
 
 Verksamhetsberättelse för Ryssby-Åby Älgskötselområde 2018/2019 
 
Nuvarande omfattning 
Under verksamhetsåret 2018-2019 ingick 56 jaktlag, med totalt 27 914 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, Jörgen Wimmer sekreterare, samt övriga ledamöterna 
Torbjörn Månsson, Niklas Rastad, Ola Nilsson, Thomas Sampson, Jimmy Hernefeldt 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 7 protokollförda sammanträden. 
 
Delar av styrelsen har medverkat vid de överläggningar rörande älgjakten, som ordnades av Kalmarsunds 
älgförvaltningsområde. 
 
Tilldelning och avskjutningsbestämmelser 
I år infördes garantiälg vilket innebär att jaktlag över 725 ha hade 45 dagar på sig att skjuta en vuxen älg med 
förutbestämt kön, jaktlag över 1450ha hade 2 vuxna, övriga jaktlag hade avlysningsjakt på resterande vuxna 
älgar. 
Tilldelningen innebär att jaktlag över 300 ha fick skjuta obegränsat antal kalvar. När det gäller kalvar var endast 
en av dubbelkalvarna lovliga de två första veckorna. 
 
 
Avskjutning mm 
Totalt fälldes 55 djur, varav 13 tjurar, 14 hondjur, samt 28 kalvar.  
Vikt och åldersbestämning av de vuxna älgarna med hjälp av tandsnitt redovisas nedan: 

Jaktlag Kön Vikt Ålder 

Askaremåla Tjur                  4T 155 KG 2 år 

Bölebro Tjur                12T 238 KG 6 år 

Ebbegärde Hondjur 160 KG 3 år 

Helgesbo Hondjur 105 KG 1 år 

Kåremo / Oppeboda Tjur                 6T 220 KG 5 år 

Lindsjöskog Hondjur 180 KG 2 år 

Ludvigssons Tjur                10T 192 KG 4 år 

Mossen Tjur                 2T 158 KG 3 år 

Rugstorp Hondjur   90 KG 1 år 

http://www.ryssbyabyaso.se/
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Rumpetorp Tjur                10T 210 KG 4 år 

Sjöbo Västra Hondjur 167 KG 2 år 

Skubbetorp Tjur                 8T 253 KG 5 år 

Sporsjö / Fröstingstorp Tjur                8T 234 KG 4 år 

Sporsjö / Fröstingstorp Hondjur 117 KG 3 år 

Ställagården Hondjur 158 KG 3 år 

Stävlö Hondjur 170 KG 2 år 

Stödstorp/Alebo Tjur                4T 145 KG 2 år 

Tokebo Tjur               4T 215 KG 5 år 

Tokebo Hondjur 114 KG 2 år 

Tombo Hondjur 166 KG 3 år 

Treåttingen Hondjur 112 KG 3 år 

Vångerslätt/Skammelstorp Tjur               13T 246 KG 6 år 

Vångerslätt/Skammelstorp Hondjur 176 KG 5 år 

Örntorp Tjur               6T 205 KG 3 år 

Tombo Hondjur 75 KG 1 år 

Stödstorp/Alebo Tjur utdömd 5 år 
 
Av de 28 fällda kalvarna 2018-19, var 19 tjurkalvar och 9 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 de senaste två åren 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 % räknat på flytande treårs medel.  
 
 Älgmöte  
28 augusti hölls älgmöte i Förlösa deltog gjorde 95 jägare och markägare. 
 

Informations-/Samrådsmöte och Förberedande Älgmöte  
Den 12 mars hölls samrådsmöte Förlösa ca 45 deltagare. Bland annat redovisades resultatet av årets jakt, samt 
diskuterades målsättning för älgstammens utveckling. 
Den 15 april 2019 hölls Förberedande älgmöte i Nickebo med representanter för jaktlagen och markägare med 
48 deltagare där beslut om ny skötselplan togs. 
  
 
Jaktledarträff 
Jaktledarträff hölls i Skammelstorps skola 13 juni där bl. a.  garantiälgar för de större jaktlagen diskuterades. 
 
 
Vildsvinsgruppen 
Sammanfattningsvis gav årets samrådsmöte den 31 juli 2019 en bild av att vildsvinsstammen har ökat det 
senaste året och även att skadorna har ökat. Förra höstens goda tillgång på ekollon i kombination med en 
mild vinter ligger nog till grund för den höga reproduktion av smågrisar som det har rapporterats om. 
Sammantaget skapar detta ett behov av en ökad vildsvinsavskjutning under kommande säsong. 
 
Vildsvinsgruppen har nu under tre år samlat intresserade markägare, jordbruksarrendatorer samt jägare i 
området till ett samrådsmöte för att ge alla inblandade en gemensam bild av vildsvinsläget i området. De tre 
årens samråd visar att vildsvinens skador och stammens storlek svänger från år till år. Det som däremot är 
konstant vid samrådsmöten är bedömningen att målsättningen ska vara att minska stammens storlek. 
 
Vildsvinsgruppen har under året även ordnat en skyttedag på jaktskyttebanan i Tokebo för intresserade jägare 
med god uppslutning. 
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Allt vilt 
 

På denna och nästa sida redovisas avskjutning per 1000 ha för några viltslag inom älgskötselområdet. Tyvärr är 
inte den rapporterade arealen under säsongen 2016/2017 känd vilket innebär att uppgifterna för allt vilt utom 
älg är för låga för den säsongen. Den senaste säsongen kan vi notera en ökning av vildsvinsavskjutningen och 
en kraftig minskning av fälthare och grävling. Under året har Vilth, som vi har rapporterat allt vårt skjutna vilt 
genom de senaste åren, blivit uppköpta av Wehunt.  Wehunt lämnar följande information på Vilths hemsida. 
”VILTH ersätts av WeHunt Viltrapport som nås på www.viltrapport.se. Alla skötselområden, jaktlag och 
användarkonton flyttas över till Viltrapport. 
Från och med den 17 juni 2019 ersätts VILTH av WeHunt Viltrapport. VILTH fungerar från och med denna 
tidpunkt endast som arkiv för tidigare jaktsäsonger. Vidarerapportering från VILTH till Viltdata kommer ej ske. 
Vi ber alla användare av VILTH att logga in på WeHunt Viltrapport med samma e-postadress och lösenord som 
ni använt i VILTH, och arbeta vidare med jaktsäsongen 2019-2020 där. WeHunt Viltrapport är kostnadsfritt att 
använda under jaktsäsongen 2019-2020.” 
 

 
 

En närmare granskning av rådjursavskjutningen visar att drygt hälften av de skjutna rådjuren senaste 

säsongen var bockar! 

 

http://viltrapport.se/
http://viltrapport.se/
http://viltrapport.se/
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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 2019 
Styrelsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde 


