
Utbildning om älgskötselplaner

Onsdag den 7 april 2021 och fredag den 9 april 2021, Skype

• Ramverk – lagstiftning, mål 
och planprocess

• Genomgång av planmall och 
Älgfrode

• Vägen till bra måluppfyllnad

• Tid för frågor och diskussion Fotograf: PublicDomainImages, Pixabay



Ramverk

Vad bör man tänka på när man tar fram en 
älgskötselplan?



Dagens älgförvaltning

Älgförvaltningsplaner

Länsmålsättning älg

Älgskötselplaner

9 älgförvaltningsområden
9 älgförvaltningsgrupper
Varje grupp 3+3 representanter

Samråd

Samråd



Lagstiftning
Grunden

• Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2011:7, 27 §
• Älgskötselplanen ska bidra till en adaptiv förvaltning och till 

att älgförvaltningsplanens mål genomförs. Planen ska tas 
fram efter samråd med älgförvaltningsgruppen.

• En älgskötselplan omfattar en period om tre år, om inte 
länsstyrelsen beslutar annat.



• En älgskötselplan […] ska alltid innehålla
1. en beskrivning av den långsiktiga målsättningen för skötseln av älgstammen inom 

området,
2. en uppföljning av föregående älgskötselplan,
3. En bedömning av förekomsten av älg inom området, fördelat på tjur, ko och kalv, utifrån 

vinterstam och i förekommande fall uppdelad på fast stam och vandringsälgar,
4. en beskrivning av betessituationen i området och vilka åtgärder som ska vidtas för att 

begränsa skador av älg på gröda och skog inklusive biologisk mångfald,
5. en beskrivning av de åtgärder som kan vidtas om uppsatta mål för förvaltningen inte ser ut 

att kunna uppnås, exempelvis för att minska risken för trafikskador orsakade av älg,
6. en redovisning av de inventeringar som planeras att genomföras under planperioden,
7. uppgift om hur stor den årliga avskjutningen bör vara fördelat på tjur, ko och årskalv samt
8. älgförvaltningsgruppens skriftliga tillstyrkan av älgskötselplanen.

Lagstiftning
Vad planen ska innehålla (27 § NFS 2011:7)



Revidering av älgskötselplanen

• Företrädare för älgskötselområdet ska minst en gång om året 
göra en uppföljning av älgskötselplanen och vid behov vidta 
åtgärder och föreslå ändringar för länsstyrelsens 
fastställande. (27 § NFS 2011:7)

• Förslag till älgförvaltningsgrupperna (ÄFG) om 
älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner i fas med varandra

• Rekommendation: Kom överens med er ÄFG om hur ni ska göra 
med er specifika ÄSP (anpassa den till ÄFP eller skriva den på 3 år)



Lagstiftning
Relation mellan älgförvaltningsplan och älgskötselplan

• Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2011:7
• 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.

• 27 § […] Älgskötselplanen ska bidra till en adaptiv förvaltning 
och till att älgförvaltningsplanens mål genomförs.



ÄBIN-resultat presenteras 19:e maj

    



Adaptiv förvaltning



De viktiga målen: SMARTa mål

• Specifika
• t.ex. konkreta siffror för skador och täthet

• Mätbara
• t.ex. uppföljning via älgobs, kalvvikter, spillningsinventering, ÄBIN, 

lokala betestrycksinventeringar
• Accepterade

• Gemensamt framtagna och väl förankrade – samråd!
• Realistiska

• Måste kunna nås – jämför gärna avskjutning + måluppfyllnad tidigare år
• Tidsatta

• Treårsplan



Mål för älgstammen i länet

• Älgstammen ska hålla hög kvalitet
• Lämplig köns- och åldersfördelning + hög kroppsvikt 

=> hög reproduktion
• Stor motståndskraft mot sjukdomar

• Älgstammen ska vara i balans med fodertillgången
Högre kvalitet i älgstammen
Mildare skadeläge på tallungskog

• Trafikolyckor ska minska jämfört med 2019 års nivå (732)



Mätbara målvärden för en 
älgstam av hög kvalitet

1) Det ska varje år fällas fler kalvar än vuxna djur.
2) Tjurarna ska utgöra minst 40 % av vuxna i älgobsen.
3) Reproduktionsmåttet kalv/ko ska på sikt vara minst 0,8 i 

älgobs.
4) Medelkalvvikten ska på sikt vara minst 70 kg.



Reproduktionsmåttet kalv/ko i älgobs

Fotograf: MandyvdB, Pixabay



Tunga kor över 2 år producerar mer kalv



Förenklat exempel på varför högt kalvuttag 
är bra
• Målet är 100 älgar i vinterstam

• Vi har 100 älgar i vinterstam
• 130 älgar i sommarstam

• Skjut de 30 kalvarna så kan korna bli ett år äldre och öka 
kalvproduktionen nästa år 

• Året därefter bör vi få fler än 130 älgar före jakt och därmed fler 
än 30 individer att fälla



Mål för skogens utveckling

• Det ska vara möjligt att föryngra med lämpligt trädslag
• RASE ska kunna bli trädbildande där de är naturligt 

förekommande

• Mätbara målvärden för skogens utveckling (på ÄFO-nivå):
1) Minst 70 % av produktionsstammarna av tall ska vara oskadade

(oskadade stammar/ha vid 5 m: T28 – 1600, T24 – 1400 och T20 – 1200)
2) Max 5 % färska skador på tallungskog



Siffermål för inventering

• Länsmålsättning älg: ”Målsättningen är att älgobservationer, 
spillningsinventering samt kalvvikter årligen ska rapporteras 
från minst 80 % av den registrerade älgjaktsarealen.”

• NFS 2011:7 15 § […] Uteblivet deltagande i inventeringar och 
uteblivet samråd enligt dessa föreskrifter kan utgöra grund 
för avregistrering av älgskötselområde.



Spillningsinventeringen Andel älgobsande
områden

95 % av ÄSO 
(118 av 124 ÄSO)

Andel vägda 
kalvar

83 % av kalvarna
(2127 av 2559 kalvar)

    



Genomgång

Hur tar man fram planen i praktiken? 
Planmall och Älgfrode



Var hittar jag planmall och Älgfrode?

• Planmall: www.algdata.se => Välj mallen för ert ÄSO
• ÄlgFrode: www.naturforvaltning.se/vad-vi-goer/aelgfrode.aspx

• Viktiga underlag till planen:
• Älgdata-statistik: https://algdata-apps.lansstyrelsen.se/algdata-apps-stat
• ÄBIN: www.skogsstyrelsen.se/abin

http://www.algdata.se/
http://www.naturforvaltning.se/vad-vi-goer/aelgfrode.aspx
https://algdata-apps.lansstyrelsen.se/algdata-apps-stat
http://www.skogsstyrelsen.se/abin


Älgskötselplan Älgfrodeberäkning
– ger korrekt avskjutning

Målet ger avskjutningen – inte tvärtom!



Skog 
spillningsinventerad till 
10 älg/1000 ha

Åker (som plöjs), ej  
spillningsinventerad 
utan uppskattad till 2 
älg/1000 ha

Åker (som plöjs), ej  
spillningsinventerad 
utan uppskattad till 2 
älg/1000 ha

Åker (som ej plöjs),  
spillningsinventerad till 
2 älg/1000 ha

En täthet för hela detta område måste tas 
fram för att infogas i Älgfrode. Varje ruta 
är 10 000 ha. Ju större areal som kan 
spillningsinventeras i ett område, desto 
mindre del måste uppskattas 
skönsmässigt. 

(10 000 ha x 10 älgar + 30 000 ha x 2 älgar) 
/40 000 ha = 4 älgar per 1000 ha sett till 
hela ytan. Denna siffra används för 
områdets hela areal i Älgfrode-
beräkningen. 

Hur älgarna sedan fördelas internt vid 
tilldelning till jaktlagen lägger sig inte 
Länsstyrelsen i. Länsstyrelsen förespråkar 
avlysningsjakt i heterogena områden med 
stora variationer i älgtäthet.

Tolkning av spillningsinventeringen



Övrigt

Vägen till bra måluppfyllnad och fördelar med ÄSO



Måluppfyllnad inom ÄSO

• 22 % av länets ÄSO har nått 90-110 % av planmålet för kalv
• 47 % av länets ÄSO har nått 90-110 % av planmålet för vuxna

22%

29%
36%

13%

Måluppfyllnad kalvavskjutning

90-110% 75-89% <75% >110%

47%

27%

17%

10%

Måluppfyllnad vuxenavskjutning

90-110% 75-89% <75% >110%



Avregistrering? NFS 2011:7, 15 §

• Skäl som bör föranleda att länsstyrelsen beslutar om avregistrering av älgskötselområde
är varaktiga förändringar av de förhållanden som utgjorde grund för registreringsbeslut, 
att felaktiga eller utelämnade uppgifter legat till grund för beslutet om registrering, 
utebliven anmälan om jaktresultat, utebliven betalning eller att en väsentlig avvikelse 
från älgskötselplanen föreligger. Uteblivet deltagande i inventeringar och uteblivet 
samråd enligt dessa föreskrifter kan också utgöra grund för avregistrering.

• Allmänna råd: En avskjutning inom ett älgskötselområde som under- eller överstiger 
planerad avskjutning med mer än 10 procent per jaktår vad gäller
1. totala antalet älgar,
2. fördelningen mellan vuxna djur och årskalvar eller
3. könsfördelningen mellan de vuxna älgarna
eller som på annat sätt tydligt avviker från älgförvaltningsplanen bör anses som en 
väsentlig avvikelse från älgskötselplanen om avvikelse inträffar mer än en gång under en 
treårsperiod. En avvikelse avseende avskjutning av vuxna älgar bör dock alltid överstiga 
två älgar per år för att anses vara väsentlig.



Fördelar med ÄSO?

• Berättigad till årligt samråd med ÄFG
• Lokal faktabaserad förvaltning, utan schablontilldelning 
• Möjlighet att komma överens om förvaltningsregler över en stor yta vilket ger bra 

genomslag (t.ex. taggbegränsningar)
• Små jaktlag kan få möjlighet att fälla vuxen älg vid t.ex. avlysningsjakt
• Flexibilitet +- 10 % från avskjutningsmål
• Möjlighet att revidera avskjutningsplanen vid behov
• Bra bas för diskussioner om skogsskadeläget och vilka gemensamma 

ansträngningar som krävs från såväl jägar- som markägarsidan
• Bra bas för fortsatt flerartsförvaltning



Varför når vi inte målen?



Varför når vi inte målen? Är det fel på…

• Kunskapen?
• Har vi dålig kunskap om antal älgar före jakt? Sammansättningen av 

älgstammen? Är vi överens om vad vi vet om nuläget? Inventeringar!
• Målen?

• Inte ”SMARTa”, t.ex. inte accepterade, för ambitiösa/orealistiska?
• Åtgärderna? 

• Har vi system för en hög kalvandel i avskjutningen? Inga onödiga 
avskjutningsrestriktioner? Avlysningsjakt för att skjuta älgarna där de 
är? Tagit hänsyn till foderutbudet och annat klövvilt? Tillit?

• Är observationsmetoderna för ”grova”?
• Statistiskt säkerställda siffror? Mellanårsvariationer, osäkerhet. Slå ihop 

resultat från flera områden! Väga samman olika metoder!



Varför når vi inte målen? 

• Ni som ligger utanför 10 %-marginalen i måluppfyllnad (för 
kalv- och/eller vuxenskytte): Fundera var felet ligger!

• Länsstyrelsen kommer att begära en avvikelserapport från er.
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Älgstammens utveckling enligt Älgobs



Utveckling av fodertillgången i landskapet
Skogsstyrelsens foderprognos



Spillningsinventering 2019/2020



Spillningsinventering 2019/2020



Ekosystembaserat!
• Sand m.fl. 2021: Skadenivån på tall 

ökade något med ökande älgtäthet, 
men andelen tall hade mer än 5 
gånger starkare effekt jämfört med 
älgtäthet (Figur 4)

• Pfeffer 2021: Rådjurstäthet, 
mängden tall och kronhjortstäthet 
påverkar andelen viltskadade tallar i 
ungskog mest i Götaland

• Felton 2020: En varierad kost, med 
stort intag av lövsly, ger älgar i god 
kondition och höga kalvvikter

• Spitzer 2019: Konkurrensen om föda 
från de mindre hjortarterna kan 
tvinga älgen att äta mer tall



Ekosystembaserat!
• Betesskador på tall kan minskas genom

• ståndortsanpassad skogsbruk
• att gynna mångfalden och per capita 

tillgången av växter – (löv)träd, buskar, 
bärris och örter

• foderskapande åtgärder (t.ex. i kantzoner
mellan skog och åkermark, dikesrenar, 
kraftledningsgator – ”Vild & bortskämd”)

• att minska antalet mindre hjortdjur
• Dessa rekommendationer går hand-i-

hand med andra incitament för att skapa 
större mångfald i svenska 
produktionsskogar. Till exempel ökad 
biologisk mångfald, förmåga för 
skogsnäringen att vara adaptiv, skogens 
motståndskraft och bredden av de olika 
ekosystemtjänster som skogen erbjuder.



”Älgekvivalenter”

• Hur många hjortdjur kan marken bära?
• Älgekvivalenter i mängd foder (utan hänsyn till vilka växter arterna nyttjar): 

• 1 älg = 2 kronhjortar = 4 dovhjortar = 7 rådjur
• Älgekvivalenter med hänsyn till födoöverlapp och mellanartskonkurrens: 

• 1 älg = 8 kronhjortar = 20 dovhjortar = 14 rådjur
• Exempel: 

• I ett ÄSO finns, förutom älg, även mycket rådjur. Det syns bland annat i viltolycksstatistiken, antalet 
trafikolyckor med rådjur är mycket högt. 

• Inom ÄSO:t har man en samsyn att området bär ett betestryck av hjortvilt på 8 älgekvivalenter/kha.
• Älgfrode-beräkningen visar att man behöver ett jakttryck på 3 älgar/kha för att nå målet om 8 älgar. 
• Man vill gynna älgen och minska antalet rådjur. Avskjutningen kan då exempelvis fördelas på 2 

älgar/kha och 14 rådjur/kha.
• Tips: Börja med att samköra skötselplanerna för älg och kronhjort!



Metoder för god måluppfyllelse enligt de 
som har god måluppfyllelse

• Jakt bedrivs under hela den tillåtna perioden
• Någon form av avlysningsjakt eller övertilldelning (exempelvis av kalv) tillämpas, 

åtminstone under någon period av jakttiden
• Få avskjutningsrestriktioner förekommer. Dock taggbegränsning i ett område och 

flera områden hade system för god kalvavskjutning, t.ex. varannan kalv/vuxen. 
Även kvotering mellan könen förekommer (varannan ko/tjur)

• Områdena utgår, i sin bedömning av älgstammens storlek och sammansättning, 
från inventeringar (spillningsinventering och Älgobs)

• Områdena lägger samman inventeringsdata från flera intilliggande ÄSO för att få 
statistiskt säkerställda siffror att använda i älgskötselplanerna. Detta gäller data 
för Älgobs och spillningsinventering



Tid för frågor och diskussion



Tack för er uppmärksamhet!




	Utbildning om älgskötselplaner
	Ramverk
	Dagens älgförvaltning
	Lagstiftning�Grunden
	Lagstiftning�Vad planen ska innehålla (27 § NFS 2011:7)
	Revidering av älgskötselplanen
	Lagstiftning�Relation mellan älgförvaltningsplan och älgskötselplan
	Årsschema med viktiga datum för älgförvaltningen i Västra Götalands län
	Adaptiv förvaltning
	De viktiga målen: SMARTa mål
	Mål för älgstammen i länet
	Mätbara målvärden för en �älgstam av hög kvalitet
	Reproduktionsmåttet kalv/ko i älgobs
	Tunga kor över 2 år producerar mer kalv
	Förenklat exempel på varför högt kalvuttag är bra
	Mål för skogens utveckling
	Siffermål för inventering
	Uppföljning av siffermål för inventering
	Genomgång
	Var hittar jag planmall och Älgfrode?
	Målet ger avskjutningen – inte tvärtom!
	Tolkning av spillningsinventeringen
	Övrigt
	Måluppfyllnad inom ÄSO
	Avregistrering? NFS 2011:7, 15 §
	Fördelar med ÄSO?
	Varför når vi inte målen?
	Varför når vi inte målen? Är det fel på…
	Varför når vi inte målen? 
	Förutsättningar för samverkan
	Älgstammens utveckling enligt Älgobs
	Utveckling av fodertillgången i landskapet�Skogsstyrelsens foderprognos
	Spillningsinventering 2019/2020
	Spillningsinventering 2019/2020
	Ekosystembaserat!
	Ekosystembaserat!
	”Älgekvivalenter”
	Metoder för god måluppfyllelse enligt de som har god måluppfyllelse
	Tid för frågor och diskussion
	Tack för er uppmärksamhet!
	Bildnummer 41



