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Till Länsstyrelsen Skåne 

Mellersta Skånes älgförvaltningsgrupp har i en skrivelse till Göingeåsens älgskötselområde framfört 

att målet i vår älgförvaltningsplan är för högt ställt och att vi inte fällt en tillräckligt hög andel kalv. 

Älgförvaltningsgruppen vill därför att vi ska revidera planen. 

Styrelsen för Göingeåsens älgskötselområde beslutade vid det senaste sammanträdet 15-04-29 

enhälligt att inte ändra den nu gällande älgskötselplanen. Våra främsta argument är att bara ett år 

kvarstår av planen, att det efter bara två års jakt är alldeles för tidigt att dra några slutsatser och att vårt 

system med att varannan skjuten älg ska vara kalv, på sikt kommer att leda till en avskjutning på över 

50 procent kalv. Flera av de ingående jaktlagen är arealmässigt nämligen så små att de bara får fälla 

kalv. 

Däremot kommer vi under november/december i år och med älgobsen som grund, att fatta beslut om 

en eventuell extratilldelning av kalvar under januari månad till de jaktlag som redan fyllt sin kalvkvot. 

Allt beror på hur tillgången på kalv utvecklas. 

Den senaste säsongen visade älgobsen att vi inom vårt område, i dag omfattar det 24 700 ha mot bara 

19 000 ha när älgskötselplanen upprättades, hade mycket dåligt med kalv. Detta är en förklaring till att 

vi av totalt 20 fällda älgar bara uppnådde en avskjutning på 9 kalvar. Många jaktlag avstod också från 

att skjuta kalv för att ”spara” till en vuxen älg (när denna är skjuten, måste nästa älg vara en kalv). Att 

vi fällde 11 vuxna istället för de 10 som var tilldelade, berodde på en felskjutning och bör rimligen 

inte leda till att vi ska revidera planen. 

I samband med älgskötselområdets årsmöte genomförde vi en enkät bland de ingående jaktlagen för 

att höra deras uppfattning om hur älgstammen har utvecklats och vad de anser om den nuvarande 

tilldelningen. Denna enkät, som bifogas, styrker styrelsens uppfattning att det inte finns skäl nog för 

att ändra tilldelningen inför det sista jaktåret i nuvarande älgskötselplan. 

Vi vill också passa på att förorda femåriga älgskötselplaner i stället för nuvarande treåriga. För tvärt 

emot vad Mellersta Skånes älgförvaltningsgrupp förespråkar, anser vi att älgförvaltningen måste vara 

långsiktig och bygga på älgobsen, spillningsinventeringen och de lokala jägarnas kunskaper om hur 

älgstammen utvecklas.  
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