Svenska Jägareförbundet

SKÖTSELPLAN FÖR
………………….……………………………….ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
Upprättad 20 ………

Reg. nr …….…- ….……-……….

Total areal ………………………ha

varav odlat ……………………… ha

Antalet jaktlag i älgskötselområdet ………… st.
1. Bedömning av aktuell älgstam
a. De fyra senaste årens avskjutning

20…… 20…… 20…… 20……

Tjur

……… ……… ……… ………

Hondjur

……… ……… ……… ………

Kalv

……… ……… ……… ………

Övrig avgång /dödlighet

……… ……… ……… ………

TOTALT

……… ……… ……… ………

Per 1000 ha

……… ……… ……… ………

b. Älgobs

20……20…… 20…… 20……

Antal mantimmar

……… ……… ……… ………

Obs per mantimme

……… ……… ……… ………

Kalvar per 100 hondjur

……… ……… ……… ………

% tjur av vuxna

……… ……… ……… ………

c. Flyginventering gjordes år ….……… med resultatet ………älgar per 1000 ha
d. Spillninginventering gjordes år …………med resultatet ………älgar / 1000 ha

e. Bedömd vinterstam 20……. / 20……. till ………………… älgar per 1000 ha
Fördelad på …………. % tjur …………. % hondjur …………. % kalv

f. Bedömd älgtillgång med hänsyn till fodertillgången och skadesituationen
på skog och gröda samt trafikolyckornas omfattning.
Älgstammen är för närvarande : för stor

x

lagom stor

x

för liten

x

variationer inom skötselområdet …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

Kommentar: Älgobs skall anges för jaktvårdskrets, kommun eller stora älgskötselområden. Älgobs på mindre enheter/områden än 5.000 mantimmar per år
bör användas mycket restriktivt, men kan ändå ge en viss vägledning.
Bedömningen av vinterstammens storlek och fördelning är mycket viktig
som utgångspunkt för den framtida förvaltningen och målformuleringen.
2. Bedömning av betestrycket och skadesituationen
Betessituationen inom området är för närvarande :
Betestrycket på tallskog är : för hårt
Betestrycket på lövskog är : för hårt

x
x

acceptabelt
acceptabelt

Uppgifterna grundar sig på : betesinventeringar
Betestrycket på gröda är :

för hårt

x

x

x
x

svagt
svagt

uppskattningar

acceptabelt

x

svagt

x
x
x
x

3. Planerade åtgärder
Planerade åtgärder vid skador på skog och gröda samt för att minska riskerna för
älgolyckor i trafiken. Planerade inventeringar skall också redovisas.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….

Kommentar: Finns några problem bör skadeförebyggande åtgärder redovisas t.ex. ökat,
minskat eller omfördelat jakttryck, utnyttjande av skyddsjakt, uppförande av
viltstängsel vid vägar; användning av elstängsel på åkermark, viltåkrar m.m.

4. Målsättning för älgstammens utveckling de tre närmaste åren
a. Vinterstammens storlek ( älgar per 1000 ha ) …..……………………………………..
b. Stammens medelålder ………….…………………………………………………………
c. Andelen tjur i stammen ……………………………………………………………………
d. Avskjutningens inriktning ( kalvavskjutning m.m. ) …………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

För att uppnå dessa mål krävs enligt vår bedömning följande avskjutning
de närmaste tre åren.
20………… 20…………

20…………

Tjur

……………

……………

……………

Hondjur

……………

……………

……………

Kalv

……………

…………...

……………

TOTALT

……………

……………

……………

Per 1000 ha

……………

……………

……………

5. Sambandet jakt - målsättning - skötselplan
Jakträttshavarna förbinder sig att bedriva jakt efter älg inom området i överensstämmelse
med de mål som angivits i denna skötselplan. Planen skall revideras vart tredje år och
vara inlämnad till länsstyrelsen senast fem månader före älgjaktens början.
Kommentar: Om något inträffar som påtagligt förändrar förutsättningarna för älgskötseln
t.ex. älgdödlighet, förändrad bedömning av älgtillgång, skadeomfattningen
eller dyligt skall älgskötselplanen omgående revideras och förändringen
anmälas till länsstyrelsen. Internt inom området bör översyn och uppföljning
av skötselplanen årligen genomföras med de jaktlag ( t.ex. jaktledarna ) som
ingår i älgskötselområdet.
6. Samrådet intygas
Denna älgskötselplan har utformats i samråd mellan företrädare för berörda markägare
och jakträttshavare, vilket härmed intygas. Vid framtagande 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………/ ……… 20…….

………………………………
………………………………
Företrädare för jägarna / älgskötselområdet

…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande
………………………………
Företrädare för markägarna

………………………………

…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande ( ange även organisation, företag etc. )

Anmälan om avvikande mening………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kommentar: Markägarna kan representeras av t.ex. LRF, storskogsbruket, Sveaskog,
Mellanskog, allmänningar eller andra beroende på de lokala förhållandena.

