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Naturavdelningen 
Viltenheten 

  

 

  
 

 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Metoder för samrådsmöten inom älgförvaltningen 
- Förslag på alternativ till fysiska samrådsmöten 

Syftet med denna informationssammanställning är att sammanfatta gällande 

lagstiftning och riktlinjer kring samråd inom älgförvaltningen och samtidigt ge 

förslag på corona-anpassade lösningar för att kunna genomföra samrådsmöten trots 

rådande situation. 

Vikten av att hålla samrådsmöten inom älgförvaltningen 

Realistiskt uppsatta och lokalt förankrade mål i både älgförvaltningsplan (ÄFP) och 

älgskötselplaner (ÄSP) är viktigt för att respektive jaktområde ska kunna uppfylla 

sina avskjutningsmål. Regelbundna samrådsmöten både mellan 

älgförvaltningsgrupp (ÄFG) och ingående älgjaktsområden (ÄJO), samt inom 

respektive älgskötselområde (ÄSO) är grunden för att få till en lokal förankring av 

målen. För att kunna komma överens om realistiska mål krävs att utgångspunkten i 

både ÄFP och ÄSP baseras på älgskötselområdenas insamlade fakta om 

älgstammen, exempelvis älgobs, spillningsinventering, kalvvikter och 

avskjutningsstatistik. 

För att nå målen ni sätter upp i ÄFP respektive ÄSP är det viktigt att fälla de älgar 

som ingår i fastställd plan. Det finns möjlighet att byta ut vuxna djur mot kalv. 

Väljer ni att göra detta bör reproduktionen inom älgstammen öka på sikt eftersom 

äldre kor visats vara mer produktiva. Ett bra sätt att stimulera måluppfyllelse är att 

använda sig av avlysningsjakt, speciellt under den senare delen av jakten. 

Avlysningsjakt ger också mindre lag inom ÄSOt möjlighet att fälla en vuxen älg, 

vilket kan vara en morot för att vilja stanna kvar inom ÄSO. 
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Figur 1 Bilden på föregående sida visar den adaptiva älgförvaltningens olika delar. 
Älgförvaltningsområdet är den nivån där älgstammen förvaltas. Två viktiga 
aspekter av det årliga samrådet mellan ÄFO och ingående älgjaktsområden är att 
ÄFP baseras på lokalt insamlade fakta och att målen i ÄFP förankras väl lokalt hos 
både jägare och markägare. 

Alternativ till fysiska samrådsmöten 

Med anledning av Coronapandemin blev många samrådsmöten inställda under 

2020. Nu har vi levt med pandemin under en längre period och förhoppningsvis 

också hunnit börja ställa om till de förändrade arbetssätt som situationen kräver. 

Länsstyrelsen bedömer att samråd är en av grundstenarna inom adaptiv 

viltförvaltning och det är därför mycket viktigt att de ordinarie samråden inom 

älgförvaltningen genomförs. Detta ska givetvis ske med de anpassningar som krävs 

för att motverka smittspridning. 

Förslag på alternativa mötesformer för samråd 

Samrådens viktigaste syfte är att målen som sätts upp inom älgförvaltningen är 

lokalt förankrade och att de också upplevs som genomförbara på lokal nivå. 

Alternativ 1. Samrådsmötet hålls digitalt via t ex Skype, Teams eller telefon 

1. Kallelse och dagordning ska skickas till alla berörda jakträttshavare och 

markägare i vanlig ordning.  

2. Älgförvaltningsgruppen (när det gäller ÄFP), respektive 

älgskötselområdets styrelse (när det gäller ÄSP) ansvarar för att 

sammanställa ett faktaunderlag baserat på de inventeringsdata som 

rapporterats in inom älgförvaltningsområdet (ÄFP), respektive 

älgskötselområdet (ÄSP) och som ska ligga till grund för samrådet. För 

information om vad som bör redovisas i faktaunderlaget, se punktlista 

under alternativ 2 nedan. 

3. Om det är dags att revidera befintlig treårsplan ansvarar 

älgförvaltningsgruppen (ÄFP), respektive älgskötselområdet (ÄSP) för att 

efter samrådsmötet ta fram ett nytt planförslag. Planförslaget ska baserat 

på: 

• Samrådsmötets samlade bedömning av nuvarande älgstam och 

dess påverkan, samt  

• Samrådsmötets samlade synpunkter om målet för älgstammen för 

kommande treårsperiod 

4. Samrådsprotokoll, samt planförslag skickas därefter till Länsstyrelsen 

(ÄFP), respektive ÄFG (ÄSP) för granskning. 

5. Älgförvaltningsgruppen har i sin granskning av ÄSP som uppgift att se till 

att ÄSP inom älgförvaltningsområdet tillsammans styr mot målet i 

områdets älgförvaltningsplan. Detta innebär att målet med älgstammen 

inom den närmaste treårsperioden kan skilja sig åt mellan 

älgskötselområden, men att älgskötselplanerna sammantaget ska resultera i 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
Information 
  

 
 

 
Sida 

2021-02-19 
  

Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

3(5) 

 

 

att målen i ÄFP uppnås. Här är det viktigt med en konstruktiv dialog 

mellan ÄFG och ÄSO, vilket bland annat innebär konkreta och 

faktabaserade motiveringar till de punkter man eventuellt är oense om. 

6. Efter granskning och dialog med berört ÄSO skickar ÄFG 

samrådsprotokollet tillsammans med det granskade planförslaget till 

Länsstyrelsen för beslut. 

Alternativ 2.  

Om det är dags att revidera befintlig treårsplan tar älgförvaltningsgruppen (ÄFP), 

respektive älgskötselområdets styrelse (ÄSP) fram ett förslag till ny plan, samt en 

sammanställning av det faktaunderlag som planen baseras på. Om det inte är 

aktuellt med någon planrevidering genomförs samrådet som en utvärdering utifrån 

framtaget faktaunderlag. Ni kan då bortse från punkt 2 och 3 nedan. 

1. Följande bör redovisas i faktaunderlaget:  

• föregående års avskjutning inom ÄFO, respektive ÄSO 

• älgobs, spillningsinventering och eventuella andra 

viltinventeringar  

• bedömning av den nuvarande älgstammen  

• genomgång av det pågående arbetet inom ÄFO respektive ÄSO 

• viltskador på gröda  

• skador på skog 

• rapporterade viltolyckor  

• övrig dödlighet 

• skadeförebyggande åtgärder – varierat utbud av foder i tillräcklig 

mängd, viltvård etc. 

• målsättning för älgstammens utveckling 

2. Planförslaget tillsammans med faktaunderlaget skickas sedan på remiss till 

alla ingående älgjaktsområden (ÄFP) alternativt jakträttshavare och 

markägare (ÄSP) med en fastställd svarstid. Svarstiden bör överensstämma 

med lagstadgade rutiner för utskick av kallelse och dagordning. Utskicket 

kan ske via till exempel post, e-post eller genom att planförslaget sätts upp 

på lämpliga samlingsplatser. Möjligheten att lämna synpunkter, samt sista 

dag att göra det, ska kommuniceras tydligt till berörda jaktområden (ÄFP), 

alternativt jakträttshavare och markägare (ÄSP). 

3. När svarstiden gått ut sammanställer ÄFG (ÄFP), respektive ÄSO-

styrelsen (ÄSP), inkomna synpunkter i ett protokoll, där det också ska 

framgå hur inkomna synpunkter hanterats i det justerade planförslaget. 

Samrådsprotokollet, samt justerat planförslag skickas därefter till 
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Länsstyrelsen (ÄFP), respektive ÄFG (ÄSP) för granskning. Det är 

Länsstyrelsen som i slutändan beslutar planerna. 

En kombination av alternativ 1 och alternativ 2 är också möjlig. Har du ytterligare 

frågor om hur samrådet kan genomföras är du välkommen att kontakta någon av 

Länsstyrelsens vilthandläggare. Kontaktuppgifter finns på Länsstyrelsen i Västra 

Götalands hemsida under fliken ”Älgjakt”. 

 
Figur 2 Rullande schema för älgförvaltningen 

Årligt samrådsmöte mellan älgförvaltningsgruppen och 
ingående älgjaktsområden 

Älgförvaltningsplanen ska tas fram baserat på de senast insamlade data från 

ingående älgjaktsområden, samt ÄBIN, foderprognoser och viltolycksstatistik. En 

av älgförvaltningsgruppens uppgifter är alltså att sammanställa de data som 

älgjaktområdena rapporterat in om älgstammen och andra lokala förhållanden som 

påverkar förvaltningen. De ska sedan väga samman detta med senaste resultatet av 

älgbetesinventeringen (ÄBIN) och den viltolycksdata som rapporterats inom 

älgförvaltningsområdet. Samråd med ingående jaktområden krävs för att komma 

fram till gemensamma mål som är väl förankrade med jägare och markägare lokalt. 

För att älgförvaltningsplanens mål ska kunna uppnås är detta en förutsättning. 

Årligt samrådsmöte inom älgskötselområden 

Älgskötselplanen ska bidra till en adaptiv förvaltning och till att 

älgförvaltningsplanens mål uppnås. Beslutad älgförvaltningsplan ska alltså utgöra 

grunden när en ny älgskötselplan tas fram, tillsammans med de önskemål som 

framkommit vid älgskötselområdets årliga samrådsmöte. 
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Deltagande jakträttshavare respektive markägare har inför älgskötselområdets 

årliga samråd skyldighet att samla in de uppgifter inom sin ”sektor” som kan ha 

betydelse för samrådets bedömningar.  

Jakträttshavarna ansvarar för underlaget som rör avskjutningsstatistik, älgobs, 

eventuella viltinventeringar, bedömningar av älgstammens storlek och 

sammansättning med mera. 

Markägarna ansvarar för underlaget när det gäller viltskador på gröda och skog. 

Underlaget ska vara grundat på bedömningar eller genomförda inventeringar. 

Förändringar i skogsbruket (till exempel slutavverkningsarealer) som kan komma 

att påverka det framtida foderutbudet, samt åtgärder för att förbättra foderutbudet 

bör finnas med.  

Övriga aspekter som bör tas med i samrådsdiskussionerna är viltolycksstatistik, 

särskilt drabbade vägsträckor med mera, samt eventuella förslag om 

olycksförebyggande åtgärder. 

 

 

 


