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Styrelse och förtroendevalda sedan utbrottet av Pandemin valda på årsmötet
år 2019.

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har haft 3 stycken AU-möte och 4 stycken protokollförda sammanträden.

EKONOMI
Beträffande Skötselområdets ekonomi hänvisas till kassörens redovisning, kassatablå och balans
Räkning.
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Planerat Samrådsmöte år 2020 som ställdes in med anledning av Pandemin
Närvarande på diskussion om kommande samråd:
Jaktvårdskonsulent Blekinge Karin Stoeckmann, Viltförvaltning Region Syd Södra Skogsägarna
Viltansvarig Per-Arne Karlström och Ordförande Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Lars-Peter Runeson

Förslag till Agenda – Inbjudan


Inledning, syfte (NFS Naturvårdsverkets Föreskrifter)

INFORMATIONSDEL






Välkommen 5 min
o Lämna över till SLU Fredrik Widemo
Flerartsförvaltning (ev. extern föreläsare) 60 min 19.00 – 20.00 Fredrik Widemo

Eventuella Frågor 20 min
FIKA
Roller & Ansvar (Karin) 5–10 min
o
o
o
o



Inventering (Karin) Överskådligt 10 min
o
o
o
o



VFD (Viltförvaltningsdelegationen Blekinge): övergripande riktlinjer
ÄFO (Älgförvaltningsområde)
ÄSO (Älgskötselområde)
Markägare/Jägare
Slaktvikter Kalv
Älg obs, reproduktion
Spillning inventering
Äbin mm (Södra Per-Arne Karlström) 5–10 min

Adaptiv älgförvaltning (lpr presentation) 10–20 min
o

2019 mål utfall nuläge i skötselplan
 Jakt
 Skog
 Viltolyckor
 Övrig dödlighet
 Framtid?
 ÄFO Lst (bild Karin )

SAMRÅDSMÖTE


Samråd markägare jakträttshavare (och ev. vvo.) 21.00 – 21.30
tillgrund för kommande älgskötselplan



Avslutning
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Inställt Årsmöte 2020
Datum: 2020-03-11
Plats: Telefon
Beslut om inställt möte.
Arbetsutskottet (AU) i Äsko/Kronsko 50301 beslutar att ställa i samordningsmöte den 18
mars 2020 i Kyrkhults Folkets Hus.
Skäl till beslut:
Antal människor i Sverige som smittats av Coronavirus har ökat de senaste dagarna.
Samhället och ansvariga myndigheter rekommenderar att ställa in aktiviteter som innebär
folksamlingar och detta för att begränsa smittspridning.
AU väljer att följa dessa rekommendationer och beslutar att ställa in mötet.
I denna beredning och detta beslut har Lars-Peter Runeson, Ola Hessbo och Mikael Björkman
deltagit.
Vid protokollet
Ola Hessbo
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Kommunikation med Myndigheter
Synpunkter från Olofströms Äsko/Kronsko 50301an angående ändrade
Älgförvaltningsgränser till Länsstyrelsen lämnades av Styrelsen.
Utdrag frän från vårt svar ”Sammanfattning”:
Från skötselområdet ser vi det mycket olyckligt att tvinga igenom en förändring i
”Pandemi-tider” och jäkta fram ett dåligt beslut via Klövviltutskottet som förbereder
beslutsunderlag för VFD. Vi rekommenderar att i stället avvakta 1 år och att förslaget
förankras Älgskötselområden.
Vi har lagt ner mycket jobb och tid att bygga upp skötselområden och under senare
år har mycket nytt folk kommit in på arenan såväl tjänstemän som ledamöter i
Skötselområdet som handhar den adaptiva förvaltningen av älgstammen.
Olika initiativ för Strategi/Påverkan av Viltstammar/Skogens olika styrgrupper
Det finns olika initiativ/exempel från olika intressenter för vilt och skog utan att
Jägarorganisationen är involverad i styrgrupper.
 Viltstammar i Balans 2.0 från Länsstyrelsen (Mejl och PDF-dokument) via
projektledare från Kronoberg.
 Jägareförbundets Förvaltningskurs (planerad att genomföra i vårt
skötselområde.).
 Remiss från Södra om skog och Viltstammar kallad skånsk Skogsstrategi.
Vi hade planerat för Samråd mellan älgskötselområde och markägare i Olofströms
och Agenda skapad tillsammans Viltsamordnare Region Syd Södra Per-Arne
Karlström, Jaktvårdskonsulent Karin Stoeckmann och Fredrik Widemo från SLU.
Med anledning av Pandemin fick vi ställa in eventet.
Med förhoppning om att beslutsorgan för Älgjakten tar hänsyn till våra synpunkter
och inte gör fler förändringar under året som söndrar verksamheten. Se över
helheten och kanske t o m rita om kartan både i Skåne och Blekinge.

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om godkännande av
älgförvaltningsplan för Blekinge Väst älgförvaltningsområde, länsstyrelsens
dnr 218-4420-2020
Beslut
Naturvårdsverket undanröjer länsstyrelsens beslut och återförvisar ärendet till länsstyrelsen
för vidare handläggning.
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Blekinge län beslutade den 29 september 2020 att godkänna
älgförvaltningsplan för Blekinge Väst älgförvaltningsområde att gälla till och med den 30 juni
2023. Av beslutet framgår målet att vinterstammen ska uppgå till 3 älgar/1 000 ha efter den
beslutade treårsperioden.
Vi överklagade till Naturvårdsverket och gav oss rätt, utdrag från Naturvårdsverkets svar i ett
5 sidigt dokument:
Vad gäller innehållet i den överklagade älgförvaltningsplanen vill Naturvårdsverket emellertid
framhålla följande. Älgförvaltningen ska vara adaptiv, kunskapsbaserad och lokalt förankrad. I
älgförvaltningsgruppens arbete med att ta fram en ny älgförvaltningsplan för
älgförvaltningsområdet ska skadelägets utveckling inom älgförvaltningsområdet bedömas och
jämföras med utvecklingen av klövviltstammarna och rådande foderutbud. Älgförvaltningsplanen ska
innehålla ett älgtäthetsmål som förankras hos de älgskötselområden som ingår i
älgförvaltningsområdet. Tidigare beslutade älgtäthetsmål behöver därvid utvärderas för att
säkerställa att de baseras på senaste inhämtade data.

Sammanfattningsvis har vi jobbat under året med skrivelser för att försvara vårt arbete och
sedan skicka in ca 25 000 kr i fällavgifter till Länsstyrelsen och vi gör jobbet i Skötselområdet.
Styrelsen har även haft en diskussion att bilda A-område och lägga ner skötselområdet.

Styrelsemöte med Jakthandläggare på Länsstyrelsen
Vi bjöd in ansvariga tjänstemän med ansvar för jaktliga frågor för att försöka lösa och
förbättra samarbetet mellan Länsstyrelsen och skötselområdet men har inte hjälpt.

Samarbete med Skogsstyrelsen
Överenskommelse med Skogsstyrelsen finns sedan 2 år tillbaka vilket innebär att markägare anmäler
skogsskador till skötselområdet eller direkt till Skogsstyrelsen. Tjänstemän gör en inventering och
dokumenterar besiktningen som föredras för styrelsen i skötselområdet. Styrelsen fattar beslut och
meddelar markägaren.
Viltolyckor med Älg och hittade döda älgar
Vi har sedan 3 år tillbaka statistik från Nationella Viltolycksrådet och kommunikation med jaktlagen i
skötselområdet fungerar bra och de rapporterar in sjuka och döda älgar som hittas i området. Vi har
kunniga jägare som vistas i våra skogar med bra lokalkunskap. Nedan följer en sammanfattning från
årets Älgjakt.
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Fakta Olofströms ÄSO 2020/21
Avskjutning: 12 tjur 11 hondjur 28 kalv

totalt 50 älgar

56% kalv i avskj

Övrig död 5 tjurar och 9 hondjur ger total död av 67st älgar
1,7älgar/1000ha i avskjutningen
Slaktvikter kalv: tjurkalv 47,7kg

kvigkalv 44,1kg

snitt 46kg

Mantimmar 8290 / observationer 330 = 0,040
Reproduktion av 125 observerade kor hade 73 kor kalv =0,736 alltså nästan 7,5kalv på 10 kor.
Av totalt 125 observerade kor hade 14% dubbel kalv
Totalt 220 vuxna älgar observerade, 125kor och 95 tjur ger 43,2 tjur/vuxen

Älgobs resultat är ju vad vi sett under en period och beräknas som andel procent eller
värde. Resultaten räknar jag ihop med de tre åren tillbaka så det blir de senaste fyra årens
genom snittliga tal för att få en mjukare trend.

Obs/tim 2017/0,040 2018/0,052 2019/0,055 2020/0,040
Älgobsen rör sig kring sin medellinje, något lägre för 2020
Reproduktionen är 0,62 i snitt, 2018 var extremt varmt och drar ner värdet. Från går vi 2018 och
snittar med 2016 istället ger reproduktionen 0,67 istället.
Slaktvikter i snitt blir 53kg/tjurkalv 51kg/kvigkalv alltså kring 52kg för kalv.
Det är ju 2020 slaktvikt som drar ner, från går vi denna vinterns vikter så blir snittet kring 54kg.
Tjur av vuxna snittar 0,45 alltså 45%tjur och då 55% hondjur vilket är perfekt i en vinterstam.
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Kronhjort
Inga Hjortar skjutna i skötselområdet jaktåret 2020/2021.
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Förordnande av älgförvaltningsgrupper i Blekinge Län
Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 3 d § jaktförordningen (1987:905) samt 23 § Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7) att förordna nedanstående
personer att vara ledamöter i älgförvaltningsgrupperna i Blekinge Län under perioden 1 april 2021 till
och med 31 december 2023.
Länsstyrelsen beslutar i enlighet med 59 § Jaktförordningen att detta beslut ska gälla utan hinder av att
det överklagats.

Älgförvaltningsområde Väst
Markägarintresset Anders Karlsson Ordförande
Markägarintresset Linnea Persson
Markägarintresset Ian Hamilton
Jägarintresset Carl-Douglas Lundgren
Jägarintresset Mathias Jäghagen
Jägarintresset Lars Johansson
Älgförvaltningsområde Öst
Markägarintresset Elisabet Söderström Ordförande
Markägarintresset Lars Dahlberg
Markägarintresset Maria Åkesson
Jägarintresset Karl-Gustav Wass
Jägarintresset Petter Kristiansson
Jägarintresset Robert Pettersson
Enligt 23 § NFS 2011:7 utses ledamöterna för tre år. Om en ledamot avgår ska en ny ledamot
utses för återstoden av uppdragstiden.

Avslutning
Beklagligt att vi lagt så mycket kraft och energi med kommunikation med myndigheter istället för att
konstruktivt utvecklat vår verksamhet med kunskapen Jägare besitter.
Vår förhoppning är att under kommande verksamhetsår få ordning på denna verksamhet i hela
Blekinge att vi respekteras för våra kunskaper om våra viltstammar och förvaltning.
Vi ser fram emot ett nytt år lokalt och skall
-

Planera att genomföra förbättringar som skall driva verksamheten framåt med PR för
Jägarorganisationen, Jakten och Olofströms kommun.
- Verka för att kommunikation förbättras kommande år.
Styrelsen tackar för året och hoppas på förnyat förtroende.

2021-04-25
Styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 50301
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