Verksamhetsberättelse för Ryssby-Åby Älgskötselområde 2020/2021
Nuvarande omfattning
Under verksamhetsåret 2020–2021 ingick 54 jaktlag, med totalt 26 662 ha, i Ryssby-Åby Älgskötselområde.
Verksamhetsområdet omfattar Ryssby och Åby församlingar, samt mindre delar av Kristvalla och Bäckebo
församlingar.
Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Agne Persson ordförande, Folke
Fagerlund vice ordförande, Ronny Karlsson kassör, Jörgen Wimmer sekreterare, samt övriga ledamöter
Christer Foghagen, Ola Nilsson, Thomas Sampson 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 4 protokollförda sammanträden.
Delar av styrelsen har medverkat via teams vid de överläggningar rörande älgjakten, som ordnades av
Kalmarsunds älgförvaltningsområde.
Tilldelning och avskjutningsbestämmelser
I år användes samma regler och tilldelning som föregående år vilket innebär att jaktlag över 725ha hade 31
dagar på sig att skjuta en vuxen älg med förutbestämt kön, jaktlag över 1450ha hade 2vuxna, övriga jaktlag
hade avlysningsjakt på resterande vuxna älgar.
Tilldelningen innebär att jaktlag över 300ha fick skjuta obegränsat antal kalvar. När det gäller kalvar var endast
en av dubbelkalvarna lovliga de tvåförsta veckorna.

Avskjutning mm
Totalt fälldes 45 djur, varav 9 tjurar, 9 hondjur, samt 27 kalvar.
Av de 27 fällda kalvarna 2020–21, var 15 tjurkalvar och 12 kvigkalvar, med slaktvikter på nedan:

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 ökat kraftigt senaste året. Reproduktionen, mätt som antal kalvar per hondjur är
ganska nära de målsättningar som finns i länet som är 0,8 kalv per hondjur. Tjurandelen av vuxen älg är inom
målsättningen på mellan 35 och 40% räknat på flytande treårs medel, dock bör vi vara observanta på att vi har
en sjunkande trend.
Älgmöte
Inget Älgmöte hölls på grund av pandemin så de regler som beslutades 2019 gällde även för 2020–21.
Informations-/ Samrådsmöte och Förberedande Älgmöte
Den 24 mars hölls samrådsmöte digitalt med ca 45 deltagare. Bland annat redovisades resultatet av årets jakt,
samt diskuterades målsättning för älgstammens utveckling.
Den 21april 2021 hölls Förberedande Älgmöte digitalt med representanter för jaktlagen och markägare med
ca30 deltagare där beslut om revidering av skötselplan togs.

Vildsvinsgruppen
På grund av Coronan har vildsvinsgruppen inte ordnat några aktiviteter den gångna säsongen. Vid
samrådsmöten med jägare, markägare och jordbrukare fram till och med 2019 har
Det konstant bedömts att målsättningen ska vara att minska stammens storlek. Om det senaste årets nedgång
i avskjutningen med drygt 30 % (se diagrammet Avskjutning av klövvilt/1000 ha på nästa sida) jämfört med
året innan beror på att stammen är på väg ner eller om nergången beror på något annat får väl framtiden
utvisa.
Allt vilt
På nästa sida redovisas avskjutning per 1000 ha för det som var inrapporterat den 31 juli för några viltslag
inom älgskötselområdet. Tyvärr var inte den rapporterade arealen under säsongen 2016/2017 känd vilket
innebär att uppgifterna för allt vilt utom älg är för låga för den säsongen. De två senaste jaktåren förväntades
alla jaktlag att rapportera in allt skjutet vilt i Wehunt Viltrapport. Detsamma gäller för övrigt även framöver
tills vidare. Från Viltrapport skickas statistiken vidare till Viltdata. Från och med jaktsäsongen 2019/2020
hämtas statistiken till följande diagram, med undantag för älg, från Viltdata eftersom vi där får en automatisk
beräkning av avskjutningen per rapporterad 1000 ha. Eftersom det de senaste åren saknas några tusen hektar
som inte har blivit inrapporterade är det styrelsens förhoppning att även resterande jaktlag börjar att
rapportera. Är det några frågetecken i hur det ska göras så kan Thomas Sampson hjälpa till.
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Vid en jämförelse mellan de två senaste jaktåren så har andelen skjutna råbockar minskat något från 52 % till
46 %.
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Övrigt
Styrelsen vill avslutningsvis tacka jägare och markägare för det goda och positiva samarbetet under det gångna
året.

Tombo augusti 2021
Styrelsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde
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