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Protokoll från samrådsmöte Härnösands älg & kronskötselområde 
2022-03-31 Häggdångers bygdegård 

 
 

• Ordförande Per-Arne Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 

• 43 Deltagare hade skrivit upp sig på närvarolistan 44% av dessa är också markägare. 
 

• Presentation av hur jakten 2021- 2022 gick. Vi lyckades väl och nådde 97 % av 
avskjutningsmålet. 
 

• Älgobsen, vi har en minskande älgstam med 11,86% under den senaste 3 års 
perioden men det som sticker ut och är mer oroväckande är den låga andelen  
kalv per vuxet hondjur som är ner på 0,41 med ett 3 års medelvärde på 0,52 och som 
resulterat i en minskning med 33,6% under den senaste 3 års perioden 
 

• Presentation av älgbetesinventeringen och hur den utförs. Betesskadorna minskar 
men inte i samma takt som minskningen av älgstammen. 
 

• På grund av den låga reproduktionen har styrelsen gjort ett förslag på förändring av 
befintlig älgskötselplan med ett något lägre avskjutningsmål samt en höjning av 
vinterstammen från 7/1000 ha till 8/1000 ha. Mötet tillstyrkte styrelsens förslag. Erik 
Bylund reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att han ansåg siffran för 
älgstammen var för låg utan att närmre precisera vad den istället skulle vara enligt 
hans uppfattning. 
 

• Arealrevideringen, då arealen skiljer sig mellan jaktlagens- och länsstyrelsens 
uppgifter har styrelsen begärt in uppdateringar från jaktlagen, tyvärr har inte alla 
svarat. Det råder stor förvirring om hur stor areal vissa fastigheter har. Differensen 
mellan jaktlagens uppgifter och länsstyrelsens var 2021/2022 988 hektar, men i 
beaktande av att det varit ganska många fastigheter som inte funnits registrerade 
och att ett antal jaktlag inte rapporterat ännu så är skillnaden i verkligheten ännu 
större, oaktat detta så försöker vi göra detta så bra och så rätt som möjligt nu och 
blickar framåt. 
 

• Styrelsens förslag till årsmötet presenterades. Årsmötet hålls 10/8 18:30 i 
Häggdångers Bygdegård. 
 

• Mötet avslutades. 
 

 
Vid protokollet      Ordförande  
 
 
Sture Harström      Per-Arne Olsson 
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