfrode
Områdets areal i ha

Älgstammens egenskaper

56673

Enligt älgobs

Målsättning

Medel 4 år

Medel 3 år

Senaste år

% tjur av vuxna

37%

37%

40%

57%

57%

50%

Övrigt

Antal älgar per 1000 ha

7,0

Antal kalvar per vuxet hondjur

% tjur av vuxna

40%

Enligt avskjutning

Avskjutning

% tjurkalv av alla kalvar

52%

Dödlighet utöver jakt

Rovdjur

Trafik

Antal vuxna tjurar

48

Antal vuxna tjurar per år

0,0

1,3

Antal vuxna hondjur

54

Antal vuxna hondjur per år

1,1

1,7

Antal kalvar

61

Antal kalvar per år

28,9

1,7

Älgstammens storlek
Antal älgar per 1000 ha

8,8

Bedömd eller beräknad sammansättning enligt Älgfrode antal vid periodens slut (utökad uppgift ej obligatorisk)

Antal älgar

Beräknad
fördelning

Antal
älgar/1000 ha

% tjur av vuxna

Tjur
Ko/kviga
Kalv
Summa

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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2. NULÄGESBESKRIVNINGAR forts.
2.2 Inventeringar av skogstillståndet inom älgskötselområdet
Uppgifter om skogstillståndet och redovisning av inventeringar enligt föreslagna kvalitetssäkrade metoder.

2.2.1 Fodertillgång och skadeläge på skog enligt Skogsstyrelsens foderprognoser och Äbin inom ÄFOt
Fodertillgång och prognos
Areal ungskog

2017

2018

2019

2020

2021

2022

53 382

55 542

57 908

60 300

62 270

63 863

Oförändrad

Minskande

2017

2018

2019

28%

9%

2023

RASE (rönn, asp, sälg, ek), andel ytor med förekomst
Utveckling kommande 5 åren

Ökande

Areal tallfoder
Övriga uppgifter om skogstillståndet enligt Äbin
Tallar

Årsskada (vinterskador + sommarskador)

Tallar

Andel stammar utan viltskador

Ståndortsanpassning

Andel mager mark föryngrad med tall

RASE

Andel ytor med gynnsam konkurrensstatus

Granar

Årsskada (vinterskador + sommarskador)

2.2.2 Bedömt betetryck i avsaknad av Äbin eller som komplettering till Äbin

För

Tolerabla

För omfattande

Tall

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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Gran
RASE, välj alternativ i lista

2018
Omhändertas istället av:

Välj i lista

Bedömningen grundar sig på
Kommentarer/ Redogörelse av olikheter inom området.

2.3 Redovisning av skador på gröda
Tolerabla

För omfattande

Omfattning
Redogörelse för typ av skador och var skadorna har förekommit.

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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2. NULÄGESBESKRIVNINGAR forts.
2.4 Redovisning av rapporterade viltolyckor med älg
Vilttrafikolyckorna med älg de senaste 3 åren
År

2017

2018

2019

Tjur, trafikdödad

1

1

2

1,3

Hondjur, trafikdödad

2

2

1

1,7

Kalv, trafikdödad

2

2

1

1,7

5

5

4

4,7

2017

2018

2019

Älgolyckor inom ÄSO, antal

Okänd, trafikdödad
Summa trafikdödade älgar

2.5 Övrig dödlighet
År
Tjur
Ko
Kalv
Okänd
Summa

2.6 Redovisning av rovdjursförekomst och predationstryck
Predation inom ÄSO

Vargrevir
F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx

% av reviret
som berör ÄSO

Predation i
reviret antal

Predation
vuxen älg

Predation kalv
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Summa:

Predation kalv

Björnens
predation i
ÄSOt

Predation/
1000 ha

2

29

31

0,5

2

29

31

0,5

Björntäthet per 100 000 ha

Antal björnar
inom ÄSO

Predation per
vuxen björn

Predation
vuxen älg

15,0

9

7,30

S:a predation:
Förutsättningar för ovanstående:

Vargpredationen bör beräknas till 100-140 älgar/revir. I beräkningen utgörs predationen av 82% kalv och 18% vuxna.
Björnpredationen bör beräknas till ca 7 älgar per vuxen björn. I beräkningen utgörs predationen av 93% kalv och 7% vuxna.
Andelen vuxen björn utgör 50% i beräkningen.

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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3. SAMMANFATTNING MÅL OCH NULÄGE
Mål

Nuläge

Trend

Åtgärdsförslag

Vinterstam, älgar per 1000ha registrerad jaktareal

7,0

8,8

Ökande

Vinterstam, antal älgar totalt inom ÄSO

397

499

Ökande

Andel tjur av vuxna i älgobs

40%

37%

Oförändrad

Högre tryck på hondjur i avskjutningsmål.

Antal kalvar per hondjur i älgobs

0,65

0,57

Minskande

En strävan att höja detta värde.

Kalvandel i avskjutning

40%

41%

Oförändrad

Slaktvikter kalv (kg)

70

66

Oförändrad

Färska skador tallar/produktionstammar, max

4%

19%

Oförändrad

Ökad avskjutn. Högre tryck på hondjur.

Borde kunna ligga högre?

Andel ytor med gynnsam konkurrensstatus
Fodersituation enligt foderprognos
Älgolyckor inom ÄSO, antal totalt
Övrig dödlighet, antal älgar inom ÄSO
Predation, antal älgar inom ÄSO

31

4. HANDLINGSPLAN FRÅN NULÄGE TILL MÅLUPPFYLLNAD
4.1 Avskjutning för älgskötselområdet
År

Avskjutning baseras på:

2020

2021

2022

Tjur

46

46

43

Beräkningsmodell Älgfrode (bifogas)

Hondjur

76

69

59

Annan beräkning/förslag (bifogas)

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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Annan beräkning/förslag (bifogas)

Kalv

81

77

68

Antal älgar totalt

203

192

170

Andel tjur av vuxna (%)

38%

40%

42%

Andel kalv av total avskjutning (%)

40%

40%

40%

56 673

56 673

56 673

3,6

3,4

3,0

2022

2023

Areal (ha för respektive år)
Totalt per 1000 ha

Motivering för avvikelse jämfört med beräkningsmodellens förslag

4.2 Planerade inventeringar
År

2021

Äbin
Spillningsinventering
Flyginventering
Avskjutningsstatistik
Älgobs
Kalvvikter
Foderprognoser
Kommentarer

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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5. ÖVRIGT
5.1 Redogörelse för samråd och förankringsprocessen inom äso.
Denna älgskötselplan har utformats i samråd med berörda fastighetsägare och jakträttshavare.

magnus.persson@sca.com
Företrädare för älgskötselområdet

Magnus Persson
Namnförtydligande

Älgskötselplanen tillstyrks av älgförvaltningsgruppen

Datum:
2020-04-07

Älgskötselplanen tillstyrks inte av älgförvaltningsgruppen

KP
För älgförvaltningsgruppen

Kenneth Persson / på uppdrag av ordf.
Namnförtydligande

ÄFG tillstyrker planen för år 2020 (1 år). Se ytterligare kommentar i ÄFG protokoll no 35.

Motivering eller avvikande mening

F92DCFC3FC4D4C95B0A5FEE66259F792.xlsx
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5.2 Bilagor
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Total avskjutning inom ÄFO på årsbasis

Avskjutningsplan inom ÄFO för p

180

250

160
200
Antal fällda älgar

Antal fällda älgar

140
120
100
80
60

150
100

40

50

20
0
Tjur
Hondjur
Kalv
Totalt

2017
49
35
79
163

2018
54
50
64
168

2019
48
54
61
163

0
Tjur
Hondjur
Kalv
Antal älgar totalt

Avskjutning totalt per 1000 ha

2021
46
69
77
192

Avskjutningsplan totalt per

3,5

4,0

3,0

3,5
3,0

2,5

2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0

1,0
Page 30 of 62

0,5

2020
46
76
81
203

0,5

2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0

1,0

0,5
0,0
Totalt per 1000 ha

0,5

2017
2,9

2018
3,0

2019
2,9
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0,0
Totalt per 1000 ha

2020
3,6

2021
3,4

lan inom ÄFO för planperioden

2021
46
69
77
192

2022
43
59
68
170

ngsplan totalt per 1000 ha
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2021
3,4

2022
3,0
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Älgobservationer (älgobs)
0,060

0,800

Obs/mantimme

0,600
0,040
0,500
0,030

0,400
0,300

0,020
0,200
0,010

0,000
Observationer per mantimme
Antal kalvar per hondjur
Andel tjur av vuxna

0,100

2016
0,034
0,580
44,0%

2017
0,050
0,730
33,0%

2018
0,035
0,490
38,0%
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2019
0,043
0,500
40,0%

0,000

Reproduktion och tjurandel

0,700

0,050

Spillningsinventering
Index-beräknat antal per 1000 ha

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Vinterstam i antal/1000 ha (max)
Vinterstam i antal/1000 ha (medel)
Vinterstam i antal/1000 ha (medel)
Vinterstam i antal/1000 ha (min)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Kalvvikter i kg - årsvisa värden och trendlinjer
100
90
80
70

Medlevikt i kg

60
50
40
30
20
10
0
Slaktvikt kg septemberjakt (vägda)
Slaktvikt kg oktoberjakt (vägda)
Slaktvikt kg medel (vägda)

2017
0
0
66

2018
0
0
66
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2019
0
0
65

Skogstillstånd enligt Äbin
- årsvisa värden samt trendlinjer
Skadeprocent och/eller andelar

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Årsskada (vinterskador + sommarskador)
Andel stammar utan viltskador
Andel mager mark föryngrad med tall
Andel ytor med gynnsam konkurrensstatus
Årsskada (vinterskador + sommarskador)

2017

2018
28%
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2019
9%

2020
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[

PROTOKOLL NO 35]

7 april, 2020

Älgförvaltningsgruppen Östersund/Sundsvall
Markägare: Ulf Källman, Mats Andersson och Karl Larsson
Jägare: Kenneth Persson, Daniel Östman och Mikael Westin

Tfn-möte
2020-04-07 kl 1600-1700.
Deltagare: Ulf, Mikael, Daniel och Kenneth.
Ingen fullmakt.

1.

Mötet öppnas

Ulf Källman öppnar mötet.

2.

Dagordning

Utsänd dagordning tillsammans med kallelse godkändes.

3.

Info

# Stugun Södra har omorganiserat sig. Styrgrupp sex personer. Ny ordf är Magnus Persson, SCA.
ÄSO:t har jagat på en plan som inte registrerats på lst. Älgdata visar resultat baserat på "gamla
planen". Ny ÄSO-plan nu inlämnad till ÄFG.
# Länsstyrelsen meddelar att kommande ÄSO-planer ska använda de mallar för respektive
områden som nu finns att hämta på www.algdata.se
Hämtade planer är automatiskt ifylld med rätta siffror från älgdata samt arealuppgift.
# Företrädare för Helvetesbränna har protesterat avseende den arealuppgift som Lst anger för ÄSO:t.
Anser att deras egen uträknade areal är den rätta! Skillnaden är 10 053 ha.

4.

Hur hanterar vi årets samråd

Vi beslöt följa Folkhälsomyndighetens riskbedömning avseende evenemang och sammankomster
med anledning av covid-19!
Samrådsmöten med ÄSO år 2020 kommer därför att genomföras som tfn-/skype-möten!
Ulf har skickat ett info-meddelande till alla ÄSO som ingår i vårt ÄFO tillsammans med ett
formulär (Formulär för älgskötselområden inför samrådsmöten och bedömningar av älgläget).
ÄSO fick uppgiften att svara på frågorna i formuläret före vårt gruppmöte, 7 apr.
Svarat har: Alnö, Bodsjö-Revsund, Bräcke, Gråssjö-Räggen, Stugun Södra, Sundsvall,
Sundsvall Sydvästra, Torp Östra samt Håsjö-Ragunda. Totalt 9 av 17.
Ulf skickar påminnelse om svar till: Borgsjö, Helvetesbränna, Hällesjö-Korsåmon, Storåsen,
Sundsjö, Sundsvall Norra, Torp Norra och Östersund.
Komplettering behövs från Sundsvall Sydvästra och Håsjö-Ragunda som inte svarat på "Önskat
läge och avsikt med skötselplanen".
Från föregående protokoll:
Ulf återkommer om möjligheter till en träff med Åsbygden:s styrgrupp och med dem diskutera
avskjutningsmodell i licensområdet.
1
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4.

Sammanställning av inkomna "formulär-svar" från ÄSO

ÄSO

Avskjutning

Avskj. snitt 3 år *

Bedömning

Mål 2020

Anm.

Alnö

Oförändrad

58% tj och 38% ka

Stammen ökar

Minska stammen

Ny plan ?

Bräcke

Minskande

39% tj och 47% ka

Stammen minskar

6 älgolyckor E14

Bodsjö-Revsund

Minskande

44% tj och 50% ka

Stammen minskar

Vill avvakta ÄFG
kommentarer
Följa planen

Gråssjö-Räggen

Minskande

40% tj och 30% ka

Håsjö-Ragunda

Ökande

42% tj och 53% ka

Stammen minskar
Låg kalvandel
Stammen minskar
Hög reproduktion

Vill avvakta ÄFG
kommentarer
Öka avskjutning
hondjur

Stugun Södra

Oförändrad

52% tj och 41% ka

Mer målstyrning
o differentiering

Ny plan kommer !

Sundsvall

Oförändrad

50% tj och 36% ka

Stammen ökar
Låg medelålder
Låg tjurandel
Varierande älgtäthet
Stammen oförändrad

Minska stammen.
Numerär går före
kvalitet

Lågt jakttryck gör
att målen är svåra
att nå.
Ny plan kommer !

Sundsvall
Sydvästra

Ökande

64% tj och 42% ka

Stammen oförändrad

Torp Östra

Minskande

47% tj och 40% ka

Stammen oförändrad
Låg medelålder

Följa planen
avseende
könsfördelning
Följa planen

Ser risk med färre
jägare i jl p g a
sjukdom och
nekad semester

* Snittvärde tre år är ÄFG komplettering för att får en bild av vad som skjutits tidigare

5.

ÄFG slutsatser och beslut

Sammanfattning
ÄFG har gjort en sammanställning som visar ÄSO måluppfyllnad (grön-gul-röd).
En tydlig bild är att de ÄSO som använder tilldelning/diferentierad fördelning av älg i kombination
av ngt krav på kalvjakt innan man fortsätter skjuta vuxna älgar enligt målstyrd jakt klarar sina
uppsatta mål.
De ÄSO som nyttjar avlysningsjakt klarar inte eller har väldigt svårt att klara måluppfyllnaden.
Om det enbart är modellen fördelning alt. avlysningsjakt som är orsaken till den stora skillnaden är
vi inte helt klar över. Det kan vara fler orsaker som påverkar:
- ÄSO planen är inte framtagen i samråd markägare-jägare
- bristande förståelse för plankrav och nivån på betesskador
- jaktlag/jaktledare känner sig inte delaktiga i besluten och planmålen
- lågt jaktintresse som minskar ytterligare då vuxna älgar är skjutna
- jaktdeltagare som deltar endast i september vilket gör färre jaktdeltagare i okt/nov
ÄFG föreslår:
Att styrelse/styrgrupp i ÄSO diskuterar älgförvaltningen tillsammans med markägare & jaktledarna.
Vid dessa möten bör även jaktledarna få medbestämmande avseende avskjutning och på vilket sätt
man skall gå till väga. Älgstammens kvalitet bör diskuteras. Detta för att få en ökad samsyn jägaremarkägare.

2
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Styrdok för planarbeten säger:
a)
Älgskötselplanen är framtagen efter samråd med berörda fastighetsägare och
jakträttsinnehavare inom älgskötselområdet samt älgförvaltningsgruppen!
ÄFG anm:
Helt säkert uppfyller inte alla planer denna förutsättning.
En bredare uppslutning bakom inlämnad plan tror vi skulle ge ett bättre slutresultat.
Vi jobbar för en ändrad arbetsmetodik i de ÄSO som har svårigheter att uppfylla sina planmål.
b)

+ - 10% är riktvärdet för godkänd måluppfyllnad. Gäller resp. tjur / hondjur / kalv samt totalt !
ÄFG anm:
För snäv marginal för godkännande!
Vi upplever att ÄSO har stora svårigheter med att fastställa vinterstam i älgfrodeberäkningar,
under förutsättningar. Denna siffra är avgörande för att planen skall bli så nära verkligheten
som möjligt.
¤ För högt värde ger en övertro på att skjuta mycket älg - vilket leder till forcerad jakt, fel älgar
skjuts och planmålet uppnås ändå inte = röda värden och ofta fel kvalitet/sammansättning i en
vinterstam med låg medelålder samt låg reproduktion.
¤ För lågt värde ger en oförändrad / växande älgstam = kan öka betesskadorna.
Förslag: ÄFG föreslår att Länsstyrelsen undersöker möjligheten att genomföra en "provperiod"
á 6 år inom Z- och Y-län där en ändring till +- 20% tillåtes. Efter denna period beslutas om ev
fortsättning eller ej. Syfte: Pressen minskar på ÄSO avseende måluppfyllnad.
ÄSO har då även möjlighet att lägga sig "närmare" verkligheten i sin plan men ändå känna att de
har marginal och möjlighet att öka avskjutningen med +20% om det visar sig vara behövligt.

c)

Älgstammens kvalitet: En hög medelålder bör eftersträvas på såväl hondjur som tjurar. En hög
medelålder hos hondjuren medför normalt en högre reproduktion. En hög medelålder hos
tjurarna innebär troligen att kornas brunst påverkas positivt vilket leder till tidigt födda kalvar.
En hög reproduktion gör att man kan ha lägre vinterstam men ändå en bra jakt (fler kalvar föds)
ÄFG anm: Under flera år har tjur 10+ sparats i september. Några ÄSO har sparat dessa tjurar
under hela jaktperioden 3 alt. 6 år. Goda erfarenheter redovisas genom rapporter om ökat antal
observationer av tjur med större horn! Dock kan vi inte se ngn större skillnad i vikt.
Snittvärde 5-år, avseende slaktvikt:
Tjur 189,6 kg (oförändrat), Hondjur 163,4 kg (oförändrat), Kalv 67,6 kg (minskande).
Ökad avskjutning på hondjur i syfte att snabbt minska älgstammen vilket leder till låg vikt och
låg medelålder på hondjuren kan vara en orsak.
Förslag: ÄSO diskuterar älgstammens kvalitet i samråd markägare-jägare för att tillsammans
komma fram till en gemensam lösning där kvantitet och kvalitet står i fokus.

3
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Alnö
Nytt område (5078 ha) registrerat år 2019. Bröt sig loss från Sundsvall Norra.
ÄFG tillstyrkte ej inlämnad plan vid ansökan. Motivet var a) litet område b) fel målsättning med
älgförvaltningen. ÄFG föreslog en licenstilldelning för år 2019 med 6 tjur, 9 hondjur och 12 kalvar.
Lst godkände inlämnad plan med ett avskjutningsmål:
2019/ 6 tjur, 4 hondjur och 8 kalvar ÄSO har rapporterat en avskjutning: 5 tjur, 5 hondjur och 10 kalvar
2020/ 5 tjur, 4 hondjur och 7 kalvar
2021/ 5 tjur, 4 hondjur och 7 kalvar
Formulärsvaret anger nu en ökande stam och ett önskemål om ny plan!
ÄFG är fortsatt missnöjd med godkänd plan som enligt vår mening inte leder till en bra
älgförvaltning enligt gällande riktlinjer. Vi diskuterade om vi skall gå in med en
rekommendation/anvisning om ny plan och ett förändrat antal älgar samt fördelning vuxna 40% tjur
och 60% hondjur. Beslut tas nästa möte!
Bodsjö-Revsund
Enligt älgobs en ngt minskande stam vilket följer planen väl. Nyttjar +10% om möjligt.
Diskussion påbörjad om att ev minska mål vinterstam, i nästa planperiod.
Bräcke
Formulärsvaret säger att stammen minskar vilket stöds av älgobs. Tangerar eller är nu under mål
vinterstam ? ÄFG skuggplan visar på ett behov att diskutera och ev revidera ÄSO-plan för 2020.
I samband med detta även se över fördelning tjur-hondjur ! Har viltolyckor E14.
Gråssjö-Räggen
Älgobs stödjer uppfattningen om en minskande stam. Klarar måluppfyllnad på vuxna väl men har
betydligt svårare att nå kalvmålet. Har skjutit 40% tjur och 60% hondjur i många år vilket kan
bidragit till att man nu har små och unga hondjur. Dålig reproduktion över lag och inga två-kalv-kor.
Älgstammen under mål vinterstam ?
Nuvarande ÄSO-plan säger 2020/ 27 tjur, 32 hondjur och 39 kalvar = 98 älgar.
ÄFG har gjort en skuggplan som visar 2020/ 19 tjur, 19 hondjur och 23 kalvar = 61 älgar.
ÄFG rekommenderar området att revidera sin plan för år 2020 och i samband med detta återgår till
en fördelning 50-50 tjur-hondjur !
Håsjö-Ragunda
Formulärsvaret säger att stammen minskar. Älgobs pekar på en oförändrad stam.
År 2019 gick man in på en "egen plan" och ökade avskjutningsmålet +9 hondjur samt +4 kalv.
Detta ligger inom ramen för +10%. Målen nådda. Kalv med råge.
Önskar samma avskjutningsnivå år 2020 som 2019. Mål 2020/ 59 tjur, 89 hondjur och 136 kalv.
Stugun Södra
ÄSO:t har lämnat in ny plan för perioden 2020- -2022.
Planen är snarlik den "skuggplan" ÄFG har gjort inför årets samråd. Skillnaderna är marginella.
ÄSO lägger nu avskjutning: tjur på 38% och minskar kalvandelen till 40%.
Däremot visar planen ett negativt värde år tre med en vinterstam under målet med 1/1000 ha.
Beslut: ÄFG godkänner Stugun Södra plan för år 2020/2021 (1 år)!
Från år 2021 går vi in i en ny planperiod och då kan det vara lämpligt att även Stugun Södra startar
om med en ny tre-års-plan så att alla områden ligger i fas. Dessutom kommer den nya styrgruppen
få ett års resultat av ny avskjutningsmodell inom området.
4
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Sundsvall
ÄSO:t har svårt att nå sina planmål. Lågt jakttryck anses vara anledningen. Älg finns?
ÄFG kontaktar företrädare för området och diskuterar en eventuell metodförändring för ökad
måluppfyllnad? Ny plan kommer enligt uppgift. ÄFG inväntar denna för ytterligare kommentarer.
Sundsvall Sydvästra
Obefintlig älgobs. Jagar väldigt lite i september. Jägarna har "bättre jakt" annat håll.
Tradition av att skjuta tjur och spara hondjur. Följer ej sin plan avseende fördelning vuxna.
ÄFG har påtalat detta och bättring utlovas - vi får se.
Torp Östra
ÄSO:t förhållandevis litet med ca 3000 mantimmar. Älgobs visar på en oförändrad stam.
God betestillgång i höglägen efter stormen IVAR 2013. Har viltolyckor E14.
Önskar följa sin plan år 2020. Tj 11 st, Ko 13 st och Ka 20 st.
ÄFG skuggplan pekar på att ÄSO nu är nere på sin målsättning vinterstam och därmed ett behov av
minskad avskjutning. Viss invandring från grann-ÄSO?

6.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7.

Nästa möte

Nästa möte med ÄFG inplaneras som tfn-möte 14 april kl 1600.
Ulf återkommer med agenda och tfn-nummer för uppkoppling.

8.

Mötet avslutas

Ulf tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Ulf Källman
Ordf.

Kenneth Persson
Protokollförare

5
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Nyheter i Älgfrode version 3.4
Datumspärr bortagen
Från och med version 3.4 finns inget datum som innebär att Älgfrode därefter blockras för att göra
prognoser.
År för senaste jakt
År för senaste jakt kan sättas till årtal mellan 2011 och innevarande år.
Godkända indata för rovdjur
Värden som accepteras som indata på björntäthet är utökat till ett intevall mellan 0 och 99 björnar
per 100 000 ha. Värden som kan anges i "Bilaga I Beräkn.stöd predation" på antalet älgar som ett
vargrevir tar är utökat till ett intevall mellan 0 och 160 älgar per år.

Nyheter i Älgfrode version 3.3
Område, datum, tidpunkt och signatur
Uppgifter för vilket område prognosberäkning avser samt när och av vem indata respektive prognos
är utförd är nu nödvändig information. Fylls detta inte i erhålls ingen prognos.
Utökat inmatningsstöd
Fler kommentarer i celler som skall förses med indata. Dessa indikeras som röda flikar i
cellernas övre högra hörn och innehållet framträder om man för pekaren över respektive cell
med röd flik.
Begreppet vinterstam
Älgstammen förändras i storlek under varje år som går. Begreppet vinterstam är definierat som
älgtäthet i januari och med jaktårets hela jaktuttag avdraget. I Älgfrode är vinterstam, stam
efter jakt och stam i januari uttryck för samma sak.
Nyheter
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Älgstammen förändras i storlek under varje år som går. Begreppet vinterstam är definierat som
älgtäthet i januari och med jaktårets hela jaktuttag avdraget. I Älgfrode är vinterstam, stam
efter jakt och stam i januari uttryck för samma sak.
Förbättrat stöd för att göra prognos
Indikation på saknade eller orimliga värden förbättrad. Icke godkänd inmatning syns som
mörkaorange bakgrund. Dessutom indikeras i tabell över prognos om en kategori utrotas med
angivet uttag. Ett minustecken betyder överuttag.
Data till ÄFPmall
Data från Älgfrode som skall finnas med i länsstyrelsernas förvaltningsplan återfinns i Bilaga II
Data till ÄFPmall. Referenserna till rader i ÄFPmall är reviderade.

Nyheter
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Älgfrode en modell för att planera
avskjutning av älg
Version 3.4

Hur blir älgstammen
om man skjuter ett
visst antal kor,
kalvar och tjurar?
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Något om älgdemografi
Stammens storlek och sammansättning
Antal älgar i stammen varierar stort över året. Efter kalvningsperioden i maj-juni ökar antalet
rejält för att under hösten reduceras av jakt. Före jakten är andelen kalv och tjur vanligtvis
högre än efter, medan det omvända gäller andelen kor i stammen. Uppgifter om stammens
sammansättning kan fås från olika typer av inventeringar och/eller beräkningsmodeller.
Vandring
I norra Sverige förekommer vandring mellan sommar- och vinterområden. Detta innebär för
det första att den jaktbara stammen inte är helt liktydig med den stam som finns vid jaktstart.
För det andra så utgör vinterstam det antal älgar som finns i området i januari. Fler som
vandrat in än som vandrat ut ger en förhöjd täthet och vice versa.
Antal kalvar per vuxet hondjur
Åldern på stammens hondjur påverkar genomsnittligt antal kalvar per vuxet hondjur. Unga och
riktigt gamla individer är mindre fruktsamma dvs. får färre kalvar. En stor andel unga hondjur i
stammen - låg medelålder - betyder normalt ett lägre reproduktionstal än en stam med hög
medelålder. Kornas fruktsamhet varierar även på grund av miljöfaktorer t.ex. födomängd och
födokvalitet. I genomsnitt föds vanligtvis mellan en halv och lite drygt en kalv per vuxet
hondjur. I rovdjursfri miljö överlever merparten kalvar sommaren. I områden med björn kan
överlevnaden dock vara så låg som 50%. I modellberäkningarna skall ett skattat värde på kalv
per vuxet hondjur från Älgobs och/eller flyginventering anges.
Andel tjurkalv av alla kalvar
Kön på kalvar bestäms av olika inre och yttre faktorer och det föds som regel något fler kalvar
av hankön än honkön. Man kan använda avskjutningsstatistik för att bestämma denna andel. I
modellberäkningarna används ett riksgenomsnitt på 52% tjurkalvar av alla kalvar om uppgift
på könskvot bland kalvar utelämnas.
Antal döda av annat än jakt
I Sverige, speciellt i södra delen, är det inte ovanligt att älgar som dör av annat än jakt kommer
någon människa till kännedom. Men eftersom det inte finns något generellt krav på
rapportering, trafikskador undantaget, blir antalet i de flesta fall osäkert. Genom forskning vet
vi emellertid att jakt är den avgjort vanligaste dödsorsaken hos älg. Förutom jakt dör älgar av
Fakta
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trafik, rovdjur, sjukdomar, svält, ålderdom, drunkning, fall1 m.m.
miljö är antalet
vanligtsvis blygsamt jämfört med antalet som skjuts. Finns vargrevir och älgtätheten är låg kan

I Sverige, speciellt i södra delen, är det inte ovanligt att älgar som dör av annat än jakt kommer
någon människa till kännedom. Men eftersom det inte finns något generellt krav på
rapportering, trafikskador undantaget, blir antalet i de flesta fall osäkert. Genom forskning vet
vi emellertid att jakt är den avgjort vanligaste dödsorsaken hos älg. Förutom jakt dör älgar av
trafik, rovdjur, sjukdomar, svält, ålderdom, drunkning, fall m.m. I rovdjursfri miljö är antalet
vanligtsvis blygsamt jämfört med antalet som skjuts. Finns vargrevir och älgtätheten är låg kan
varg vara en betydande dödsorsak. De flesta älgar som tas av varg i Sverige är kalvar. Björn
tar än mer sällsynt vuxna älgar och deras inverkan är främst på kalvar innan jaktstart. Med
uppgifter på antal björnar i området och/eller förekomst av vargrevir finns en beräkningshjälp
(Bilaga I) att skatta antal rovdjursdödade älgar i området.

Skogsbrukets
Viltgrupp
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Modellbeskrivning och anvisningar
Med detta program kan man beräkna förväntat antal älgar i en älgstam upp till tre år i
framtiden. Genom att variera avskjutning erhålls olika utfall. Programmet lämpar sig för att ta
fram avskjutningsförslag som bland annat efterfrågas i älgförvaltningsplaner. För att skatta
antalet älgar i befintlig stam eller beskriva tidigare utveckling bör andra verktyg eller metoder
användas.
Programmet bygger på en tillväxtmodell anpassad att fungera tillsammans med indata som
man vanligtvis kan förvänta sig ska finnas för ett förvaltningsområde med en egen älgstam.
Modellen beaktar förändringar i andelen ettåriga hondjur i stammen och dess inverkan på
hondjurens reproduktion. Modellen tar inte hänsyn till att överlevnad hos vuxna älgar beror av
ålder, mellanårsvariationer eller att reproduktion påverkas negativt av ökad täthet i
älgstammen. Eventuella effekter på stammens storlek och sammansättning som en följd av
vandring beaktas ej vilket i förekommnande fall kan ge missvisande prognoser.
Kvaliteten på indata, inte minst älgtäthet, har stor inverkan på resultat. Att använda osäkra
eller statistiskt felaktiga indata kan vara sämre än att helt utelämna dessa. För att värdera
kvaliteten på indata bör experthjälp anlitas.
Kom ihåg att ju längre fram man fjärrskådar desto osäkrare blir en prognos.
Modell och indata
Modellen för populationsutvecklingen är byggd utifrån att man kan ange:

•
•
•
•
•

områdesstorlek och älgtäthet i området efter senaste jakt
antal skjutna tjurar, kor och kalvar i området senaste året
månad för jaktstart
antal björnar i området
summan av andelar av olika vargrevir i området

Rättvisare prognoser kan erhållas om man även har bra skattningar på:

•
•
•

antal kalvar per vuxet hondjur från Älgobs och/eller flyginventering
könskvot hos kalv bland skjutna kalvar
antal älgar som årligen dött av/förväntas dö av rovdjur, trafik och andra ej
jaktbetingade orsaker
2 Anvisningar
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Så här gör du

•
•

Gå till fliken 3 Förutsättningar. Fyll i ingångsvärden i tabellen.

•

Gå till fliken 4 Förslag på avskjutning. Fyll i den tänkta avskjutningen för respektive år
i den övre tabellen. Observera att endast orange celler kan fyllas i! Senaste årets
avskjutning syns i första kolumnen med grå bakgrund. Beräkningen sker automatiskt
och kan läsas av i diagram eller tabeller.

Om mer detaljerade uppgifter rörande predation än antal björnar och/eller
revirförekomst finns tillgängliga kan fliken Bilaga I Beräkn.stöd predation användas.
Överför beräknat antal älgar som tas av rovdjur till tabell i flik 3.

Sidorna är anpassade för att kunna skrivas ut. För synpunkter och support kontakta
algfrode@naturforvaltning.se. Vanliga frågor från användare (FAQ) hittas på Svensk
Naturförvaltnings hemsida www.naturforvaltning.se
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Förutsättningar
Område

Stuguns Södra ÄSO

Datum

2020-03-23

Programversion

Tid

11:30

Signatur

MP KZ KH

3.4

Fyll i alla orange celler (använd ej klipp och klistra). Orange celler måste visa svart text på ljus bakgrund för att en prognos ska erhållas.
Fyll i olivgröna celler om uppgifter finns tillgängliga (använd ej klipp och klistra). Tomma celler innebär att schablonvärden hämtas.
Förekomst av björn och/eller varg påverkat storleken på schablonvärdena.
Värden som används i modellberäkningen syns i celler med grå bakgrund.
Områdesinformation
År vid start av senaste jakt
Områdets areal i ha
Månad jakten startar
Rovdjursförekomst
Antal björnar per 100 000 ha
Mängd vargrevir inom området

Områdesinformation
År vid start av senaste jakt
Områdets areal i ha
Månad jakten startar

2019
56 586
9

Rovdjursförekomst
Antal björnar per 100 000 ha
Mängd vargrevir inom området

15,0
0,00

Målsättning
Antal älgar per 1000 ha
% tjur av vuxna

Vinterstam
7,0
40%

Målsättning
Antal älgar per 1000 ha efter jakt
% tjur av vuxna efter jakt

Avskjutning
Antal vuxna tjurar
Antal vuxna hondjur
Antal kalvar

Senaste jakt

Avskjutning
Antal vuxna tjurar
Antal vuxna hondjur
Antal kalvar

Älgstammens storlek
Antal älgar per 1000 ha

48
54
61
Efter senaste
jakt

Älgstammens storlek
Antal älgar per 1000 ha

8,8

3 Förutsättningar
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Älgstammens egenskaper
% tjur av vuxna
Antal kalvar per vuxet hondjur

Enligt flyginventering

Enligt Älgobs

Älgstammens egenskaper
% tjurar av vuxna
Antal kalvar per vuxet hondjur

37%
0,57
Enligt avskjutning

% tjurkalv av alla kalvar
Dödlighet utöver jakt
Antal vuxna tjurar per år
Antal vuxna hondjur per år
Antal kalvar efter jaktstart per år

% tjurkalv av alla kalvar

44%
Rovdjur

Trafik

1
2
1

1
2
1

Övrigt

Kommentarer

Skogsbrukets
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INDATA SAKNAS
INDATA SAKNAS
INDATA SAKNAS

Dödlighet utöver jakt
Antal vuxna tjurar per år
Antal vuxna hondjur per år
Antal kalvar efter jaktstart per år

prognos ska erhållas.
nvärden hämtas.

2019
56 586
9

15,0
0,0
Vinterstam
7,0
40%
Senaste jakt

48
54
61

Vid jaktstart

11,8

3 Förutsättningar
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Vid jaktstart

37%
0,57
Vid jaktstart

44%
Totalt

5
10
7

3 Förutsättningar
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Avskjutning & Prognos
Område

Stuguns Södra ÄSO

Datum

12:00:00 AM

Programversion

Tid

11:30

3.4

Signatur

MP

Indata

2020-03-23 11:30 MP KZ KH

Fyll i alla orange celler (använd ej klipp och klistra). Orange celler måste visa svart text på ljus bakgrund för att
en prognos ska erhållas. Höj/sänk värden så att mål uppnås. Minustecken på älgar efter jakt betyder överuttag.
Differens i antal älgar i stammen mellan prognos och mål kan avläsas längst ned på sidan.
Uppgifter på senste årets avskjutning och vinterstam syns i celler med grå bakgrund.
2020
2021
2022
2023

Förslag på avskjutning

Älgar per
1000 ha
10

2019
/2020

2020
/2021

2021
/2022

2022
/2023

2,9
47%

3,6
38%

3,4
40%

3,0
42%

37%

40%

40%

40%

Antal tjurar
Antal kor
Antal kalvar

48
54
61

46
76

46
69

43
59

2

Totalt

163

81
204

77
192

68
170

0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal per 1000 ha
% tjur av vuxna
% kalv av totalt

Mål

8

Prognos
Uttag

6
4

Prognos: Älgar efter jakt (vinterstam)

Antal per 1000 ha
% tjur av vuxna
Antal tjurar

2019
/2020
8,8
34%

2020
/2021
7,9

2021
/2022
7,0

2022
/2023
6,1

36%

37%

37%

133

129

116

103

Andel tjur
av vuxna
50%
Mål

40%

Prognos

30%
20%

129

116

103

10%

4 Avskjutning&Prognos
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0%
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Prognos

30%
20%
Antal kor
Antal kalvar

253
113

228
92

199
79

174
68

Totalt

498

449

395

345

Avvikelse från målet

+102

+53

-1

-51

Kommentarer

10%

228
199
174
92
79
68
0%
2018
2019 2020395
2021 2022 345
2023 2024
449

Älgar i
området
300
250
200
150
100
50
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Kor
Tjurar
Kalvar

Beräkningsstöd predation
Område

Stuguns Södra ÄSO

Datum

12:00:00 AM

Programversion

3.4

Tid

11:30

Signatur

MP KZ KH

Fyll i uppgifter i räknemodul "Vargrevir i området". Ange namn eller identitet på vargrevir som skall räknas med.
Kontrollera att areal och jaktstartsmånad i blad 3 är ifyllda. Saknas uppgifter kan ingen beräkning göras.
Fyll i björntäthet och andel av respektive revir i området (använd ej klipp och klistra).
Fyll i gröna celler om uppgifter finns. Tomma fält innebär att genomsnittsvärden för region hämtas.
Värden som används för att beräkna total predation syns i grå celler.
Värden att överföra till blad 3 avläses i modul "Predation i området".
Områdets areal i hektar
Månad jakten startar
Björn
Antal björnar per 100 000 ha

15,0

% vuxna björnar i stammen
Predation älg per vuxen björn
% älgkalv av predation
% älgko av predation
% av kalvpredation före jaktstart

50%
7,3
93%
5%
95%

Björn
Björn per 100 000 ha
% vuxna björnar i stammen
Predation älg per vuxen björn
% älgkalv av predation
% älgko av predation
% av kalvpredation före jaktstart
Antal björnar i området
Björnpredation vuxen tjur
Björnpredation vuxen ko
Björnpredation älgkalv
Björnpredation älgkalv efter jaktstart

Vargrevir i området
Varg
Namn eller identitet på revir

Varg
Andel av revir
inom området

Predation per
helt revir

Bilaga I Beräkn.stöd
Page predation
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Namn eller identitet på revir

Andel av revir
inom området

Vargrevir i området

Totalt

0,00

Totalt

% älgkalv av predation
% älgko av predation
% av kalvpredation före jaktstart

% älgkalv av predation
% älgko av predation
% av kalvpredation före jaktstart
Vargpredation vuxen tjur
Vargpredation vuxen ko
Vargpredation älgkalv
Vargpredation älgkalv efter jaktstart

Predation i området

Totalt

Totalt

Predation vuxen tjur
Predation vuxen ko

1
2

Predation vuxen tjur
Predation vuxen ko

Predation älgkalv efter jaktstart

1

Predation älgkalv efter jaktstart

Kommentarer
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Bilaga I Beräkn.stöd
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0,00

MP KZ KH

56 586
9

15,0
50%
7,3
93%
5%
95%
8
1
2
29
1

Predation per
helt revir

Bilaga I Beräkn.stöd
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120
82%
12%
56%
0
0
0
0

1
2
1

Bilaga I Beräkn.stöd
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Denna sida är avsedda att fungera som underlag för att kopiera uppgifter i ÄFPmall

Registrerad areal för området (ha)

Cell i ÄFPmall
C6

56 586

1.1 Mål för älgstammens utveckling inom älgförvaltningsområdet
År
Vinterstam älg/ 1000 ha

Andel tjur av vuxna, i Älgobs
Antal kalvar per hondjur, i Älgobs
Målsättning kalvandel i avskjutning

2020
7,9

2021
7,0

2022
6,1

Medel 2020-2022
38%
0,58
40%

B42-D42

B46
B47
B48

4.1 Avskjutning för älgförvaltningsområdet
År
Tjur
Hondjur
Kalv

2020
46
76
81

2021
46
69
77

2022
43
59
68

B249-D249
B250-D250
B251-D251

När du kopierar till planmallen, använd funktionerna Kopiera och Klistra in.
Uppgifter i punkt 1.1 beskriver förväntat utfall utifrån avskjutning i punkt 4.1.
Om utfall ej sammanfaller med de mål ni har bör avskjutning anpassas så att utfall och ert mål sammanfaller.
OBS! Stryk eller ändra inga uppgifter i detta blad. Använd istället flik 3 och 4 för att ändra innehåll.
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