
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde. 

 

 

Protokoll från samrådsmöte 10 oktober 2017 i Mörrums Jaktskytteklubbs stuga. 

 

 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

 

Skötselområdet hade kallat till samrådsmöte med markägare och jaktledare inom 

Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde. 

 

§ 1.  Andreas Eriksson hälsade välkomna och öppnade samrådsmötet. 

 

Andreas Eriksson valdes till ordförande och Bengt Olofsson valdes till 

sekreterare för mötet. 

 

Bengt Eriksson och Anders Eliasson valdes att jämte ordföranden justera 

protokollet och tillika vara rösträknare. 

 

§ 2. Beslutades att röstlängd skulle upprättas endast om så skulle erfordras. 

 

§ 3. Beslutades att kallelse skett på rätt sätt.  

 

§ 4. Den utsända dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Andreas Eriksson informerade om skötselområdet. 

 

Mörrumsåns älg- och kronviltskötselområde bildades år 2002. Styrelsen 

som består av sex ledamöter och två suppleanter väljs av årsmötet i 

januari/februari varje år. Samtidigt väljs revisorer och valberedning. 

 

§ 6. Alla skötselområden är enligt § 28 i NFS 2011:7 skyldiga att ha samråd 

med markägarna om planering av jakten, avskjutning, betesskador mm. 

 

 Grundläggande är att markägaren tillsammans med jakträttsinnehavaren 

bestämmer om jaktens bedrivande. 

 

§ 7. Skötselplanen för älg. 

 

 Den nya skötselplanen för 2017-2019 presenterades i sammanfattning. 

Planen har godkänts av länsstyrelsen.  

 

Målet för älgstammens utveckling enligt planen är att den ska vara 

oförändrad i storlek, 4,3 älgar per 1 000 ha i vinterstam. 



 

 Avskjutningen under 2017-2019 ska enligt skötselplanen vara 2 tjurar, 2 

hondjur och 4 kalvar årligen. 

  

§ 8. Skötselplanen för kronvilt. 

 

 Den nya skötselplanen för 2016-2018 presenterades i sammanfattning. 

Den har tidigare godkänts av länsstyrelsen. 

 

 Planerad avskjutning är för 2017 1 hjort, 1 hind och 2 kalvar. 

 

 Vi önskar en hög kvalitet i kronviltstammen och har därför begränsat 

avskjutningen av hjort till djur med färre än 9 taggar. 

 

§ 9. Följande redovisades: 

 

- Avskjutning av älg 2016-2017 var 2 tjurar, 1 hondjur och 1 kalv. 

- Älgobsen visar ett genomsnitt på 5 år på 0,04 obs per mantimme. 

2016 var den 0,03 obs per mantimme. Obsen varierar från år till år 

bland annat beroende på att vi redovisar ganska få timmar. 

- Avskjutningen av kronvilt var 1 hjort och 2 kalvar. 

- 134 rådjur fälldes, en ökande trend. 

- 67 vildsvin fälldes, en stabil trend. 

- 26 rävar fälldes, en minskande trend. 

- Pågående arbete består bland annat av en uppdatering av fastigheter 

per jaktlag. Arbetet har varit mycket omfattande men är nu i stort sett 

klart. En lista över fastigheter per jaktlag har skickats ut. Den måste 

hållas aktuell och det är därför mycket viktigt att alla förändringar 

anmäls till styrelsen. 

 

§ 10.       Redovisning av viltskador på gröda och skog. 

 

 Diskussion om betestillgång och betesskador ägde rum. 

 

 En betesinventering, ÄBIN genomfördes år 2017 av Skogsstyrelsen i 

Blekinge. Den visar bland annat att tallen är hårt betad och att bestånden 

av RASE, (rönn, asp, sälg och ek), är hårt betade. 2017 års inventering 

visar minskade färska skador på tall jämfört med 2015. ÄBIN kommer att 

göras vartannat år och trenderna kommer att visa sig över tid. 

 

 Från markägarna framfördes att:  

- Rådjuren ökat i antal och därmed betesskadorna, framför allt 

fejningsskador. 

- Rådjuren betar också granplantor. 

- Ganska mycket skador på raps- och jordgubbsodlingar. 

- Betesskadorna på tall har minskat. 



- Önskemål finns om information om ny forskning rörande 

betesskador, förebyggande åtgärder mm. 

- Man lämnar numera mer tall på hyggena. 

- Tallplantsförsäljningen har ökat i hela södra Sverige. 

- Röjning bör göras på vintern och skadade träd bör lämnas kvar. 

- Tall kan planteras mellan granarna. 

 

§ 11. Viltolyckor med älg. 

 

 NVR gör statistik med fördelning av olyckorna per kommun. Generellt i 

Blekinge är trenden minskande. 

 

§ 12. Övrig dödlighet på älg. 

 

  Vi ser en minskande trend. 

 

§ 13. Foderproduktion. 

 

 Enligt Skogsstyrelsen är andelen foderproducerande ungskog i området 

ökande och beräknas plana ut år 2020. 

 

§ 14. Målsättning för älgstammens utveckling. 

 

 Mötet var enigt om att bibehålla stammens storlek på nuvarande nivå, 

cirka 4,3 älgar per 1 000 ha i vinterstam.. 

 

§ 15. Övriga frågor. 

 

 Andreas Eriksson informerade om att frågan om skötselområdets storlek 

har tagits upp av länsstyrelsen. Enligt Naturvårdsverket bör ett 

skötselområde tillåta en avskjutning av minst 10 vuxna älgar per år. I 

västra Blekinge uppfyller endast ett av fem områden detta krav.  

 Preliminära samtal har förts om ett samgående med Ringamåla.   

§ 16. Avslutning. 

 

 Samrådsmötet avslutades och markägarna inbjöds att delta i påföljande 

  viltmöte. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Bengt Olofsson  Andreas Eriksson Bengt Eriksson Anders Eliasson 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  
 


