Motion från Jimmy Hernefeldt angående kalvandel i avskjutningen och tjuravskjutning
Motionen kommer att behandlas under ärende 17 i dagordningen. Motionärens yrkande att behålla
kalvkvoten från förra året kommer att behandlas under punkt 1 i reglerna. Motionärens yrkande om
att slopa nuvarande system med avskjutningen hondjur ett år och tjur nästföljande kommer att
behandlas när punkterna 2 d och 3 ”Särskilda regler för tjuravskjutning” i reglerna ska beslutas av
Älgmötet.
Motionen
Att ta i beaktande att älgobs inte är tillförlitligt pga. minskade mantimmar samt ta hänsyn
till forskning som visar en stor sårbarhet för älgstammen i södra Sverige framöver och
därför besluta att låta kalvkvoten från förra året gälla dvs att inte höja tilldelningen som
föreslaget på ca 60 % kalv.
Höjningen på vuxna djur kan anses vara relevant.
Att slopa nuvarande system med avskjutningen hon djur ett år och tjur nästföljande.
Avskjutningen färdig efter kvot uppfylld.
I övrigt som ifjol.

Jimmy Hernefeldt
Styrelsens yttrande.
Motionären oroar sig för älgstammen i södra Sverige och vill se en lägre kalvavskjutning men
oförändrad vuxenavskjutning i förhållande till den Älgskötselplan (ÄSP) som beslöts av det
förberedande Älgmötet den 21 april 2021.
ÄSP har tillstyrkts av Älgförvaltningsgruppen. ÄSP ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 15 maj. ÄSP
för Ryssby-Åby ÄSO är fastställd av Länsstyrelsen den 29 juli 2021 och kan därför inte ändras på
Älgmötet.
Sedan det nya älgförvaltningssystemet sjösattes 2012 har antalet älgar fortsatt att minska i Sverige.
Denna minskning kan till stor del förklaras av skogssidans krav på en minskad älgstam (vilket
jägarkåren har genomfört). Vid sidan av detta har en felriktad avskjutning gett effekter på
älgstammens kvalitet på en del håll. Samtidigt påverkar det varmare klimatet älgen negativt, framför
allt i de södra delarna av landet.
I Ryssby-Åby har vi tack vare en genomtänkt avskjutning en högre reproduktion de tre senaste åren,
räknat som antal kalvar per hondjur vid älgjaktens inledning, än genomsnittet i Kalmar län och även
högre än snittet på nationell nivå. Likaså har vi en hög andel dubbelkalvskor (se diagram på nästa
sida). Detta tyder på att vi har skapat en bra medelålder på vår älgstam. På följande sidor finns också
ett utdrag ur Jägareförbundets Handlingsplan älg som stödjer det beslut med en hög kalvavskjutning
som togs av det förberedande Älgmötet.
Den osäkerhet över älgobsens tillförlitlighet som motionären anför är naturligtvis ett
osäkerhetsmoment med färre mantimmar i obsen men vi har trots allt över 5000 mantimmar och
därför är vår Älgobs statistiskt säkerställd.
Motionären vill vidare att vi slopar ”nuvarande system med avskjutningen hondjur ett år och tjur
nästföljande. Avskjutningen färdig efter kvot uppfylld. ”

En återgång till att alla jaktlag som har möjlighet att skjuta vuxet djur ska ha möjlighet att skjuta tjur
första älgjaktsmorgonen innebär att vi återigen ökar hetsen för alla jaktlag i början av älgjakten. De
två senaste åren vi hade det här systemet, 2016 och 2017, så sköts samtliga tjurar första
älgjaktsdagen 2016 och alla tjurar utom en första dagen 2017. Styrelsen önskar inte en återgång till
detta scenario utan skulle i stället önska att fler jaktlag går samman så att fler jaktlag kan få en eller
flera könsbestämda garantiälgar och få jaga i lugn och ro.
Styrelsen yrkar att motionen avslås.
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Nedanstående text inom ”…” är ett utdrag ur Handlingsplan älg från Svenska Jägareförbundet 2020
”Hög andel kalv i avskjutningen.
Att hålla en hög andel kalv i avskjutningen är en enkel åtgärd som ger positiva effekter på
älgstammens kvalitet. Genom att skjuta färre vuxna djur och i stället lägga högre jakttryck på kalvar
sänker man omsättningstakten på vuxna djur och får därmed högre medelålder och en bättre kvalitet
på älgstammen. En älgko blir i regel inte betäckt förrän andra till fjärde levnadsåret vilket gör att det
tar lång tid innan en kvigkalv bidrar till reproduktionen. Det är viktigt att lägga en hög andel av
avskjutningen på kalv för att få en stabilare utveckling av älgstammen kommande år. Skjuter man för
många vuxna, högproduktiva djur, kan man få en betydligt snabbare minskning av älgstammen än
vad som är målsättningen, medan en hög kalvavskjutning ger mindre dramatiska effekter. Vidare är

kalvavskjutningen ofta en bra broms i områden där man är osäker på stammens status, till exempel
inom ett vargrevir. Kan man inte skjuta sina kalvar på grund av att färre kalvar än förväntat finns i
området bör man inte heller skjuta de vuxna produktiva djuren. En bra strategi är att vid varje
skottillfälle på dubbelkalv alltid försöka skjuta den minsta individen för att gynna kvaliteten.”

