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Haparanda Södra ÄSO 
 
 
Anteckningar 
 
Datum:  2019-08-26 
 
Tid:  18.00 
 
Plats:  Hallen 
 
Närvarande: Representanter från: 

Mattila vvo 
Övre Vojakkala vvo 
Nedre Vojakkala vvo 

 
 
 
 
Skötselplan för 2019- 2021. 
 
Inriktningen är att årligen skjuta 44 vuxna och 55 % kalvar av totalen. Skötselplanen ger 
möjlighet till en variation av +- 10 %. Den slutgiltiga avskjutningen fastställs efter att vi har 
studerat älgobsen och konstaterat hur jakten går. 
 
Jakttrycket skall läggas på unga djur och strävan skall vara att skjuta lika många tjurar 
som hondjur. 
 
För att höja medelålder skall vi skjuta minst 50 % kalv av den totala avskjutningen och 
styra avskjutningen vad avser hondjur mot unga djur. 
 
 
Fördelning av avskjutningen inom Haparanda södra ÄSO 
        Avskjutningsmodell min, utgående från en avskjutning på totalt 32 vuxna i ÄSO 
Medel avskjutning - 10 % 

       46,8 45 Kalvar 
       39,6 40 Vuxna 
 

Öv Voj Ned Voj Mattila ÄSO ÄSO älg ÄSO 

    
0,16 0,46 0,38 

 
/1000ha ha/älg 

Kalvar 45 53% 
 

7 21 17 45 2,3 430 
Tjurar 20 50% 

 
4 9 7 20 1,0 968 

Kor 20 50% 
 

4 9 7 20 1,0 968 
Summa 85 

  
15 39 31 85 4,4 228 

          Avskjutningsmodell medel, utgående från en avskjutning på totalt 36 vuxna i ÄSO 
 Medel avskjutning 

        53,7 52 Kalvar 
       

 
44 Vuxna 

 
Öv Voj Ned Voj Mattila ÄSO ÄSO älg ÄSO 

    
0,16 0,46 0,38 

 
/1000ha ha/älg 

Kalvar 52 54% 
 

8 24 20 52 2,7 372 
Tjurar 22 50% 

 
4 10 8 22 1,1 880 

Kor 22 50% 
 

4 10 8 22 1,1 880 
Summa 96 

  
16 44 36 96 5,0 202 
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Avskjutningsmodell max utgående från en avskjutning på totalt 40 vuxna i ÄSO 

 Medel avskjutning + 10 % 
       57,2 57 Kalvar 
       48,4 48 Vuxna 
 

Öv Voj Ned Voj Mattila ÄSO ÄSO älg ÄSO 

    
0,16 0,46 0,38 

 
/1000ha ha/älg 

Kalvar 57 54% 
 

9 26 22 57 2,9 339 
Tjurar 24 50% 

 
4 11 9 24 1,2 806 

Kor 24 50% 
 

4 11 9 24 1,2 806 
Summa 105 

  
17 48 40 105 5,4 184 

 
 
Uppehåll under oktober 
Mötet beslutar att de i älgskötselområdet ingående viltvårdsområdens - Mattila, Nedre 
Vojakkala och Övre Vojakkala - har uppehåll i älgjakten under tiden 30 september till 11 
oktober. 
Motivet till detta är att markerna lämnas i lugn och ro under älgarnas högbrunst. Forskning 
har visat att störningar under högbrunsten är en av orsakerna till att älgkorna brunstar om, 
vilket leder till senare födsel av kalvar och även kan förorsaka att ej all kor blir betäckta. 
 
 
Älgobs 
Älgobsen lämnas till Sven senast 15 september kl. 18.00. Antal taggar på observerade 
tjurar skall anges. 
 
 
Märkta älgar 
Beslutas att ej skjuta älgar märkta med GPS-halsband. 
 
 
Åldersbestämning av kor skall göras av lagen med hjälp av tandstege och redovisas. 
 
 
För att öka kvalitén på tjurstammen skall vi ej skjuta mellantjurar, 8 - 12 taggar. Skjutna 
tjurars taggantal skall redovisas. Begränsningen i tjuravskjutningen skall omprövas vid 
ÄSO-mötena under hösten. 
 
 
Vi skall följa lagen. Det vill säga – påskjutet djur skall avräknas de antal djur som vi 
beslutar skjuta. 
 
 
Avtal att under älgjakt flexibelt nyttja marker inom  
Haparanda Södra Älgskötselområde  
Efter överenskommelse är de ingående viltvårdsområdena överens om flexibelt 
användande av angränsande marker mellan viltvårdsområdena. 
 
Överenskommelse skall ske inför varje jaktdag eller under pågående jaktdag. 
 
Respektive jaktledare har befogenheter att enligt ovan överenskomma om flexibelt 
användande av angränsande marker. Samförstånd mellan jaktledarna är dock en 
förutsättning för detta. 
 
De jägare från angränsande VVO som via detta avtal jagar på annan mark än där de 
ursprungligen har jakträtt skall anmälas med namn via sin jaktledare före jaktens 
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inledande och genom en gemensam ansökan få gästkort på angränsande område den 
aktuella jaktdagen. Kostnad för dessa typer av gästkort sätts till 0 kronor. 
 
 
Möjliga gemensamma jaktdagar utöver första veckan och lördagar–söndagar. 
måndag-tisdag 16 – 17 sep 
måndag-tisdag 23 – 24 sep 
måndag-tisdag 14 – 15 okt 
måndag-tisdag 28 – 29 okt. 
 
 
Möten under höstens jakt. 
 
Möte nr Tidpunkt  Ärende 
 
1 26 augusti  Allmän diskussion om läget inför jakten. 
2 16 september Analys av älgobs och beslut om den fortsatta  
   inriktningen av jakten. 
3 21 oktober  Analys av älgstammen och beslut om jakten. 
4 4 november  Analys av älgstammen och beslut om jakten. 
5 efter avslutad jakt dec. Utvärdering av årets jakt och beslut om 
   Eventuell omarbetning av gällande plan. 
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
 
 
Sven Forsberg 


