
 
 Verksamhetsberättelse för Ryssby-Åby Älgskötselområde 2017/2018 
 
Nuvarande omfattning 
Under verksamhetsåret 2017-2018 ingick 56 jaktlag, med totalt 28 913 ha, i Ryssby-Åby Älgskötselområde. 
Verksamhetsområdet omfattar Ryssby och Åby församlingar, samt mindre delar av Kristvalla, Bäckebo och 
Ålems församlingar.  
 
Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Agne Persson ordförande, Folke 
Fagerlund vice ordförande, Ronny Karlsson kassör, Lillemor Setting sekreterare, samt övriga ledamöterna 
Torbjörn Månsson, Niklas Rastad, Sara Palm Ehne, Thomas Sampson, Jan Åkesson och Stefan Knutsson.  
Av dessa är Agne Persson och Folke Fagerlund valda som markägarrepresentanter och övriga som 
representanter för jägarna. På vår hemsida www.ryssbyabyaso.se, finns bl. a. adressuppgifter till styrelsen. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden. 
 
Delar av styrelsen har medverkat vid de överläggningar rörande älgjakten, som ordnades av Kalmarsunds 
älgförvaltningsområde. 
 
Tilldelning och avskjutningsbestämmelser 
Tilldelningen innebär att medelstora jaktlag får skjuta obegränsat antal kalvar och de största jaktlagen har, när 
det gäller antalet djur, även fri vuxenjakt. Älgmötet beslöt att tillåtna djur skulle vara samtliga tjurar vilket 
medförde att tjurjakten fick avbrytas under andra  dagen, medan ensamma hondjur tilläts endast under de tre 
första jaktveckorna. När det gäller kalvar var endast en av dubbelkalvarna lovliga de tre första veckorna. 
 
 
Avskjutning mm 
Totalt fälldes 69 djur, varav 10 tjurar, 18 hondjur, samt 41 kalvar.  
Vikt och åldersbestämning av de vuxna älgarna med hjälp av tandsnitt redovisas nedan: 
 

http://www.ryssbyabyaso.se/
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Av de 41 fällda kalvarna 2017-18, var 24 tjurkalvar och 17 kvigkalvar, med slaktvikter på nästa sida: 
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Älgobs 
Genom att älgobsen rapporteras på det sätt älgmötet har beslutat har vi en älgobsstatistik för området.  
Styrelsen vill i det här sammanhanget trycka på vikten av att samtliga jaktlag skickar in de olika rapporter som 
föreskrivs i bestämmelserna för älgskötselområdet.  
 
Ett urval ur statistiken från årets älgobs framgår på nästa sida. 
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Obsen per mantimme har minskat något efter flera års ökning. Reproduktionen, mätt som antal kalvar per 
hondjur är lägre än de målsättningar som finns i länet som är 0,8 kalv per hondjur. Tjurandelen av vuxen älg 
har nu nått målsättningen på minst 40 % dock bör obsen räknas på flytande treårs medel för att vara 
säkerställda men vi är på rätt väg. 
 
 Älgmöte  
29 augusti hölls älgmöte i Nickebo deltog gjorde 95 jägare och markägare. 
 

Informations-/Samrådsmöte och Förberedande Älgmöte  
Den 13 mars 2018 hölls möte med representanter för jaktlagen och markägare med 48 deltagare. Bland annat 
redovisades resultatet av årets jakt, samt diskuterades målsättning för älgstammens utveckling. 
 
Jaktledarträff 
Jaktledarträff hölls i Skammelstorps skola 18 juni där bla.  garantiälgar för de större jaktlagen diskuterades . 
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Vildsvinsgruppen 

Vildsvin 
Sammanfattningsvis har skadorna för jordbruket minskat det gångna verksamhetsåret jämfört 

med åren innan. Likaså har vildsvinsstammen på de flesta håll minskat till en önskvärd nivå. 

Rapporteringsviljan har ökat men det finns fortfarande några jaktlag som ännu inte har börjat 

att rapportera sina skjutna vildsvin i Vilth löpande under året och/eller markera på Vilths karta 

var de är skjutna vilket är önskvärt. 

Vildsvinsgruppen har det senaste året fokuserat på att höja rapporteringsgraden av skjutna vildsvin och 

att skapa en mötesplats för markägare, jordbruksarrendatorer samt jägarna i området för att ge alla 

inblandade en gemensam bild av vildsvinsläget i området. Den 8 augusti 2017 ordnades därför en träff 

i Kåremo Bygdegård för jägarna, jordbruksarrendatorerna samt markägarna. Det kan noteras från det 

mötet att markägarna och jordbruksarrendatorerna i likhet med vildsvinsgruppen tryckte på behovet av 

en ökad rapportering av skjutna vildsvin för att öka kunskapen om vildsvinspopulationens utveckling. 

Med anledning av bland annat detta så beslöt Älgmötet senare i augusti 2017 att öppna upp Vilth så att 

avskjutningen i jaktlagen blev transparant för alla med inloggning i Vilth. För att skapa intresse för den 

nystart av rapporteringen som det innebar att flytta över rapporteringen från hemsidan till Vilth, som 

dessutom ger möjlighet att placera ut de skjutna vildsvinen på en karta, utlystes ett lotteri med en vinst 

på 5000 kr till ett jaktlag som hade rapporterat och geotaggat vildsvin dvs, märkt ut skottplatsen på 

kartan under perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018.  

Vid mötet i Kåremo den 8 augusti 2017 var den samlade bedömningen att utvecklingen av 

vildsvinsskadorna på jordbruksmark de senaste tre åren var oförändrade eller ökande med vissa lokala 

variationer. Likaså var bedömningen att vildsvinsstammen på de flesta delar av vårt område var 

oförändrad eller ökande. Detta ledde fram till att de allra flesta deltagarna ansåg att målet skulle vara 

att minska vildsvinsstammen. 

Vid motsvarande möte den 31 juli 2018 konstaterades att betydligt fler jaktlag har börjat att rapportera 

sin avskjutning till Vilth även om det ännu finns ett antal jaktlag sominte har börjat attrapporteramen 

som vi hoppas börjar nu. Likaså var det bara hälften av de rapporterade vildsvinen som var utmärkta 

på kartan i Vilth. Det innebär att kartan innehåller vita fläckar där det går att få uppfattningen att ingen 

avskjutning har skett trots att det i verkligheten har skett avskjutning i större eller mindre grad.  

Tack vare jägarnas insatser och med hjälp av den sena och snörika vintern gjorde mötesdeltagarna den 

31 juli 2018 bedömningen att vildsvinsstammen på många håll hade minskat och likaså skadorna även 

om det fanns lokala variationer. Mötets mening var att vi skulle försöka hålla vildsvinsstammen på 

nuvarande nivå men med en hög uppmärksamhet och beredskap att öka jakttrycket om vi t ex får en 

gynnsam höst och vinter.  

Slutligen, på mötet den 31 juli, fick Knarrebo jaktlag genom Robin Krafth motta ett presentkort på 

5000 kr på Ronneby Brunn som vinnare bland de jaktlag som hade rapporterat och geotaggat vildsvin 

den gångna säsongen. 
 

 

 

Allt vilt 
 

På nästa sida redovisas avskjutning per 1000 ha för några viltslag inom älgskötselområdet. Tyvärr är inte den 

rapporterade arealen under säsongen 2016/2017 känd. Den inrapporterade avskjutningen i antal djur har vi 

därför fått dividera med hela områdets areal varför siffrorna per 1000 ha blivit för låga eftersom det vi vet med 

säkerhet är att hela vår areal inte rapporterade sin avskjutning. Det är nu önskvärt att alla jaktlag rapporterar all 

avskjutning via Vilth så att viltstammarnas utveckling inom området kan följas och ge oss jägare och markägare 

stöd i framtida viltförvaltning. 
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Övrigt 
Styrelsen vill avslutningsvis tacka jägare och markägare för det goda och positiva samarbetet under det gångna 
året.  
 
 
Tombo i augusti 2018 
Styrelsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde 


