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KVÄLLENS AGENDA

Älgjakten 2021/2022 Hur gick det ?

Älgobs kurvor och trender, Varför ser det ut som det gör ?

ÄBIN vad presenterar man och hur pålitlig är den ?

Älgfrodeberäkningar och älgskötselplan

Arealrevideringen frågor och svar

Fikapaus

Kronvilt
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ÄLGJAKTEN I SIFFROR 

Avskjutningsmål enligt plan Så här blev det
4,4 älgar / 1000 ha 4,2 älgar / 1000 ha

45 Tjurar 48 Tjurar 106%

45 Hondjur 45 Hondjur 100%

39 Kalvar 32 Kalvar 82%

Måluppfyllnad enligt planmål blev 97% Godkänt intervall enligt NVV är 90-110%

Källa : älgdata.se
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ÄLGOBS

Älgobsen per mantimme har minskat med 11,86 % de senaste 3 åren men är i stort sett oförändrad (-0,77%) mellan 20/21 och 21/22



ÄLGOBS KALV PER HONDJUR

Antalet kalv per hondjur har minskat med 33,6% senaste 3 åren
Röda streckade linjen anger medelvärde för de 8 senaste åren

Gröna streckade linjen anger miniminivå i regionalt förvaltningsmål
Blå streckad linje anger senaste 3 års medelvärde i Härnösands ÄSO

Antalet kalv per hondjur har minskat med 33,6% senaste 3 åren
Röda streckade linjen anger medelvärde för de 8 senaste åren

Gröna streckade linjen anger miniminivå i regionalt förvaltningsmål
Blå streckad linje anger senaste 3 års medelvärde i Härnösands ÄSO



ÄLGOBS ANDEL TJURAR

Tjurandelen i stammen bör ligga runt 35 - 45 %
Röda linjen anger medelvärdet för hela den visade perioden.



SLAKTVIKTER



ÄLGOBS INOM ÄFO

-21%

-7,5%

-24,5%

-12%



VAD ÄR DET SOM ÄR 
VIKTIGT FÖR OSS ?

©Per-Arne Olsson

Eller
Att vi nu tar tag i problematiken som uppstått och försöker 
vända den pågående negativa trenden för att på längre sikt få 
en kvalitativ älgstam, med bättre jakt och minskade betskador 
som resultat, men som under resans gång kommer omgärdas 
av rekommendationer, regler, restriktioner och åtgärder för att 
vi skall nå dit, med utgångspunkt från idag tillgängliga fakta ?

Att vi på kort sikt ( 2 år ) framåt kan jaga älg med en skaplig 
avskjutning och lite regler, få åtgärder och restriktioner men att vi efter 
de 2 åren knappt har någon älg att jaga och en älgstam i fritt fall med 
de fakta som vi idag har tillgängliga ?



VARFÖR SJUNKER ANTALET KALV PER HONDJUR ?
HADE DET FUNNITS ETT ENKELT SVAR PÅ DET SÅ HADE VI ALDRIG 

BEHÖVT STÄLLA FRÅGAN 

För lite tjurar För små tjurar Låg medelålder hos 
hondjuren

Dålig sommar året när
hondjuret skulle

brunsta på hösten

Hård vinter som gjorde
att fostret kastades

Låg fodertillgång

Små hondjur

Hög konkurrens om 
fodret

Torrsommar när
kalvarna föds och

överlevnaden är låg, 

Sen födsel med sämre
kvalité på fodret
– Låg överlevnad

Hög rovdjurspredation
Tidig blomning ger 
sämre kvalité på 

fodret
©Per-Arne Olsson



MAN FÅR DEN ÄLGSTAM MAN FÖRTJÄNAR

LÅG MEDELÅLDER = MINSKAD REPRODUKTION
Låg avskjutning av kalv innebär att stammen föryngras då 
många unga djur tillförs stammen. Det får till följd att 
medelåldern sjunker. Låg medelålder innebär minskad 
reproduktion (kalv/hondjur) då unga hondjur föder färre 
kalvar än äldre hondjur. Även låg medelålder bland 
tjurarna påverkar reproduktionen negativt. 

Text: Göte Grubb
Illustrationer: Rolf Svensson



HONDJUREN VILL VÄLJA TJUR
Reproduktionen påverkas inte bara av stora och äldre hondjur, utan även 
av tjurarnas storlek och ålder samt födans kvalitet. 

Tillräckligt många och stora tjurar lockar korna i brunst vid rätt tidpunkt. 
Avsaknaden av stora tjurar kan innebära att korna skjuter på brunsten 
eller i värsta fall brunstar om, hellre än att bli betäckt av en för ung tjur. 

Stora tjurar har också en förmåga att locka fler kvigor till brunst än små 
tjurar.
Korna är mottagliga för betäckning under ett dygn med tre veckors 
mellanrum. Det är därför viktigt att det finns stora tjurar som kan betäcka 
korna vid rätt tidpunkt. En förskjutning av brunsten innebär sent födda 
kalvar, som aldrig når sin fulla storlekspotential. Små kalvar blir små 
älgar. Sent födda kvigkalvar blir därför små kor, som under sin levnad 
kommer att föda färre och mindre kalvar än vad stora kor gör.

Text: Göte Grubb
Illustrationer: Rolf Svensson



ATT VÄLJA RÄTT DJUR

Det övergripande målet i älgförvaltningen är en älgstam av hög 
kvalitet i balans med foderresurserna. Stora och äldre älgar i 
kombination med rätt könsfördelning ger hög reproduktion. En liten 
älgstam med hög reproduktion kan ge ett lika stort jaktuttag som en 
stor älgstam med låg reproduktion. 

Genom att öka älgstammens reproduktion kan älgstammens storlek 
minskas, samtidigt som jaktuttaget bibehålls. Detta kan leda till en 
älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna. 

För att öka älgstammens kvalitet bör avskjutningen inriktas mot 
kalvar, samt små och unga djur.

Text: Göte Grubb
Illustrationer: Rolf Svensson
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ANTALET ÄLGAR BEROR PÅ HUR MÅNGA ÄLGAR VI SKJUTER

KVALITETEN PÅ ÄLGSTAMMEN BEROR PÅ VILKA ÄLGAR VI SKJUTER

EN BALANSERAD AVSKJUTNING INNEBÄR EN HÖG KALVANDEL

AVSKJUTNING AV HONDJUR ÄR GAS OCH BROMS I ÄLGFÖRVALTNINGEN

EN BRA ÄLGSTAM ÄR BEROENDE AV EN BRA FODERRESURS



KONKRETA ÅTGÄRDER OCH MÅL

• Något minskad avskjutning de 2 kommande jaktåren

• Förändring av tjurandelen enligt skötselplan 44 (40)% till 35%

• Öka vinterstammen från 7,0 till 8,0 i älgskötselplanen

• Något minskad tjurstam innebär också att det är viktigt att försöka 
spara tjurar 10+ då en minskad andel tjurar i stammen gör att den 
blir mer känslig (risken för att en större andel utgörs av små tjurar 
med uppskjuten brunst hos korna som följd)

• Ökad kalvavskjutning vilket leder till en högre medelålder hos 
älgstammen och en ökad medelålder leder till högre reproduktion.

• Ökad andel kalv per hondjur

• Ökad slaktvikt hos kalvarna

• Åldersbestämning på fällda hondjur så vi får faktabaserad kunskap 
om hur gamla de som fälls egentligen är ?

© Per-Arne Olsson



ÄBIN
Kartan visar hur skadorna varierar inom 
området och baseras på de
tre senaste
Inventeringarna

Mörkare färg innebär att en högre
andel av tallstammarna är skadade än i de
områden på kartan som
har ljusare nyans.

Man håller på att utreda ÄBIN och skulle 
varit färdiga men rapporten dröjer.

Källa: skogsstyrelsen.se
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ÄBIN ÄR EN BASMETOD FÖR ATT 
UPPSKATTA MÄNGDEN BETSKADOR OCH 

MÄNGDEN FODER  
DET ÄR INTE EN METOD FÖR ATT 

UPPSKATTA HUR STOR ÄLGSTAMMEN ÄR



PROVYTOR

• Röda rutor årets ÄBIN (2021)

• Gråa rutor visar de 2 tidigare inventeringarna



VAD HAR MAN DÅ INVENTERAT SOM LIGGER 
TILL GRUND FÖR RESULTATET I ÄBIN

Älvarnas ÄFO

• Landareal hektar 382 548

• Antal km-rutor 162

• Antal inventerade
ungskogar 80

• Antal inventerade 
provytor 450

Hur stor är en provyta ?

• Varje provyta har en diameter om 7 meter
• Provytan blir då 38,48 m²
• Den totala ytan för alla provytor är 17 316 m²
• Omvandlat till hektar blir detta 1,7316
• Detta motsvarar 0,000452 % av landarealen 



Med viltskada menar vi en skada på trädets 
stamaxel (toppskottsbete,
toppbrott, barkgnag och fejning) som sitter högre 
än 3 decimeter ovan mark och som orsakats av ett 
hjortdjur (älg, rådjur, kron-,eller dovhjort). 
Toppskottsbete är den dominerande skadetypen 
och älg är den dominerande skadegöraren. Vid 
inventeringen bedöms även när skadan uppstod. 
På så sätt kan vi skilja skador som inträffade
Under det senaste året från äldre skador.

Skogsbruket och skogsstyrelsens mål är 2-5% årliga skador



ANDEL AV INVENTERADE YTOR DÄR RASE HADE GYNNSAM STATUS, DVS ÄR HÖGRE ÄN
NÄRLIGGANDE BARRTRÄD. SKOGSSTYRELSENS MÅL ÄR 10%



ANDELEN FODERPRODUCERANDE 
UNGSKOGSAREAL ÖVER TID

+2,6%



SKOGSSTYRELSENS SAMMANFATTNING AV ÄBIN







AKTUELL FRODEBERÄKNING



0,46 Kalv / hondjur och 40% tjurstam 0,7 Kalv / hondjur och 40% tjurstam

Gällande frodeberäkning med olika medelvärden kalv / hondjur och 40% tjurar i stammen

0,544 + 0,412+0,412 





FÖRSLAG PÅ NY FRODEBERÄKNING



FÖRSLAG PÅ NY FRODEBERÄKNINGAKTUELL FRODEBERÄKNING



ARGUMENT FÖR EN ÄNDRAD 
ÄLGSKÖTSELPLAN

• Älgförvaltningssystemet i Sverige är adaptivt 
(förändring uppkommen genom anpassning)

• Vi har en sjunkande älgstam enligt älgobs -11,86% under den senaste 
3 årsperioden

• Vi har en sjunkande andel kalv per hondjur enligt älgobs -33,6% den 
senaste 3 årsperioden

• Slaktvikterna på kalv minskar med 15% under den senaste 3 
årsperioden

• Vi behöver göra en förändring för att vända den negativa trenden i 
älgobsen då nuläget inte ger bilden av att följa lokala, regionala eller 
nationella målsättningar vad det avser en älgstam av hög kvalité.  

• Skadebilden enligt ÄBIN är inte påfallande hög inom 
älgskötselområdet.

• Minskning av betskador handlar inte bara om att sänka älgstammen 
utan också om att det finns tillräcklig fodertillgång för den vinterstam 
som man kommit överens om jägare och markägare emellan.



AREALREVIDERINGEN
• Anledningen till arealrevideringen är att jaktlagens uppgivna arealer inte 

överensstämmer med länsstyrelsens arealuppgifter

• Jaktlagens angivna areal 30 458 hektar

• Länsstyrelsens registrerade areal 29 470 hektar

• En differens på 988 hektar 2021/22 (2019/20 var differensen 1281 hektar)

• En del jaktlag får en minskad areal och andra får en ökad areal detta på grund av att 
man helt enkelt haft felaktiga uppgifter som sedan införts i systemet, samtidigt så vet 
vi att det finns en skillnad mellan markägarnas taxeringsuppgifter och länsstyrelsens 
uppgifter när det gäller fastigheternas areal.



• Varför stämmer inte den areal markägaren har uppgett till jaktlagen överens med den areal 
som länsstyrelsen har i sitt system? 

• Jag har trots ett antal samtal med inblandade myndigheter inte fått något entydigt svar på 
varför det skiljer mellan olika myndigheters uppgifter.

• Lantmäteriet är inte så hjälpsamma för att reda ut arealfrågor då det innebär extraarbete i 
form av att läsa akter från 1700-1800 talet och framåt och räkna arealerna från dessa årtal.

Länsstyrelsens ståndpunkt i den frågan är att den areal som man får fram i kartsystemet kopplat till 
älgdata.se är den areal som skall användas oavsett vilken areal som markägaren har i sin 

taxeringsuppgift på den aktuella fastigheten.
Detta vidhåller länsstyrelsen och den som önskar få detta beslut ändrat får begära överprövning hos 

rättslig instans. 



HUR MYCKET TID HAR DET TAGIT
• Arealrevideringen har tagit 600 - 700 timmar i anspråk och det återstår 100-200 timmar innan det 

är slutfört med ändringar i jaktrapport och jaktlagen skrivits in i listan från länsstyrelsen så vi vet 
vilket jaktlag som förfogar över en viss fastighet detta för att underlätta arbetet längre fram i 
tiden, Allt är fortfarande inte klart med länsstyrelsen ännu

Vad är det som tagit all denna tid då kanske man undrar?
• Insamling av uppgifter från jaktlagen, påminnelser om att skicka in uppgifterna, telefon och 

mailkonversationer med såväl jaktledare / uppgiftslämnare som markägare, länsstyrelse och 
lantmäteriet, fysiska möten med länsstyrelsen, felaktiga fastighetsbeteckningar, ändrade 
fastighetsbeteckningar, arealuppgifter som inte alls står i paritet med vad jaktlagen uppgivit, 
avsaknad av kontaktuppgifter till jaktledare / jaktlag, driftstörninigar i älgdata.se ( 15 datastopp i 
december) märkliga gränser i kartsystemet som inte finns i verkligheten och totalt saknar 
legalitet, jaktmarker som varit registrerade på licenslag som inte har jakträtten, markområden 
som är registrerade i fel ÄSO  



STYRELSENS UPPGIFT
• Styrelsens åliggande enligt föreningens stadgar

§ 7 Styrelsen företräder föreningen, ansvarar för dess tillgångar, förvaltar dess angelägenheter och verkställer årsmötets och ev. 
extra mötes beslut. Det åligger styrelsen: 
1. att föra noggranna räkenskaper, 
2. att hålla fastighets- och medlemsförteckning aktuell, 
3. att föra protokoll över möten, 
4. Att föra erforderlig avskjutningsstatistik m.m. 

Kommentar: (Finns i stadgar)
Ändring av jakträtten till eller omfattningen av en i skötselområdet ingående fastighet skall av 
jakträttsinnehavaren anmälas till styrelsen som har att införa sådan ändring i fastighetsförteckningen. 
Detsamma gäller om ansluten fastighet erhåller ändrad fastighetsbeteckning.

NFS 2011:7

• 28 § Företrädare för älgskötselområdet ska se till att årliga protokollförda samråd hålls med berörda 
fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar inom älgskötselområdet samt att 
området deltar i älgförvaltningsområdets samråd. Samrådsprotokollen för älgskötselområde ska 
bevaras under minst fem år och ska på begäran ges in till länsstyrelsen. 



STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET
• Fällavgifter och Föreningsbidrag skall vara betalt före 15/2 eller det datum som Länsstyrelsen fastställt att fällavgifterna 

skall vara betalda.

• Älgobs och kronobs skall ske de första 7 dagarna

• Fällt Vilt, Älgobs och Kronobs skall rapporteras senast 22.00 samma jaktdag.

• Eventuella sammanslagningar eller delningar av jaktlag skall vara styrelsen tillhanda senast 30/6 för att dessa skall träda 
ikraft till älgjakten innevarande år.

• Förändringar av jaktlagens jaktområden som kräver registrering eller avregistrering hos länsstyrelsen skall vara styrelsen 
tillhanda senast 15/1 innevarande år för att komma med till årets älgjakt. Byte av ÄSO skall meddelas till styrelsen senast 
31/1 innevarande år.

• Alla kalvar skall vägas i såväl september som oktober

• Insamling av underkäkar för åldersbestämning av fällda hondjur ?

• Spara tjurar över med mer än 5 taggar på skjutsidan i september.

• Att årsmötet ger styrelsen mandat att utföra de åtgärder man finner lämpligt för att höja kvalitén på älgstammen.

• Försök om möjligt att spara stora äldre djur oavsett om det är tjur eller hondjur



KRONVILT



ANTALET OBSTIMMAR KRON / ÄLG
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KRONVILT
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KRONVILT
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KRONVILT
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KRONVILT AVSKJUTNING 2021/2022
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ÅRSMÖTE

• 10 augusti klockan 18.30
• Häggdångers bygdegård

©Per-Arne Olsson
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