
Protokoll fört med Kiladalens älgförvaltningsområde 1 den 30 mars 2016 

Plats: Holmens lokaler i Nyköping kl. 18,30 

Närvarande: Äfg, Kjell Johansson, Mats Nilsson, Johan Sederholm, Anders Larsson, Fredrik Sjöberg, 

Bengt Röken. Skötselområdena; Kolmården Östra, Anders Sjöberg, Kila, Thord Eriksson, Ulrik 

Helgstrand, Lunda, Thomas Carlsson, Lennart Grahn, Lars Thorstensson, Tunaberg, Anders Flodström, 

Anders Löfgren, Tuna-Bergshammar, Daniel Karlsson. Alla områden representerade av jägare och 

markägare. 

 

1. Mål antal älgar enligt älgförvaltningsgruppen skötselplan 

ÅR 2016 5,5, År 2017 5,0 År 2018 5,0 

Kalvar per hondjur 0,8 i obs.  

2. Skadesituation skog och gröda 

Skog: ÄBIN visar på 12 % färska skador. Målsättningen är att få ner skadorna till 5 %. Enligt 

Holmen visar inte ÄBIN sommarbetningen på tall på ett korrekt sätt. Fodertillgången visar på 

en oförändrad areal ungskog c:a 2000 ha. 

Skadorna på gröda är tolerabla. 

3. Skötselplanen kompletterats med viltolycksstatistiken. Uppgifter om viltolyckor bör lämnas 

till skötselområdena löpande för att få bättre koll. 

4. Nuläge på vinterstammen 2016. 

Mötet konstaterade att det finns c:a 250 älgar i vinterstam fördelat på 200 vuxna varav 134 

kor och 66 tjurar samt 50 kalvar efter inventeringen 20 februari 2016.   

Med stöd av ovanstående bör avskjutning 2016-2018 ligga på 80 % av tidigare periods 

skötselplaner på grund av att älgstammen minskat.  Älgobsen visar på 33 % tjur. 

Fördelningen mellan tjur och ko måste anpassas efter detta. Detta motsvarar c:a 1 tjur på 2 

kor. Avskjutningen på kalv bör ligga på 60 %. Detta kan dock variera beroende på 

reproduktionen mellan åren.  

Det är viktigt att vi kan genomföra spårinventering varje år för att kunna följa upp 

skötselplanen. Om det vid inventering visar sig att antal älgar förändrats ska planen 

revideras. 

5. Kronvilt 

Inventeringen på kronvilt visar på ökning från 7 till 8,7 per tusen ha. 

Målet är att få ner stammen till 5-6 per tusen ha. 

För att nå upp till nivån i skötselplanerna avseende hind och kalv så bör jakten påbörjas 

redan den 16 augusti på hind och kalv då de förekommer mera på fälten och det är då lättare 

att bedriva selektiv jakt.   

Skötselområdena ska använda Länsstyrelsens mall för skötselplan för kronvilt. 

  

Älgförvaltningsgruppen tar med sig frågan om skyddsjakt på kronvilt i växande gröda till 

Länsstyrelsen. Önskvärt är att man har ett enklare förfarande för att kunna ge skyddsjakt där 

skada uppkommer. Antingen via älgförvaltningsgruppen eller på skötselområdesnivå. 

 

De nya skötselplanerna för både älg och kronvilt (undantaget Kolmården som har en gällande 

plan för kronvilt) skickas in på epost till älgförvaltningsgruppen senast den 25 mars.  

 

 

 



6. Gemensamma avskjutningsregler  

Älg: Förslag att endast skjuta tjurar med max 4 taggar. Mötet stödjer detta. 

Kronviltet; Max 50 % får ha 8 taggar eller större. Mötet stödjer inte detta. Nytt förslag tas 

fram. 

7. Övrigt, Inga övriga frågor 

 

Ordföranden 

Kjell Johansson 

Ledamöter 

Mats Nilsson 

Johan Sederholm 

Anders Larsson 

Fredrik Sjöberg 

Bengt Röken 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


