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PROTOKOLL 
 

BODA ÄSO 
 

  

 

 
 

Samrådsmöte BODA ÄSO 

1 Mötets öppnande 

Ordförande Karl-Olov Thyr förklarande mötet öppnat. 
 
 I samband med öppnandet så presenterades styrgruppen. 
 
Karl-Olov Thyr 
Mats Hedman 
Conny Thyr 
Sture Thurfjell 
Tor Jonsson 
Henrik Björkman 
Göran Karlsson 
John Bister 
Börje Engström 

 
  

2 Val av sekreterare och justerare 

Henrik Björkman väljs till sekreterare Lennart Persson och Lars Wirén till justerare 

3 Nuläge 

Nuläge i Sverige, ÄFO och ÄSO redovisades.  
 
Kvantitet 
 
Oförändrad avskjutning och svagt minskande älgobs i landet. 
 
Minskad kvantitet enlig avskjutningsstatistik och älgobservationer inom ÄFO och ÄSO. Oförändrad 
kvantitet enligt spillning inom ÄFO. 
 
Kvalité 
 
Kvalitén på älgstammen klart bättre i ÄFO och ÄSO mot resten av landet.   
 
Skadenivå 
 
Stor obalans mellan antal älgar och tillgängligt foder i landet. Klart bättre än genomsnitten i ÄFO 
men fortsatt inte i balans.  

 
 

Nuläge Sverige Bilaga 2 
 

Mötesdatum Plats 
2019-04-02 Enighet (Trönö) 
  
Närvarande  
Se bilaga 1 
 
 

   

Protokollförare    
Henrik Björkman    

https://jaktrapport.se/dokumentarkiv/dokument/bilaga_2_nulage_sverige-2.pdf
https://jaktrapport.se/dokumentarkiv/dokument/sharpskrivare_20190403_130626.pdf
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Nuläge Öster-Ljusnans ÄFO Bilaga 3 
 
Nuläge Boda ÄSO Bilaga 4 

4 Kommande inventeringar 

 
Spillningsinventering  
 
Informationsträffar/ utbildning  
Bobygden torsdag 11/4 kl 18.00 Bobygdsgården,  
Bollnäs tisdag 23/4 kl 19.00 Studiefrämjandet.  
 
Inventeringen sker sedan mellan 4/5 - 26/5.  
Ansvarig Boda ÄSO: Karl-Olov Thyr och Mats Hedman 
 
 
ÄBIN  
Genomförs i vår och resultat klart 4 juni. 
 

5 Tidsplan ny skötselplan 

Information om tidsplan och underlag för ny skötselplan redovisades. 
 
För att samla in lokala förutsättningar så vill styrgruppen ha svar på enkät från alla ingående 
områden. Viktigt att svaren är från lokala samråd där majoriteten av markägarna är representerade. 
 
Länk till enkäten: https://ui.ungppd.com/Surveys/03c51070-e1c0-40d3-81d7-85559d181a76 

 
Samtliga jägare och markägare kommer att bjudas in till informationsmöte/exkursion i mitten av juni. 
Kallelse kommer med e-post till registrerade kontaktpersoner och kommer att läggas upp som nyhet 
på jaktrapport.se  
 
Omröstning genomfördes och mötet beslutade att lägga informationsmötet på en vardag.  
 
Dagordning: 
Resultat inventeringar och enkät 
Besök referenshägn 
 
Ny skötselplan kommer att tas fram av styrgruppen när ny förvaltningsplan med inriktning för 
ingående skötselområden är beslutad. 

 
 

6 Övriga frågor 

 
Översyn förvaltningsgränser 
 
Översyn pågår men berör inte Öster-Ljusnans ÄFO 
 
Ekonomi 
 
Fällavgifter fakturerade av Holmen. Oförända nivå 2019/2020. (450 kr vuxen och 150 kalv) 
  
Kassa finns på 11 000 kr. 
 

https://jaktrapport.se/dokumentarkiv/dokument/bilaga_3_nulage_oster-ljunsnans_afo.pdf
https://jaktrapport.se/dokumentarkiv/dokument/bilaga_4_nulage_boda_aso.pdf
https://ui.ungppd.com/Surveys/03c51070-e1c0-40d3-81d7-85559d181a76
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Avgift kommer inte att faktureras 2019/2020. Dock eventuellt behov inför nästa år. Avgift har tidigare 
varit 0,25 kr per ha. 
 
Jaktrapport 
Viktigt att respektive jaktområde ansvara för att uppdatera kontaktuppgifter på jaktrapport.se 
 
Styrande dokument för skötselområdet finns på https://jaktrapport.se/dokumentarkiv/blanketter.asp 
   
Slaktvikter 
 
Ökad andel vägda klavar önskvärt. Enbart kalvar som är registrerade med vägd vikt ingår i 
statistiken (ej dem med uppskattad vikt). Vikten som anges skall vara innan hängning och 
skottrensning (varmvikt).  
 
  
Uppföljningsmöte i höst 
 
Efter fråga om intresse så beslutades det att genomföras uppföljningsmöte i höst.  
 
Efter önskemål så beslutades det att möte skall genomföras inom område mot tidigare i Delsbo. 
Kallelse kommer med e-post till registrerade kontaktpersoner och kommer att läggas upp som nyhet 
på jaktrapport.se 
 
Kronskötselområde 
 
43 321 ha av området totala areal på 71 077 ha ingår i Boda KSO 
 
Intresserade att ingå i Boda KSO skickar medgivande till henrik.bjorkman@holmen.com 
 
Länk till mall för medgivande: 
https://jaktrapport.se/dokumentarkiv/dokument/medgivande_om_anslutning_till_boda_kso.doc 
 
Styrgruppen fick önskemål om att tydliggöra målsättningen för kronhjort inom området. Anledning 
oro för skador på skog. Styrgruppen kommer att utöka enkäten inför nästa år även med omfattning 
av kronhjort och omfattning av skador. 
 
Övriga frågor 
 
Önskemål framfördes om att öka andel kalv i avskjutning. Anledning högre medelålder och ökad 
reproduktion. Vid ökad reproduktion möjligt att fälla fler älgar med oförändrad vinterstam.  
 
 

 
Protokollförare 

 
Henrik Björkman 

 
Justerat 

 
Lars Wirén 2019-04-03 
 
Lennart Persson 2019-04-03 

https://jaktrapport.se/dokumentarkiv/blanketter.asp
mailto:henrik.bjorkman@holmen.com
https://jaktrapport.se/dokumentarkiv/dokument/medgivande_om_anslutning_till_boda_kso.doc

