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Älgskötselplan och planerat arbete
• Liten historik älgskötselplan;

• Vi reviderade sista året (jakten 2015) i förförra älgskötselplanperioden

• Halverade avskjutningen från året innan efter genomförd spillningsinventering våren 2015.

• Vi gjorde en ny älgskötselplan (ÄSP) för jakten 2016, 2017, 2018

• Lämnades in våren 2016, la oss på samma låga nivå som 2015

• Vi reviderade innevarande ÄSP för 2017, 2018

• Lämnades in våren 2017 efter genomförd spillningsinventering våren 2017. Kraftig inbromsning av avskjutningen (5 kalvar)

• Ny inlämnad ÄSP för 2019, 2020, 2021

• Harmonisering med angränsande ÄSOn. Försiktig ökning av total avskjutning. Fortsatt hög andel kalvavskjutning.

• Inventeringar
• Spillningsinventeringar

• 2015-utförd

• 2017-utförd

• 2019-utförd

• Ingen spillningsinventering i ÄFO 2020, men planerad till våren 2021

• Älgobs inlämnad av 

• 23 av 32 jaktlag har lämnat in älgobs. (72%) för jakten 2019/20



Repetition Älgskötselplan

• Vi lämnade förra våren in ÄSP för 2019/2020/2021;

• Vi vill öka älgstammen (Kvantitativt mål)
• Antagande om 5,7 älgar i vinterstam 2018 (2019)

• Mål om 7 älgar efter jakt i vinterstam 2021 ( inför 2022)

• Vi vill öka kvaliteten i stammen (Kvalitativt mål)
• Tjurandel på 45% (mäts i älgobs, av vuxna älgar) 

• Reproduktion 0,90 (mäts i älgobs, minst 90 kalvar per 100 hondjur) 

• Kalvandel i avskjutningen på 60% (mäts i avskjutningen)



FYRA ÄSO =
• GNAO
• Långhundraleden
• Fasterna
• ArlandaNotera: Obs-data 2017 saknas från Arlanda!

2018 & 2019 : ingen Obs-data från Fasterna!
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• Hur har det sett ut de senaste 8 åren i vårat närmsta område-
kvalitativa mål ?

FYRA ÄSO =
• GNAO
• Långhundraleden
• Fasterna
• ArlandaNotera: Obs-data 2017 saknas från Arlanda!

2018 & 2019 : ingen Obs-data från Fasterna!
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• Hur har det sett ut de senaste 8 åren i vårt närmsta område-
kvalitativa mål ?

FYRA ÄSO =
• GNAO
• Långhundraleden
• Fasterna
• Arlanda

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017                      2018                2019 

Tjurandel i avskjutning
Kalvandel i avskjutning

Notera:2018 & 2019 : ingen data från Fasterna!
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Genomsnittlig slaktvikt kalv, kg
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Älgskötselplan och planerat arbete

• Mål ÄSP för 2019/2020/2021;

• Kvantitativt mål
• Antagande om 5,7 älgar i vinterstam 2018 (2019)

• Mål om 7 älgar efter jakt i vinterstam 2021 ( inför 2022)

• Vi vill öka kvaliteten i stammen (Kvalitativt mål)

• Tjurandel på 45% (mäts i älgobs, av vuxna älgar) 31% i nuläget

• Reproduktion 0,90 (mäts i älgobs, minst 90 kalvar per 100 hondjur) 74% i nuläget

• Kalvandel i avskjutningen på 60% (mäts i avskjutningen) 55% i nuläget



Älgskötselplan och planerat arbete

• Vi ser att samarbetet inom den nya Älgförvaltningsgruppen (ÄFG) fungerar 
väsentligen bättre än tidigare. Kringliggande ÄSON har planerat för avskjutning av 
samma antal älgar/areal som vi.

• Inplanerat möte med ÄFG skulle ha hållits i juni för att diskutera ev. omfördelning av 
avskjutning mellan norra och södra delarna i ÄFO. Möjligen nytt möte i augusti.

• Möjlig revision av sista året i ÄSP efter genomförd spillningsinventering 2021.

• Allmänt så har vi sämre reproduktion i hela Älgförvaltningsområdet (ÄFO) än 
uppsatta målet, det adresserar vi med hög andel kalv och låg andel tjur i 
avskjutningen i hela ÄFO.

• I hela ÄFO har vi sämre tjurandel än uppsatta målet, det adresserar vi med låg andel 
tjur i avskjutningen

• Vi måste fortsätta samverka med omgivningarna, det går inte att titta bara på egen 
jaktmark och eget älgskötselområde – älgen behöver större arealer än så



Älgskötselplan och planerat arbete

• Avskjutningen i ÄSP;

• Vi har räknat på att vi har en areal på 8854 ha

• Jämn avskjutning under åren 2019/2020/2021 på 1,6/1000 ha
• Då kommer vi bygga stammen till vårt mål om 7 älgar/1000 ha under perioden, möjlig 

revision sista året i planen

• 2019; 14 totalt /10 kalv / 4 vuxna (1 tjur/3 hondjur) ---70% kalvavskjutning

• 2020; 14 totalt /10 kalv / 4 vuxna ( 1 tjur/3 hondjur)---70% kalvavskjutning

• 2021; 14 totalt /8 kalv / 6 vuxna (3 tjur/3 hondjur) ---60% kalvavskjutning



Älgskötselplan och planerat arbete

• Styrelsens tankar om tilldelningen inför jakten 2020/2021
• Alla jaktlag  får skjuta en kalv tills kalvantalet är uppfyllt (för att få 

spridning över hela området)
• Tilldelningen kostar inget, men man betalar skjuten kalv m 50 ha

• Vuxna delas ut med antal enligt areal
• max 1 vuxet per jaktlag i syfte att få spridning över hela området

• Om de vuxna inte är skjutna till lucia, går de som är kvar till en allmän pott som alla 
får möjlighet att skjuta

• Vi sparar fyror och sexor

• Plus/minus areal-systemet startade efter föregående jakt


