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Sammanfattning
Traffarna i steg tva har sammantaget visat pa ett stort engagemang hos de som deltagit. Vi har fatt
en hel del positiv respons. Storst utbyte och diskussioner har det varit dar vi har haft deltagare
fran olika lan som deltagit. Vid varje traff har deltagarna delats upp i grupper om 4-6 deltagare. Vi
har forsokt att blanda grupperna. Varje grupp har da haft en handledare fran de deltagande
organisationerna. Fragorna bifogas separat men sammanfattas i redovisningen nedan.
Fråga 1
” Vid avstämning av avskjutning i förhållande till mål i ert ÄFO efter en månads jakt ser ni att ni ligger ca 20% lägre i
avskjutningen än vid motsvarande tidpunkt de tidigare två åren. …
Vilka orsaker kan finnas till en så stor avvikelse?
Vilka rekommendationer kommer ni att ge till era skötselområden?
Finns det några andra åtgärder ni kan tänka er att vidta i denna situation”

Forslag fanns pa att det kanske finns andra avskjutningsregler detta ar eller att tilldelningen
forandrats. Flera hade som forslag att traffa skotselomradena och ha ett avstamningsmote. Det
fanns aven de som sa sig vilja ha mer information for att kunna dra nagra slutsatser. Det kan aven
finnas skillnader i antalet obstimmar. Andra anser att det kan vara en paverkan i vaderbetingelse.

Flera deltagare har betonat vikten av dialog. Det diskuterades aven att titta pa hur fordelningen av
obsarna har varit mellan kalvar och vuxna algar. Just forsamrad reproduktion ar ocksa ett vanligt
svar. Aven efterslapning i rapportering forekom samt senarelaggning av jaktstart. Flera forslog
som atgarder att kontakta samtliga ASO, titta narmare pa om det fanns specifika omraden som
avvek. DE flesta ansag att planerna inte skulle revideras utan man fran AFG skulle komma med
forslag till de ASO som avvek mest. Avlysningsjakt var det forslag som de flesta foreslog. Okad
kommunikation och kanske tidigare avstamningar for att kunna reagera snabbare, var ocksa
forslag pa atgarder. De allra flesta ville vidta nagon form av atgard och enbart nagon enstaka
grupp ansag det var bast att avvakta.
Fråga 2
”I er älgförvaltningsgrupp så har ni precis fått en ny älgförvaltningsplan beslutad. Alla i gruppen var överens och
samtliga representanter för älgskötselområdena deltog vid samrådet och hade inget att invända.
Er avskjutningsplan för kommande jaktår ser ut så här:
Handjur Hondjur Kalvar
Totalt
92
81
173
346
Men då ni får in era älgskötselplaner inklusive övriga jaktområdens avskjutningsplaner så hamnar ni enligt följande:
Handjur Hondjur Kalvar
Totalt
61
65
149
275
Hur hanterar ni denna situation och vilka åtgärder vidtar ni? ”

Samtliga grupper har varit overens om att det ar avskjutningen enligt forvaltningsplanen som ar
det som ska galla. Manga sokte orsaker till hur det kan blivit sa och foreslog att skotselplanerna
kanske inte ligger i synk med forvaltningsplanen. Det forslogs aven att det kan varit sa att ett ASO
kanske hade ett forslag till en plan, men inte fick den beslutad och blev overkorda pa sitt eget
mote. Sammantaget foreslog de flesta kommunikation och ett nytt samradsmote med samtliga
skotselomrade, alternativt de som flera mest. Flera patalade aven att man troligen misslyckats i
sitt samrad med ASO.
Fråga 3
” Ni har i ert förvaltningsområde under flera år vid upprepade tillfällen påmint era skötselområden om vikten av att de
ska nå sina avskjutningsmål.
Ni har trots detta ett område som inte verkar att lyckas så bra.
Då ni gör en årlig avstämning efter jakten så ser ni de, trots påminnelser, inte lyckats nå sina avskjutningsmål. Deras
tidigare måluppfyllnad ser ut enligt följande:
--Hur väljer ni att gå vidare med detta skötselområde?
Vilka åtgärder anser ni är lämpliga för förvaltningsgruppen och skötselområdet att vidta? ”

Sammantaget sa var alla eniga om att troligen sa ar det en felaktig skotselplan. Det foreslogs att
man fran AFG ska hjalpa ASO att fa battre underlag och hjalpa dem med sin plan. Dar skulle man
kunna infora spillningsinventering for battre underlag, jamfora med intillliggande omraden. Det
fanns aven forslag att det kunde bero pa avskjutnignsregler som omojliggjorde maluppfylland och
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att man skulle fordjupa sig i vilka regler lagen i omradet kan tankas ha. Andra alternativ var att
dela ut fler algar an plan eller avlysning i november.
Fråga 4
”Ni är en ganska nytillsatt älgförvaltningsgrupp. Gruppen består av 2 kvinnor och 4 män. Under era två första möten så
använder en manlig ledamot uttryck som ”Det förstår du väl, lilla vän” och ”avbryter ofta då någon av kvinnorna kommer
med förslag eller synpunkter.
Han kommer också med kommentarer som att ” den som inte jagar har inget i en sådan här grupp att göra” och ”de som
inte har egen skog begriper inte något om detta ändå”.
Inför nästa möte meddelar en av ledamöterna förhinder till mötet då vederbörande upplever dessa kommentarer som
väldigt jobbiga.
Hur anser ni i er grupp att en sådan situation ska hanteras?
Vem anser ni har skyldigheten att ta tag i problem av detta slag i en älgförvaltningsgrupp?”

Denna fraga anvande vi till samtliga grupper pa samtliga stallen for att lyfta vikten av hantering av
missforhallande och bemotande i algforvaltningsgrupperna. Samtliga grupper har varit eniga om
att detta absolut inte ar acceptabelt. Daremot har man haft lite olika syn pa hur och vem som ska
hantera det och har ansvaret. Majoriteten ansag att det ar hela gruppens ansvar medan andra
ansag det var ordforande eller lansstyrelsen som skulle ta tag i fragan. Hur fragan ska hanteras har
varierat en del Vissa foreslog att ta upp det pa ett mjuktsatt som forsta steg och darefter ga vidare
om andring inte sker. Majoriteten var for att ta upp det direkt och tydligt med vederborande. Har
ansag de flesta det var ordforandes roll att gora detta. Det forekom aven nagon som namnde att de
som drabbades skulle ta upp problemet med Lansstyrelsen. Nagon grupp ansag att vederborande
omedelbart skulle fa lamna motet med direktiv om att stalla sin plats till forfogande. Det namndes
aven att patala problemet med nominerande organisation till den som inte skoter sig och att det
yttrest fanns mojlighet for lansstyrelsen att upphava sitt forordnande. Det bor aven namnas att
det finns en overenskommelse mellan olika organisationer om att betoma varandra korrekt och
med respekt Andra forslag var utbildnign till nya ledamoter, forhallningsregler for gruppens arbete
med mera. Sammantagaet var det i manga fall ganska tydliga a sikter om att sadant betende inte
ar acceptabelt och ska hanteras direkt. Det ar daremot oklart om vem som ar ansvarig for
arbetsmiljon i juridiskt mening.
Fråga 5
”Vid granskning av en älgskötselplan hanterar er älgförvaltningsgrupp frågan om hur skadeutvecklingen på tall i
älgförvaltningsplanen ska kunna nås. I er förvaltningsplanplan och i de övergripande riktlinjerna är målet max 5%
årsskadade tallstammar.
I ert förvaltningsområde har ni följande siffor de senaste åren:
2018/2019
2017/2018
2016/2017

Andel skadade tallar
8,40%
10,30%
15,40%

Det aktuella skötselområdet utgör ungefär 35% av ert hela förvaltningsområde. I sin skötselplan har de valt att öka
tätheten från 6,0 till 8,0 älgar per 1000 hektar under de kommande tre åren.
Sida 3

Enligt ordförande i skötselområdet så är samtliga i området överens om ökningen och inga markägare har framfört
några synpunkter om betesskador.
Hur ser ni på relationen mellan älgskötselplan, älgförvaltningsplan och regional förvaltningsplan?
Vad finns det för skäl att tillstyrka eller avstyrka planen?
Om ni inte anser att planen kan tillstyrkas, hur kommunicerar ni frågan vidare med skötselområdet?”

Har var de flesta overens om att forvaltningsplanen ar radande. Men det fanns de som ansag att de
overgripande riktlinjerna ska vara det som ska styra bade skotselplaner och forvaltningsplaner.
Deltagarnan var i stortsett eniga om att det fanns en dalig overensstammelse mellan planerna och
att planen inte skulle tillstyrkas. Endast en grupp ansag att planen kanske kunde godkanans, om
det fanns tillrackligt god motivering och inventering om varfor deras plan ska tillstyrkas. Samtliga
var inne pa att ta en diskussion med skotselomradet i fraga och resonera sig fram genmensamt till
en andring. Atgarder som utbildning om inventeringar kom ocksa pa forslag som framtida
atgarder.
Fråga 6
” Anser ni att skötselområdet ska avregistreras? Vilka skäl talar för och vilka talar emot?
Vilka andra åtgärder kan ni som förvaltningsgrupp framföra eller rekommendera till skötselområdet?
Skötselområdet har även lämnat in en ny plan för kommande treårsperiod, med samma bedömning av stammen, samma
mål och med samma avskjutning. Tillstyrker ni den? Vilka skäl talar för och vilka talar emot?
Om ni inte tillstyrker den, hur agerar ni då mot skötselområdet ”

Samtliga var overens om att det inte var en bra ide att avregistrera omradet som inte nadde sina
mal. Motiveringen var att det kunde forsamra samrabetet inom omradet och inte skulle leda till
nagon forbattring. Forslagen var daremot att man skulle styra upp tilldelningen battre, befintliga
restriktioner och foresla kvotering, Majoriteten ansag itne skotselplanen skulle godkannas utan
man skulle ta en dialog med skotselomradet och losa eventuella problem genom samrad med
omradet.
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Fråga 7
”Ett älgskötselområde inom älgförvaltningsområdet meddelar i augusti till ordföranden i gruppen att de inte tänker
genomföra älgjakten enligt den beslutade avskjutningsplanen. De är oroliga för älgstammens kvalitativa utveckling och
tänker därför inte fälla några vuxna älgar i årets jakt. De planerar att uppfylla det totala avskjutningsmålet men enbart
genom kalvavskjutning. Det är en engångsåtgärd för älgjakten innevarande jaktår. Förslaget är beslutat på ett extra
årsmöte genom omröstning, 7 av 10 jaktlag röstade för förslaget.
Vad tror ni det kan ha för effekter på älgstammens utveckling?
Hur bedömer ni att åtgärden påverkar skadeläget i tallungskogarna inom älgskötselområdet?
Tycker ni att det finns ett tillräckligt förvaltningsstöd för att kräva att avskjutningen genomförs enligt den beslutade
älgskötselplanen?
Vilka andra kanaler kan användas för att stoppa åtgärden?
Utifrån svaren i frågorna 1-4 , anser ni att älgskötselområdets respektive älgförvaltningsområdets plan behöver
revideras? Skötselområdet omfattar ca 20% av förvaltningsområdet.
Vilka sociala effekter ser ni som kan påverka samverkan inom skötselområdet och förvaltningsgruppen? ”

Flera grupper hade asikten att det skulle leda till hogre kvalitet men en okande algstam. De antog
aven att skadorna pa tallungskog skulle minska om planen foljdes, med motiveringen att farre
algar skulle konkurrera om maten. Vilket kanske inte ar helt korrekt, da vid samma avskjutning
bor antalet kvarvarande algar bli detsamma, men med en annan fordelning. De var aven overens
om att en sadan forandring inte ar acceptabel att genomfora da avvikelsen mot forvaltnignsplanen
blir for stor. Man ansag da att Lansstyrelsen borde ha mandat att stoppa en sadan sak. Fanns aven
forslag pa att kanske det borde finans nivaer for hur stor en avvikelse fran plan far vara under ett
ar, for att kunna vidta atgarder. Det fanns aven en samstammighet att forvaltnignsplanen da skulle
behova revideras. Dr sociala effekterna kan vara att jaktlag lamna skotselomradet,
forvaltningsgruppens kanner sitt mandat forsvinner da de inte kan paverka och motivationen och
vilja minskar.
Fråga 8
”…I de övergripande riktlinjerna för länet ska kalvikterna långsiktigt nå 65 kg och andelen kalvar per hondjur ska vara
0,8.
Av de föryngrade tallar som nått 5 m höjd ska 7 av 10 vara oskadade, RASE ska kunna vara trädbildande där de är
naturligt förekommande och årligen uppkomna betesskador på tall ska inte överstiga 5%.
Vilka åtgärder anser ni vara viktiga i er nya förvaltningsplan?
Vilka rekommendationer ger ni till era skötselområden?
Hur motiverar ni era rekommendationer och hur ska ni följa upp dessa? ”

Denna fragan speglar i manga fall ett av de stora utmaningar hos de flesta forvaltnignsgrupper.
Flera var overens om att det ar fragan om en situation med foderbrist. Dvs ett for hogt betstryck.
De flesta foreslog en okad av skjutning pa samtliga klovvilt. Nar det galler algar sa foreslogs en hog
kalvavskjutning och aven en okad avskjutning av hondjur for att minska stammen. Det foreslogs
aven att oka andelen tall, vilket da kan vara en atgard for att oka foder pa langsikt. Aven att roja
ratt foreslogs vara en atgard. Vilket da ar atgard for att oka fodertillgangen pa kort sikt. Daremot
sa finns underlag att vi idag inte rojer bort RASE. Nagon grupp foreslog foderskapande atgarder i
ledningsgator och pa andra stallen. Sammantaget sa var de flesta overens om att oka andelen
foder och minska betstrycket fran samtliga hjortvilt.
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Fråga 9
”Ett älgskötselområde har sedan införandet av det adaptiva älgförvaltningssystem medvetet sänkt älgstammen i området
till en nivå som anses accepterad av både markägare och jägare…
Det börjar grymtas ute i buskarna att det inte är lönt att jag älg och det kan misstänkas att jaktlagen inom
skötselområdet börjar göra egna tolkningar för att försöka bevara kvaliteten och en älgstam på en nivå som man själva
anser lämplig.
Vad kan älgförvaltningsgruppen göra för att motivera att avskjutningsmålen och planerna följs när ÄBIN visar att
ståndortsanpassning har försämrats och att det på 76% av de magra markerna inte görs någon ståndortsanpassning?”

Denna fraga hamnade i disskusionen hur forvaltningsgruppen ska gora, generellt for att ge rad och
stod for skotselomradena att na sina avskjutnignsmal. Den fanns en samtammighet om att det
behovs stod fran Lansstyrelsen att forvaltningsmalen galler. Det ar till stor del varje
skotselomrades uppgift att verka for att malen nas. Resonemanget om att okad tallandel maste
aven forklaras narmare for flera. Andelen tallplantor som saljs har okar varje ar under en ganska
lang period, det utfors atgarder for att stimulera okad plantering av tall. Daremot sa masten man
vara medveten om att plantera tall inte loser nagra problem med foder forran om kanske 40-50 ar.
Det kravs aven att man stoder de som platnerar tall och gar in med atgarder som t ex okad av
skjutning av ovrig klovvilt, framja mer RASE, men aven kanske okad avskjutning av alg i ett forsta
skede.

Fråga 10
”Sedan algforvaltningssystemet tradde i kraft 2012 har man inom ert algforvaltningsomrade haft som mal att sanka
algstammen med hanvisning till de hoga betesskadorna pa tall enligt ABIN.
Vid start bedomde man vinterstammen till ca 8 algar/1000 ha i vinterstam och efter tva planperioder bedoms
vinterstammen till 5 algar/1000 ha i vinterstam, vilket ocksa var malsattningen i AFO-planen. Minskningen och
vinterstammens storlek bekraftas av algobs och spillningsinventering.
Algstammens kvalitet ligger under de mal man satt upp gallande kalvslaktvikter och reproduktion. Reproduktionen
har ett glidande trearsmedelvarde pa 0,55 kalvar per vuxet hondjur.
Kalvslaktvikterna har ett glidande trearsmedelvarde pa 63 kg.
ABIN har under samma period visat pa fortsatt hoga och okande betesskador pa tall samtidigt som det gar samre for
RASE i omradet.
Vilka orsaker kan finnas till att betesskadorna okat samtidigt som algstammen minskat?
Var kan ni hitta mer information som ger ytterligare kunskap om situationen i omradet?
Hur kan man hantera situationen i omradet pa ett langsiktigt satt som ar gynnsamt for algstammen och minskar
skadorna?
Hur kan konkurrenskraften for RASE forbattras?”

Denna fraga behandlar bland annat paverkan av ovrigt klovvilt, vilket de flesta var overens om. Det
fanns aven de som ansag att situationen direkt berodde pa lag andel tall pa magra marker och aven
en obalans mellan fodertillgang och foderbehov. Manga av deltagarna foreslog att man skulle
anvbanda sig av Viltdata och viltolycksstatistik for att fa mer information om ovriga
klovviltsstammars utveckling. Flera foreslog aven att prata med markagare och skogsstjansteman
for att fa en battre bild av omradets fodersituation. Forslagen for att vanda trenden var att fa en
battre standortsanpassning, for paverkan pa lang sikt, men aven oka avskjutningen av allt klovvilt
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for att kunna paverkan pa kort sikt och oka mojligheterna for RASE att bli tradbildande. Det fanns
aven forslag om att vara mer ”slarvig” vid rojning och darigenom fa mer foder. Fragan belyst for
manga hur forvaltnignegrupperna aven maste se mer till paverkan av ovrigt klovvilts paverkan pa
algstammen och dess forvaltning.

ÖVRIGT

De flesta deltagare har goda kunskaper om atgader och mojligheter inom algforvaltningen. De vet
oftast hur det ska aggera i de olika situationer som de stalls infor. Daremot sa upplever manga
forvaltningsgrupper att det ar svart att genomfora de atgarder de foreslar. En synpunkt ar att de
inte alltid kant stod fran lansstyrelsen eller viltforvaltningsdelegationen i sitt arbete, och har svart
att fa stod for sina atgarder. Flera deltagare har papekat att manga av dessa situationeroch
problem skulle kunnat undvikas, om skotselomradena hade haft mer kunskap och information om
forvaltningens system och funktion. En synpunkt fran flera deltagare var att de manga ganger far
lagga en hel del tid pa att informera och forklara om hur skotselplaner ska fyllas i, hur berakningar
ska genomforas samt ofta far stalla fragor om hur skotseplanerna ar framtagna och motiveras.
De flesta deltagare har varit mycket positiva till upplagget och mojligheten att fa hora andras
synpuntker och funderingar. Det som verkar ha varit mest givande har varit da vi har haft
deltagare fran olika lan som fatt diskutera sina olika satt att arbeta.
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