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Tjänstemän på Länsstyrelsen i Blekinge kör över Styrelsen i Olofströms skötselområde för
Älg och Kronhjort
Förtydligande: Länsstyrelsen avdelningen för Natur och Klimat är inte är inblandad i denna
handläggning och vill nämna att vi har ett positiv samverkan bland annat när vi tillsammans
med Olofströms Kommun fastslog bestämmelser för jakten i Halens Naturreservat förnyades
och ett nytt kontrakt mellan Jaktorganisationen och Olofströms Kommun skrevs.
För andra gången kör nu Tjänstemän på Länsstyrelsen över Styrelsen i Olofströms
Äsko/Kronsko 50301 efter att markägare klagat på skogsskador. Tidigare år delade
tjänstemän ut ett vuxet djur och då sköts ett vuxet djur under våren.
Vid besiktning i februari 2021 av området medverkade även Klövviltsansvarig för Jägarna i
Blekinge tillsamman med tjänstemän från Skogsstyrelsen.
Läs hela rapporten via denna länk
Utdrag från Protokoll i Olofströms Äsko/Kronsko 50301:
Ärendet föredrogs i Styrelsen och vilka åtgärder som vidtagits. Skogsstyrelsen har genomfört
kontroll på plats och inkommit med rapport, vilket innehåller viltskade-protokoll, karta och
foto-dokumentation. Skogsstyrelsen deltog i mötet under den aktuella punkten och
presenterande protokollet.
Styrelsen genomförde diskussion och faktagenomgång, som innehöll årets avskjutning,
övrig älgdödlighet, viltolyckor, älgförvaltning, avskjutningsplan och skötselplan.
Beslut i styrelsen angående skydds älg:
Styrelsen beslutade att inte bifalla begäran om skydds älg för jaktlaget.
Motivering för beslut:






Styrelsen anser att eventuell ny betning inte kommer att påverkas av att ytterligare
en älg fälls i området. Älgtätheten och betningen kommer inte att påverkas i området
på ett märkbart sätt (skydds älg sköts 2019).
Styrelsen anser att årets reduktion av älg i skötselområdet är på en hög nivå utefter
god förvaltning och uppsatta mål
Styrelsen anser att förebyggande åtgärder för viltbetning bör genomföras igen, och
ser detta som en bättre åtgärd.
Styrelsen anser att älgstammen i skötselområdet är vikande neråt.

Naturvårdsverket och Älgskötselområde i Kronoberg.
Olofströms Älgskötselområde svarade på yttrande NV-07805-20 och fick 3 veckor på oss att
lämna in yttrande. Vi fick hjälp av Jaktvårdskonsulenter i Blekinge och Kronoberg samt
Förbundsjurister på Jägareförbundet vid svaret.
Vi har även haft diskussioner med angränsande Älgskötselområde i Kronoberg som ställt sig
undrande till handläggningen och utdelande av extra älgar från Länsstyrelsen i Blekinge.
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Fakta om Olofströms Älgskötselområde
Verksamhetsmålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen
för god älgvård och att i samverkan med fastighetsägarna skapa en älgstam i balans inom
skogs- och jordbruk.

Olofströms Älgskötselområde 50301 bildades 1998 och har statistik och kunskap om
älgstammen i området som omfattar ca 30 000 hektar med ca 90 jaktlag. Styrelsen
tillsammans med jägarna har gjort frivilliga överenskommelse på restriktioner som gagnar
förvaltningen. Vi har tidigare haft representant från Skogsstyrelsen i styrelsen samt
markägare som inte var jägare och det har stärkt/påverkat våra beslut. Sedan 1 år tillbaka
har vi en överenskommelse med Skogsstyrelsen som med skoglig kompetens besiktigar
eventuella områden om någon markägare klagar.

Avskjutning Älg i Olofströms Äsko/Kronsko 50301 år 1999 2021-01-31
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Diagrammet innehåller inte Övrig dödlighet och viltolyckor.
Statistik för Viltolyckor från Nationella Viltolycksrådet anlände till oss den 22 februari och
det är anledningen att det inte är med.
Vi avstämmer ovanstående varje år eftersom vi strävar efter en låg och kvalitativ vinterstam.
Att förstöra en älgstam kan göras på kort sikt men att bygga upp en älgstam tar många år.
Överklagande på våra beslut kostar tid och pengar. När vi startade med skötselområde sa en
klok Länsassessor ”att administrera älgjakten på Länsstyrelsen är för dyrt”!
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