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Upprättad 2012   Reg. Nr …………. - …………… - ……………… 

Total areal   43 821 ha   Varav odlat ca      10 000  ha 

Antalet jaktlag i älgskötselområdet :  46 st 

1. Bedömning av aktuell älgstam/Bör finnas i IT-plattformen 

 

a. De fyra senaste årens avskjutning 2008 2009        2010  2011 

    Tjur 23 42 45 53 

    Hondjur 26 34 43 39 

    Kalv 40 67 88 76 

    Övrig avgång / dödlighet 35 35 39 33 

   TOTALT 124 178 215 201 

   Per 1000 ha  

 

b. Älgobs 2008 2009 2010 2011 

    Älgobs per mantimme 0,11 0,08 0,06 0,076 

    Kalvar per 100 hondjur 92,6 78,2 77,32 56,3 

    % tjur av vuxna 33,2 35,7 33,9 35,7 

 

c. Flyginventering gjordes år 2009 med resultatet 11,4 älgar per 1000 ha 

 

d. Spillningsinventering gjordes år 2011 med resultatet  9,8 älgar / 1000 ha 

 

e. Annan inventering typ ………………………………………………………………………………… 

   gjordes år ……... med resultatet ……………. Älgar per 1000 ha 

 

f. Bedömd vinterstam 2012 / 2013 till totalt antal 430 älgar 

   Fördelat på   190 tjurar   206 hondjur   34 kalvar 

 

g. Om punkt c, d, e inte utförts. Vad grundas då den bedömda vinterstammen på? 

    

   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

h. Medelålder och slaktvikter (skjutna älgar) 

                                 Medelålder Medelslaktvikt     

    Tjur                          2,4 år  177,5 kg 

    Ko / Kviga               4,3 år                              166,4 kg  

    Kalv                                                                     72,5 tjurkalv / 63,7 kvigkalv 

i. Reproduktion (antal kalvar / hondjur):  0,8  kalvar per vuxet hondjur 

   Uppgiften hämtad från:  Älgobs     X 

    Livmoderundersökning X

                               Annat: ……………………….   



                                       Skö tselplan fö r  
                                       Garpenbergs Ä lgskö tselömra de 

2 
 

j. Älgstammen har under de tre sista åren: 

   Ökat   Oförändrat   Minskat   X  
 

k. Varierar stammen inom områdets anges det här. 

      SVAR: Stammen varierar kraftigt inom området.  

      

2. Vilttrafikolyckorna med älg har de senaste tre åren: 

   Ökat               Oförändrat   X              Minskat   

 

a. Omfattning/särskild vägsträcka, vidtagna åtgärder m.m. 

      SVAR: Rv 68 / Järnväg Fors- Gävle. Röjning av intilliggand skogsområden har genomförts.  

                 Viltstängsel  Rv 70. 

 

3. Övrigt om nuvarande älgstam 

       

      …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Bedömd fodertillgång 

SVAR: Under närmaste framtiden ser vi en minskad fodertillgång p.g.a. att beståndet unga tallskogar i 

beteshöjd minskar. Relativt stora områden med avverkning gör att tillgången på sly kommer att öka något 

men inte inom skötselplanens period. 

 

a. Älgskötselområdets uppfattning 

 Mycket god God Måttlig Dålig Finns ej 

Rönn, sälg, 
vide, asp, ek 

        X   

Vårtbjörk         X   

Tall         X   

Blåbärsris 
Ljung 

        X   

 

Uppgifterna grundar sig på inventering                    uppskattning   X 
 

b. Älgförvaltningsplanens uppgifter 

 

 Mycket god God Måttlig Dålig Finns ej 

Rönn, sälg, 
vide, asp, ek 

     

Vårtbjörk      

Tall      

Blåbärsris 
Ljung 

     

 

Uppgifterna grundar sig på inventering                    uppskattning    
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Andra viktiga uppgifter / underlag 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Varierar betestrycket inom området anges det här: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Bedömda skador 

                                    a. Älgskötselområdets uppfattning 

 

Skadorna på tallskog är    Acceptabla   X För omfattande   

 

Skadorna på lövskog är    Acceptabla       X  För omfattande   

 

Skadorna på gröda är       Acceptabla  X  För omfattande   

 

Skötselområdets uppgifter grundar sig på inventering   Uppskattning      X 

 

                                     b. Älgförvaltningsplanens uppgifter  

 

Skadorna på tallskog är    Acceptabla    För omfattande   

 

Skadorna på lövskog är    Acceptabla         För omfattande   

 

Skadorna på gröda är       Acceptabla    För omfattande   

 

Skötselområdets uppgifter grundar sig på inventering   Uppskattning      


      Varierar skadorna inom området anges det här 

      …………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Åtgärder för att skapa foder 

 

     SVAR:  Lokalt har viltåkrar anlagts 

      …………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Åtgärder för att begränsa skador till en acceptabel nivå (skog och gröda) 

      Skadorna anses acceptabla 

       …………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Åtgärder för att begränsa viltolyckor 

 

      Minska älgstammen    ………………………………………………………………………………… 

       …………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Övriga synpunkter 

     Målsättning med planen är att minska älgstammen till ca 8 älgar / 1000 ha i  

     vinterstam men att planera för ett behållande / höjning av medelålder samtidigt 

     som andelen kor ökar.  Med denna planering når vi ökad reproduktion och är om  

     möjligt bättre anpassade för kommande åtgärder vid vargetablering. Med fast etablerat  

     vargrevir avser vi att öka vinterstammen med 4 älgar /1000ha   ( 12 älgar / 1000ha) 

 

10. Målsättning för älgstammens utveckling de tre närmaste åren 

 

a. Älgstammen ska: Öka    Hållas oförändrad    Minska   X 

 

b. Vinterstammens storlek 

                                                Antal Antal/1000 ha 

                       Tjur      113 2,5 

                       Hondjur  199 4,5 

                       Kalv  68 1,6 

                       Totalt  380 8,6 

 

c. Medelålder och könssammansättning bland vuxna djur i vinterstammen. 

                             Ange målsättning. 

SVAR: => 40% tjur av vuxna och en medelålder på  ca 5+ år.     Kornas medelålder ca 4+ år 

 

d. Reproduktion (kalvar / hondjur)                1     (per vuxet hondjur) 

     Angivet reproduktionsmål gäller Älgobs     X                      Livmoderundersökning  X 

 

e. Om målet varierar inom området anges det här, samt eventuella andra målsättningar: 

      …………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. För att uppnå dessa mål krävs enligt vår bedömning följande avskjutning de närmaste tre åren.  

 

    2012 2013 2014 

 Tjur  43 43 36  

Hondjur 28 28 36 

Kalv  71 71 71 

TOTALT 142 142 142 

Per 1000 ha 3,3 3,3 3,3 
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Avskjutningens inriktning (kalvavskjutning, könsfördelning, taggbegränsning m.m.) 

SVAR: Målsättningen är att bevara ett stort antal kor på bekostnad av unga tjurar. 60% av vuxna skjutna djur 

bör vara tjur för att resultera i målet 40% av vuxen stam utgörs av tjurar med hög medelålder. Av totala 

antalet älgar som skjuts skall 50% utgöras av kalv. 

 

12. Eventuella regler och arealkrav för tilldelning. 

Tilldelning/avskjutningsregler/areal krav för vuxen älg: 

SVAR: Baseras på den tillgång respektive delområde/jaktlag  redovisat i Älgobs och vid muntlig genomgång. 

 

Tilldelning/avskjutningsregler / areal krav för kalv: 

SVAR: Baseras på den tillgång respektive delområde/jaktlag  redovisat i Älgobs och vid muntlig genomgång. 

 

Tilldelning/avskjutningsregler/arealkrav för flerårstilldelning: 

SVAR: Ingen flerårstilldelning kommer att ske inom området med motivering att vi skall följa 

reproduktionsutveckling och eventuell etablering av vargrevir.  

 

13. Samband jakt – målsättning – skötselplan 

Jakträttshavarna förbinder sig att bedriva jakt efter älg inom området i överensstämmelse med de mål som 

angovits i denna skötselplan. Planen skall revideras vart tredje år och vara inlämnad till länsstyrelsen senast 

den 31 januari. 

 

Kommentar: Om något inträffar som påtagligt förändrar förutsättningarna för älgskötseln t.ex. älgdödlighet, 

förändrad bedömning av älgtillgång, skadeomfattning eller avsevärd förändrad areal skall skötselplanen omgående 

revideras och förändringen anmälas till älgförvaltningsgruppen. Internt inom området bör översyn och uppföljning 

av skötselplanen årligen genomföras med de jaktlag (t.ex. jaktledarna) som ingår i älgskötselområdet. 

14. Övrigt 

Det skall utses en ansvarig i älgskötselområdet för rapportering av avskjutning och älgobs till IT-stödet för 

älgförvaltningen, detta utgör underlag för såväl älgavgifter som förvaltningen inom älgförvaltningsområdet i 

framtiden. Observera att avskjutningsrapportering skal ske senast 14 dagar efter det att älgen fällts. 

 

Mailadress dit lösenordet till IT-stödet ska skickas: 

u@svensson.as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:u@svensson.as


                                       Skö tselplan fö r  
                                       Garpenbergs Ä lgskö tselömra de 

6 
 

Samrådet Intygas 

Denna älgskötselplan har utformats i samråd mellan företrädare för berörda markägare och jakrtättshavare, 

vilket härmed intygas. Vid framtagandet av skötselplanens mål har älgvårdsdistriktets/ens lokala 

samrådsgrupp/ -ers åsikter beaktats. Parterna är eniga om de i planen redovisade uppgifterna samt 

målsättningarna med älgstammens förvaltning. 

 

 

…………………………………………… den  ……………… / ……………… 2012 

 

Företrädare för Lokala Samrådsgruppen: ………………………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ………………………………………….               

 

……………………………………………….  ……………………………………………….  ………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande (ange även organisation, företag etc.) 

 

Telefon: ………………………………………….   

 

Anmälan  om avvikande mening : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kommentar: Markägarna kan representeras av t.ex. LRF, storskogsbruket, Sveaskog, Södra, Sydved, 

Mellanskog, Jordägarna, allmänningen eller andra beroende på de lokala förhållandena. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


