
Motion från Paul Leandersson angående fördelningen av vuxna älgar och taggantal 

Motion angående fördelningen av vuxna älgar och taggantal  

27 946 ha 15 tjurar 15 hondjur.   1 vuxen älg per ca 931 ha. 

Första 5 dagarna endast tjurar med minst 5 taggar. sen fritt taggantal 

hondjur och kalvar som innan. 

Motion 1 Fördelning av vuxna älgar. 

Grupp 1.  Ca 894ha per garanti älg.  

1501 ha och över. 3 lag. 5364 ha. 2 st garanti älgar per lag 1 tjur och 1 hondjur. Totalt 6 vuxna 

garantiälgar. När båda garantiälgarna är skjutna finns även chans på ytterligare en valfri 

älg/jaktlag beroende på vad som finns kvar, från grupp 3 och 4´s pott 

Grupp 2. Ca 719 ha per älg 

901-1500 ha 7 lag. 7193 ha. Totalt 10 garantiälgar.  (5 tjurar och 5 hondjur), egen pott. 

1st valfri garanti älg från egen pott per jaktlag med chans på en till. Endast en av varje/jaktlag 

Grupp 3.       Grupp 3 och 4 12804ha. 1067 ha per älg 

725-900 ha 5 lag. 4049 ha. Chans att skjuta 2 älgar per jaktlag, men endast en av varje. Vad 

som finns kvar i potten. 

Grupp 4. 

300-724 ha 20 lag 8755 ha. Chans att skjuta endast en älg valfri. Vad som finns kvar i potten. 

Grupp 5.  Ca 1112 ha per älg 

Under 300 ha 18 lag 2225 ha. 2 vuxna älgar en tjur och ett hondjur  

16 garantiälgar 

12 till potten i grupp 3 och 4 

2  till gruppen under 300 ha. 

 

Motionen kommer att behandlas under ärende 17 i dagordningen. Motionärens yrkande om 

fördelningen av vuxna älgar kommer att behandlas när punkterna 2 b - f i reglerna ska beslutas av 

Älgmötet. Motionärens yrkande om taggbegränsning kommer att behandlas när punkt 3 a i reglerna 

ska beslutas av Älgmötet.  

 



Styrelsens yttrande 

Motionären har lämnat in en detaljerad motion som innehåller dels ett förslag att till viss del återgå 

till att jaga tjurar med ett visst antal taggar i likhet med skötselområdets regler till och med 2015 (om 

än under en kortare period under jaktens början) dels fördelningen av vuxna älgar mellan jaktlagen. 

Från och med när Ryssby sedermera Ryssby-Åby älgskötselområde bildades fram till och med jakten 

2015 begränsade skötselområdet tjuravskjutningen till att gälla bara tjurar med fem taggar eller mer. 

När skötselområdet bildades hade vi en svag älgstam och man hade fog för påståendet att den 

största/kapitala älgtjuren var en fyrataggare. Taggbegränsningen innebar att ett antal yngre tjurar 

överlevde jakten och andelen tjurar i älgobsen gick från under 30 % när skötselområdet bildades till 

att ligga runt 40 % efter ett fåtal år. Taggbegränsningen innebar i praktiken den enda begränsningen 

av hur många av de skjutna vuxna älgarna som kunde vara tjurar. Numera med den strikta 

Älgskötselplanen (ÄSP) som styr både antalet vuxna älgar som får skjutas och fördelningen mellan 

tjurar och hondjur har inte en taggbegränsning den för könsfördelningen så styrande rollen som 

tidigare. Vidare så blev det efter hand ett motstånd bland jaktlagen mot taggbegränsning som 

innebar att älgmötet 2016 beslöt att ta bort taggbegränsningen. Styrelsen bedömer inte att 

effekterna av en mer utdragen tjurjakt i älgjaktens början motiverar en taggbegränsning idag. 

Motionären presenterar ett detaljrikt förslag till fördelning av de vuxna djuren mellan jaktlagen i 

skötselområdet. Styrelsen ser, vid en noggrann genomgång av förslaget, att det finns stora 

svårigheter i att administrera förslaget under jakten men också att det kommer att innebära att alla 

jaktlagen återigen deltar i en hetsjakt på framför allt tjurarna. Även för grupp 1 ökar stressen 

eftersom det finns en morot i att vid en snabb inledande jakt kunna ta del av de medelstora 

jaktlagens pott. Styrelsen bedömer också motionärens förslag som något mer krångligt att anpassa 

vid kommande förändringar av avskjutningens storlek än den modell skötselområdet har använt de 

senaste åren. 

Styrelsen yrkar att motionen avslås i sin helhet. 
 


