
Minnesanteckningar vid älgmötet 2/2-14 

 

På plats fanns jägarrepresentanter från samtliga älgförvaltningsområden och från samtliga 

jaktvårdskretsar utom Pajala 

 

Älgläget 2013 

Avskjutningsstatistiken från hösten jakt är ännu inte klar. Oklart hur länsstyrelsen kommer att 

agera för att komma till rätta med detta. 

 

Älg-obsen fortsatt ett bra verktyg för förvaltningen då antalet mantimmar väl överstiger 

kravet för att resultatet skall vara rättvisande. 70% av arealen täcks idag med älg-obsen. 

Uppmana jägarna  

 att rapportera både älg-obsen digitalt via viltdata, då är minskar extra arbetet med de 

gula lapparna samt att resultatet bli4r tillgängligt tidigare. 

 Att rapportera avskjutningen på älg i viltdata, detta ger möjligheter att samla in mer 

data såsom ålder, slaktvikt etc vilket på sikt gynnar förvaltningen. 

 

Älgläget redovisades kretsvis i länet, underlaget återfinns på den usb-sticka som deltagarna 

erhåll på mötet. 

 

Tags uppfattas som positivt inom ÄFO 3 där andel större älgar ses som ett resultat av tagsen. 

Inom Kiruna uppfattas tags inte gett någon effekt då utlyftning av älgar genomförs utan krav 

på att tags är anbringad. 

 

Läget i respektive ÄFG 

ÄFO 1 

Nuvarande indelning är bra, det är problem att få samebyarna att rapportera avskjutningen. 

Förslår att vid revideringen av älgförvaltningen att uppköpare/slakterier skall rapportera 

älgens ålder i förvaltning. 

ÄFO2 

Har en bra fyllnadsgrad genom att tilldelningen på kalv sänkts för 2013. Systemet med pott-

älgar knappt använt. Har ej diskuterat inom gruppen revidering av planen eller att överse 

tilldelningen. På sikt kommer dock tilldelningen att sänkas, vilket kan ändras då 

fyllnadsgraden är hög kan skogsbruket föreslå en ökad tilldelning. 

ÄFO3 

Problem med eftersläpning av avskjutningsstatistiken samt att en låg fyllnadsgrad på 

upplåtelselagen ovan odlingsgräns där flera lag rapporterat att de inte skjutit någon älg på 

flera år. 

ÄFO4 

Avskjutningen av vuxna är OK, dock väldigt lite kalv skjutna.Föreslår att skogsbruket skall 

rapportera oftare och på jaktlagsnivå till länstyrelsen. Systemet med pottälgar ger en osäkerhet 

i rapporteringen och avskjutningen vilken lag med liten tilldelning kan dra fördel av. 

Förslår att ÄFO4 delas till två förvaltningsområden ett kustnära(Pite-Lule) och ett 

inlands(Älvsbyn-Boden) för en bättre förvaltning då förhållanden skiljer sig åt samt att 

skogsbruket inte hinner med att göra lokala förvaltningsplaner på ÄSO nivån. Upplever att 

sveaskog gör som de vill oavsett vad som sägs i ÄFG. 

ÄFO5 

Arbetet fungerar inte som det ska men att gruppen arbetar på med detta. Pottälgar inte bra. 

Sveaskog upprättar generella förvaltningsplaner utan lokal hänsyn. Jägarrepresentanterna 



uppfattas som för tysta. Fyllnadsgapet förstort , planeraren en sänkt tilldelning men risken 

med en vikande älgstam att gapet fortsatt är stort. 

 

 

ÄFO6 

Uppfattar att smekmånaden från skogsbruket är över, saknar en jägarrepr från Övertorneå. Det 

behövs ett mer aktivt deltagande i förvaltningen från jägarana. Huvudproblemet är 

älgvandring och älgbete vilken behöver disskuteras. Pottälgar är en flopp. Förlängd jakttid där 

markägarna kört över ÄFG. Skyddsjaktansökan på ett antal älgkalvar, efterlyser en gemensam 

policy för hur jägarna skall hantera detta. Samarbetsklimat är gott i gruppen men arbetsbördan 

upplevs vara för stor i förhållande till ersättning/kontra markägarna som har det som sitt 

arbete. 

Övertorneå jägarna måste med i ÄFG. 

 

Sammanfattning: Inför revidering/kontrollstationen för systemet så var tydliga med att föra in 

era synpunkter i protokollet som avvikande meningen. Lyft även ärenden till VFD för 

avgörande. Detta ger argument när översyn förs fram på högsta nivån. 

 

Samarbete ÄFG-kretsarna 

Protokoll och årsscheman för när grupperna sammanträder saknas för att kunna förankra 

gruppens arbete med kretsarna. Problemet är särskilt stort vid de kretsar som inte har någon 

repr i ÄFG (ÄFO4,6). Försök att skapa tid mellan tilldelningsförslag och beslut i ÄFG att 

förankra med jaktlag/kretsarna. Ta upp behovet av protokoll samt mötesschema med VFD 

genom Robert H. 

 

Skogsbrukets förslag om styrgrupper i ÄSO 

Oklart om hur, när skogsbruket går vidare med en styrgrupp med 2 +2 repr ur skog resp 

jägare. Uppfattades att detta kan vara bra då dialog är bättre en ingen även om det är oklart 

hur dessa grupper skall arbeta och dess inflytande på ÄSO. 

 

Information från VFD 

Robert sjuk varför Björn informerad om förordnanden i VFD. JFB tappade suppleantplatsen 

till riksjägarna, då Viktoria Kärrman förordnats av länsstyrelsen. 

Mötesordning med fasta mötesdatum och ärenden saknas, vidare uppfattas att arbetsordningen 

mellan VFD och länsstyrelsen tjänsteman som oklar. 

 

Rapporteringsystemen 

Länstyrelsen har byggt upp älgdata för avskjutningsrapportering. Skogsbruket har använt 

Jaktrapport möjligen kan detta system införas av Sveaskog/SCA för 2014. 

Verka för jaktlag/kretsar/ÄFG arbetar med viltdata, viltdata länkar informationen till älgdata. 

Det enda jägarna behöver göra i älgdata är att slutrapportera när jakten avslutas. 

 

Beräkningsverktyg- Älgfrode 

Gemensamt verktyg för markägarna och jägarna. 

Kontrollera vid användande att tjurkalv % är rätt, observera även att verktyget saknar 

nödbroms vid direkta felaktigheter. Det går att kontrollera prognosen med föregående års 

uppgifter om man ändrar år. Börja nu att arbeta med verktyget inför kommande möten. 

Vid frågor/problem kontakta Björn Sundgren, helst före torsdag v.8 då första mötet i 

arbetsgruppen med verktyget genomförs. 



 

Jakttidsförslag för 2014 

ÄFO1- samma som 2013 

ÄFO2- samma som 2013, inget uppehåll 

ÄFO3- samma som 2013 med kalvjakt i november, inget uppehåll 

ÄFO4- samma som 2013, med uppehåll 

ÄFO5 – oklart delade meningar återkommer med svar 

ÄFO6 – ÖKX vill ha uppehåll 

 

Uppehåll ger en möjlighet till omstart med fler jägare, oklart om uppehållet gett avsedd effekt. 

Uppehållet innebär en jakthelg mindre. Jakttidsförlängning genomfördes första året. 

Uppehåll möjliggör att småviltsjägarna får en ökad möjlighet att jaga. 

Älgjakt begränsas av snöförhållanden då är avsaknaden av uppehåll bra. 

 

Skyddsjakt 

Markägarna uppfattas som positiva till skyddsjakt i liten omfattning av älgkalvar. 

Vid skyddsjakt skall viltet tillfalla staten, detta ansvar tar inte länsstyrelsen idag utan lämnar 

omhändetagandet till VVO. 

Älgarna skall skjutas på höstlandet innan vandringen startar, förebyggande åtgärder för att 

minska betesskador skall krävas samt vid skyddsjakt skall ett helhetsgrepp tas inte enstaka 

älgar utan ett stort antal för skapa diskussion och göra någon effekt. 

Diskussionen tas upp vid förvaltningsmötet i Jokkmokk i slutet på februari. 

 

Viktigt att policy tas fram för JFB och vid VFD för hur dessa ansökningar skall hanteras. 

 

Kretsarna och repr i ÄFG inkommer med förslag/synpunkter för framtagande av policy 

dokument inför 2015.  

 

Nomineringar för perioden 2015-2018 

Kretsarna påbörjar nomineringen och inkommer med förslag till länsföreningen senast 31/8. 

Nominering för fyllnad av vakantplats inom ÄFO6 skall göras omgående. 

 

Övrigt 

Skrivelse skall upprättas för att initiera en delning av ÄFO 4 till VFD och länstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


