
Älg- klövviltsråd 



Klicka på ikonen för att lägga till en bild Övergripande syfte 

• Klövviltsråd 2016 

• Fånga upp önskemål från 
medlemmarna i jaktvårdskretsen 
avseende den fortsatta 
klövviltsförvaltningens inriktning 

Foto: Medeleine Lewander 



Klicka på ikonen för att lägga till en bild Jaktvårdskretsens uppdrag 

• Klövviltsråd 2016 

Stadgar 

Jaktvårdskretsen är en sammanslutning 
som har till ändamål att tillvarata jägarnas 
intresse för jakt, vilt och viltvård inom sitt 
verksamhetsområde 

Genom att 

– uppmärksamt följa viltstammarna och 
jaktens utveckling och i anslutning 
därtill hos lokala myndigheter och 
länsjaktvårdsföreningen göra de 
framställningar samt vidtaga de 
praktiska åtgärder, som är påkallade 

– verka för rikliga och goda tillfällen till 
jakt 

Det är alltså viktigt att 
Jägareförbundets 

representanter i ÄFG 
lyssnar och beaktar 

synpunkter från 
medlemmarna 



Klicka på ikonen för att lägga till en bild Nya förutsättningar 

• Ny älgförvaltning 2012 

• Samråd lyfts från jaktvårdskretsens 
ansvar 

• ÄFO beslutas med en ÄFG i varje område 

– Tre markägare och tre jägare 

– Upprätta en plan för en 
ekosystembaserad förvaltning av 
älgstammen 

– Följa upp förvaltningen och ställda mål 

– Så långt möjligt samordna 
älgförvaltningen inom området genom 
årliga samråd 

Foto: Robin Oscarsson 





Klicka på ikonen för att lägga till en bild I fagersta-möklinta 

 

• Våra delegater  

– Michael Carlsson 
Christer Wallin 
Björn Hammarbäck 



Avskjutning i förhållande till målsättning hämtad från algdata.se  

2015-2016 



Älgobs, fagersta-möklinta 

• hämtad från algdata.se 



Älgobs, fagersta-möklinta 

• hämtad från algdata.se 



Älgobs, fagersta-möklinta 

• hämtad från algdata.se 



Klicka på ikonen för att lägga till en bild Rovdjursläge och predation 

 

• Beräknad predation 

Vargrevir 
2014-2015 



Älgförvaltningsplan 2013 – 2015  fagersta-möklinta ÄFO 



Inga spillningsinventeringar genomförda 

Det betyder också att högsta avstånd mellan lofamiljer tillämpas  
vid beräkning av Lopopulationen. 



Klicka på ikonen för att lägga till en bild Framtida inriktning – ny plan 20166 

 

• Hur skall våra representanter i 
ÄFG driva 
älgförvaltningsfrågorna? 

• Vi vill: 

– Älgstammens storlek? 

– Sammansättning? 

– Jakttider? 

– Interaktionen älgar och rovdjur? 

– Fodertillgång och foderskapande 
åtgärder? 

– Kommunikation och information? 

– Utvecklingen av vargetablering följs 

Foto: Nanna Hamilton 


