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Godkännande av älgförvaltningsplan för Östervåla 
älgförvaltningsområde 

Beslut 
Länsstyrelsen godkänner bifogad älgförvaltningsplan för Östervåla 
älgförvaltningsområde att gälla från och med jaktåret 2022/23 till 
och med slutet av jaktåret 2024/25. 
  

Beskrivning av ärendet 

Ni har ansökt om godkännande av en ny älgförvaltningsplan för 
kommande treårsperiod för Östervåla älgförvaltningsområde (ÄFO). Till 
den inskickade planen är även en beräkning i Älgfrode bifogad. 

Efter att en ny skattning av älgstammen från SLU nationella 
beräkningsmetod har tillkommit har ni reviderat det första utkastet till ny 
förvaltningsplan. 

Förslaget innebär en sänkning av avskjutningsmålen för 2022 till 2,1 
älgar/1000 ha. Målet för 2021 var 2,4 älgar/1000 ha. Inriktningen att 
älgstammen ska minska bibehålls. Gällande förvaltningsplan var 
godkänd till och med jaktåret 2021/2022. 

Den reviderade planen uppges vara enhälligt antagen av 
älgförvaltningsgruppen. Länsstyrelsen noterar att en plats för jägarsidan 
var vakant. 

Förvaltningsplanen har skickats på remiss till Skogsstyrelsen, Svenska 
Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund.  

Jägarnas Riksförbund har svarat att man avstår från att yttra sig då 
ordföranden sitter i älgförvaltningsgruppen och får anses vara jävig. Inga 
övriga yttranden har inkommit. 
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Motivering till beslutet 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Älgförvaltningsgruppen för ett älgförvaltningsområde ska upprätta en 
älgförvaltningsplan för området enligt 3 d § jaktförordningen 
(1987:905). Planen ska godkännas av länsstyrelsen. 
Av 18 § Naturvårdsverkets föreskrift och allmänna råd (NFS 2011:7) om 
jakt efter älg och kronhjort framgår att en älgförvaltningsplan ska tas 
fram för en period om tre år och innehålla åtminstone de uppgifter som 
framgår av bilaga 1 till föreskrifterna. Älgförvaltningsplanen ska tas 
fram i enlighet med 18 § samma föreskrifter. 
 

Länsstyrelsen bedömning 
Älgobsen visar en negativ trend för älgstammen inom 
förvaltningsområdet. 
Spillningsinventeringen 2013 resulterade i 7,9 älgar/1000 ha, 2015 7,2 
älgar/1000 ha, 2017 6,7 älgar/1000 ha, 2019 5,5 älgar/1000 ha och 2022 
blev resultatet 3,3 älgar/1000 ha för Östervåla ÄFO.  
SLUs skattning av älgstammen med den nationella beräkningsmetoden 
är 4,2 älgar/1000 ha efter jakt 2021. 
Medelavskjutningen inom ÄFO Östervåla var under den senaste 
jaktsäsongen 2,0 älgar/1000 ha. Nyttjandegraden av planerad 
avskjutning inom förvaltningsområdet var 81,0 %.  
I den nya älgskötselplanen föreslås en avskjutning på 2,1 älgar/1000 ha 
för jaktåret 2022/23. Östervåla älgförvaltningsområde har målsättningen 
att älgstammen i förvaltningsområdet ska minska och att stammen har 
minskat under den senaste treårsperioden. 
Älgförvaltningsområdet uppskattar vinterstammen till 5,1 älgar/1000 ha 
och har uppgett ett mål för vinterstammen på 3,8 älgar/1000 ha. Den 
bedömda stammen är inom den övre delen av konfidensintervallet för 
SLUs skattning. 

Förutsatt att Östervåla älgförvaltningsområde har den älgstam (5,1 
älgar/1000 ha) som området bedömer kommer den planerade 
avskjutningen att leda till att stammen minskar mot målet. Enligt 
Naturvårdsverkets utvärdering ( Samförvaltning av älg och skog – analyser 
av den nya älgförvaltningen under perioden 2012–2021 (naturvardsverket.se)) 
är det vanligt att stammen överskattas vid låga tätheter. Om skattningen 
från den nationella beräkningsmetoden är korrekt (4,2 älgar/1000 ha) 
riskerar planerad avskjutning på 2,1 älgar/1000 ha medföra att stammen 
hamnar långt under målet.  

Östervåla ÄFO hyser även ett vargrevir vilket förvaltningen bör ta 
hänsyn till. Baserat på detta och att flera av de inventeringar som finns 

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7044-1/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7044-1/
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till grund för förvaltningsplanen visar på en minskande trend för tätheten 
av stammen anser Länsstyrelsen att det kan vara lämpligt att tillämpa 
försiktighetsprincipen. 

Förvaltningsplanen kan dock godkännas men älgförvaltningsgruppen bör 
noggrant följa upp resultatet av jakten och inventeringar (älgobs och 
spillningsinventering) för att se om avskjutningsnivån bör justeras för att 
nå förslaget mål.  
Länsstyrelsen bedömer att älgförvaltningsplanen för Östervåla 
älgförvaltningsområde är framtagen i enlighet med 18 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7). Älgförvaltningsplanen 
innehåller de uppgifter som framgår av bilaga 1 till föreskrifterna. 
Planen kan därför godkännas. 
 

Övrigt 
Enligt 18 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7) ska 
älgförvaltningsgruppen minst en gång om året se över 
älgförvaltningsplanen och vid behov föreslå ändringar för 
länsstyrelsens godkännande. Inför utgången av treårsperioden ska 
en ny plan tas fram i enlighet med nämnda paragraf. 

 
 

Beslutande 
Beslutet har fattats av vilthandläggare Lars Plahn. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor: 
1. Älgförvaltningsplan 

Kopia till:  
Skogsstyrelsen 

Svenska jägareförbundet 

Jägarnas Riksförbund 

Ingående älgskötselområden inom älgförvaltningsområdet 

























Område
Datum Tid 10.55

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.

2022 2023 2024 2025
Förslag på avskjutning

2021 2022 2023 2024
/2022 /2023 /2024 /2025

Antal per 1000 ha 2,0 2,1 2,1 2,1
% tjur av vuxna 52% 49% 49% 49%
% kalv av totalt 45% 46% 46% 46%

Antal tjurar 106 102 102 102
Antal kor 96 107 107 107
Antal kalvar 162 178 178 178
Totalt 364 387 387 387

Prognos: Älgar efter jakt (vinterstam)
2021 2022 2023 2024
/2022 /2023 /2024 /2025

Antal per 1000 ha 5,1 4,7 4,4 3,8
% tjur av vuxna 30% 31% 31% 30%

Antal tjurar 215 210 193 166 210 193 166
Antal kor 500 474 438 393 474 438 393
Antal kalvar 217 191 172 145 191 172 145
Totalt 932 875 803 704 875 803 704

Avvikelse från målet +232 +175 +103 +3

Kommentarer

2022-04-20 MJSignatur

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.

Indata3.4
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