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Fråga 1  

Hej! 
Vi tycker det är orättvist att det ska vara samma årsavgift 400 kr om man har 
areal 15 ha som 500 ha. Det är orimligt. dessutom har det aldrig fällts någon 
älgkalv på de 13 år jag innehaft marken. Att aldrig ha någon möjlighet att skjuta 
något annat djur än just kalv något år. Rätt meningslöst att ha älgjakt då.  
 
Svar: 

Skall ge dig en övergripande beskrivning på hur vi fungerar i Olofströms 
Äsko/Kronsko50301. 

Olofströms Äsko/Kronsko 50301 är ett Jaktområde med tillräcklig storlek för 
att bära en egen älgstam och frivilligt ansluta jaktlag som styrs av lokala stadgar 
med suverän kunskap om lokala stammar av älg och kronhjort.  

När ett jaktlag ansöker att bli medlem finns en blankett ”INTYG JAKTRÄTT” 
där Fastighet, areal samt att Markägare och Jakträttsinnehavare skriver under. 
Markägare och Jakträttshavare ger sitt medgivande för inträde i Olofströms 
Äsko/Kronsko 50301.  

Detta intyg bifogas ansökan om registrering av licens- eller älgskötselområde 
hos Länsstyrelsen om jakträtten inte framgår av nyttjanderättsavtal 
/arrendekontrakt eller dylikt. Om företrädaren för ett licens- eller 
Älgskötselområden kan intyga att samtycke till inregistrering har inhämtats 
(kolumn I på ansökningsblanketten) från jakträttshavaren och även från 
fastighetsägaren i de fall som en exklusiv jakträtt inte har kunnat uppvisas av 
jakträttsinnehavaren, behöver inte intyg om jakträtt bifogas ansökan. 

Det är ca 100 jaktlag anslutna till skötselområdet och anslutna Fastigheterna 
som tillhör varje jaktlag omfattar cirka 32 000 hektar. Till varje Jaktlag finns en 
Jaktledare och en rapportör som sköter inrapportering till Viltdata. Viltdata ägs 
och administreras av Svenska Jägareförbundet och är en del av förbundets Jakt- 
och Viltvårds-uppdrag gällande viltövervakning och klövviltsförvaltning. Alla 
Jaktlag i skötselområdet är med i Viltdata och lämnar avskjutningsrapporter i 
Olofström med hög rapporteringsgrad. Vi har varit bäst i Blekinge två år på rad. 

Länk till Viltdata där alla kan ta del av statistik  (öppnas i nytt fönster) 
 
Om markägare inte vill vara med i Älgskötselområdet kan man välja att 
registrera fastigheten hos Länsstyrelsen registreringsavgift 2 300 kr (år 2021) 
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eller jaga kalv på oregistrerat område och rapportera till Länsstyrelsen i 
Blekinge.  

Lokal kunskap viltstammarna finns hos ingående jaktlag och vi vet att en 
älgko har ett hemmaområde på ca 1000 hektar och en älgtjur för sig på ca 1500 
hektar. Så ingen markägare har ”egna” älgar. Vi startade Älgskötselområdet 
1998 och något er senare registrerades området även som Kronviltsskötsel-
område, då vi med lokal kunskap vet att det finns Kronhjortsstam i södra delen 
av Olofströms Kommun. Händer även att någon enstaka Kronhjort visar sig norr 
om Olofström.  

Vi har god kunskap om alla lokala viltstammar hos Jägarorganisationen 
Olofström vårt underlag och skötselplan tar vi även hänsyn i våra 
avskjutningsregler till trafik, skogsskador och planerar mot en låg vinterstam 
med kvalitativa djur med hög kalvavskjutning för att minska viltolyckorna när 
kalvarna stöts bort på våren och hitta eget revir.   

Vi skjuter cirka 50 älgar varje år och för att nå dit vi är idag har vi gemensamma 
avskjutningsregler. Vi har samrådsmöten trots att jägare förbinder sig att 
samråda via blankett ”INTYG JAKTRÄTT”. 

 

 Skogsskador 

Vi har beslutat om någon markägare har skogsskador skall detta anmälas till 
Skogsstyrelsen som dokumenterar eventuella skador med deras egen 
yrkeskunniga personal. Detta föredras för styrelsen i Olofströms Äsko/Kronsko 
50301 som fattar beslut om hur jakten av skydds älg/ar skall genomföras.  
Överenskommelse mellan Skogsstyrelsen i Blekinge och Olofströms 
Äsko/Kronsko 50301, gäller tillsvidare.  

AFO (Älgförvaltningsområde) 



Olofströms Äsko/Kronsko 50301 

2021_frågor_svar_mejl_till_äskokronsko_ordf_svar_fråga1_ver002 2021-09-15 

Älgförvaltningsgruppen består av 3 representanter för markägare och 3 
representanter för Jägarorganisationen i varje ÄFO. Från år 2021 finns två 
stycken älgförvaltningsområden, ett i östra delen och nya delen består av gamla 
område Mitt och område Väst. När skötselplaner är godkända i ÄFO blir det 
normalt en godkänd stämpel på Länsstyrelsen. 

ASO (Älgskötselområde) 

Styrelsen och dess verksamhet grundar sig på uppgjorda normalt 3-åriga 
skötselplaner där man tar hänsyn vad som är beskrivet ovan. 

  

Överklagan till Naturvårdsverket  

Lokal markägare i Olofströms Skötselområde med liten areal som inte är 
representant i vårt ÄFO har gått förbi Blekinge-organisationen och överklagat 
till Länsstyrelsen som skickat det vidare till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen har 
gjort extra tilldelning 2 år på rad till markägaren som arrenderar ut jakten till 
Jaktlag i skötselområdet.  

Styrelsemedlemmar har lagt ner ofantligt många timmars extraarbete på 
överklagan från lokal markägare. Efter kontakter/diskussioner med 
Jaktvårdskonsulenter i Blekinge/Kronoberg och med förbundsjurister hos 
Svenska Jägareförbundet fick vi rådet att inte lämna in överklagan från 
Skötselområdet eftersom det var en enskild markägare som lämnat in 
överklagan till Naturvårdsverket utan då skulle det vara en enskild markägare 
och Jägare i skötselområdet. Efter allt extrajobb beslutade jag tillsammans med 
styrelsen och inblandade jurister att undertecknad lämnar in överklagan. 
November 2020 blev jag uppringd och intervjuad av Jurist på 
Naturvårdsverket och fick frågan hur lång tid som behövdes för yttrande på 
beslutet, svarade jag att det räcker med förslaget på 3 veckor. Svar kom april 
2021 och där fick Olofströms Äsko/Kronsko 50301 rätt. Det var felaktigt 
behandlat hos myndigheterna.  

Styrelsen diskuterade om vi skulle upplösa skötselområdet och överlämna allt 
till Länsstyrelsen att administrera och tilldela älgar eller bilda en stor A-licens! 
Efter flera och långa diskussioner beslutade styrelsen att fortsätta med Adaptiv 
Förvaltning som ni kan läsa mer om på startsidan 
https://www.askokronsko50301.se/    
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Utdrag av vår stadgar 

 

Det finns länk till kompletta stadgar på startsidan.  

 

 

Svar från skötselområdet  

2021-09-15 på webben för Olofströms Äsko/Kronsko 50301 

 

 


