
MALAXNEJDENS JVF rf:s UTGÅNGSPUNKTER FÖR  UPPGÖRANDE AV ÄLGFÖRVALTNINGSPLAN. 

1. FÖRVALTA EN LIVSKRAFTIG ÄLGSTAM FÖR FRAMTIDA JÄGARE. 

2. HÅLLA EN VINTERSTAM PÅ CA 3 ÄLGAR PER 1000 HA, 20 – 30 % KALVAR KVAR EFTER JAKT 

3. FLYGRÄKNING VARJE ÅR, ÄVEN KALVRÄKNING 

4. UPPFÖLJNING UNDER OCH EFTER JAKTEN OCH SAMMANSTÄLLA OBSERVATIONSDATA OCH 

SLAKTVIKTER. 

5. UPPFÖLJNING SKOGSKADOR I HA / € SAMT SAMARBETE MED SKOGSÄGARORGANISATIONER 

6. UPPFÖLJNING AV ÄLGOLYCKOR  / ANTAL DÖDA ÄLGAR VIA SRVA. 

7. UPPFÖLJNING ANTAL DÖDADE ÄLGAR AV STORA ROVDJUR. 

8. KO / TJUR  60 – 40 ELLER 1 – 1,5 KO / TJUR EFTER JAKT I VINTERSTAMMEN 

9. SELEKTIV JAKT I HELA OMRÅDET ENLIGT SAMMA METOD. 

10.  SAMARBETE OM GEMENSAMMA RIKTLINJER ANGÅENDE ÄLGSTAMMEN MED NÄRLIGGANDE NEJDER. 

 

Älgförvaltningsplan 2013-2016  för Malaxnejdens jaktvårdsförening r.f. 

Bakgrund. 

Finlands Viltcentral har under 2011-2012 utarbetat en nationell älgförvaltningsplan 

som finns som bas för jaktvårdsföreningarna att utarbeta sin egen 

älgförvaltningsplan för sitt område. 

 

Nuläge. 

Under 2000 talet har älgstammens struktur i Kust-österbotten förändrats så att 

förhållandet kor/tjur har stigit till över 2 och i Malaxnejden till ca 3 

Inom Malaxnejden (63800 ha) är de senaste årens avskjutning och vinterstam som 

nedan rapporterats/räknats 

År     2009    2010   2011 2012 

fällda      267     296     262   161 

rapporterad efter jakt     196     191     173   213 

Flygräkning  efter jakt     220     177     167   181    

Antal kalvar        43 

 % av totala         24 

 

Målsättning. 

Malaxnejden skall långsiktigt och hållbart ha en livskraftig älgstam inom sitt område. 

- en vinterstam om ca. 3älgar/1000 ha. 

- ko/tjur förhållandet  1 – 1,5 kor/tjur kvar efter jakt i vinterstammen 

- 20 – 30 % kalvar kvar efter jakt i vinterstammen. 

 



Verksamhets plan. 

1. För att uppnå målsättningen genomförs älgjakten enl. följande: 

- koavskjutning - under första jakten inom ett jaktområde nedlägges kor utan 

kalv. 

- ko vars kalv nedlagts sparas 

- av sammanlagda avskjutningen skall kalv %  vara minst 50% 

- selektiv avskjutning av tjur, 6-( t.o.m )12 taggar fredade. 

 

2.  Uppföljning och rapportering 

      -    efter varje veckoslut I samband med rapportering om fällda djur rapporteras    

           från varje jaktförening: sina älgobservationer (enligt observationskortet) samt 

           information om vilken andel i  %  av jaktområdet som jakten bedrivits på. 

- i det fall att licensinnehavaren på basen av inkomna rapporter bedömer det 

ändamålsenligt för att uppnå ställda mål, sammankallas nejdens  älgjakt-

ledare för att besluta om nödig åtgärd. 

- statistikuppgifter sammanställes årligen från observationskorten över fällda 

djur, observationer, stamsammansättning tjur, ko, kalv, okända inklusive 

slaktvikter  

- uppföljning av skogsskador i ha och euro,  samarbete med skogsägar-

organisationer 

- uppföljning av älgolyckor/antal döda via SRVA 

- uppföljning av antal dödade älgar av stora rovdjur 

 

Utvärdering. 

Årligen utvärderas resultaten och bedömning göres av arbetsgruppen ( av styrelsen 

utsedd) om ändringar eller korrigeringar bör göras i verksamhetsplanen för att 

uppnå målsättningen. 

 

För implementering och genomförande av älgjakten I enlighet med denna 

förvaltningsplan inom Malaxnejdens jvf är denna plan behandlad och godkänd av 

repektive styrelser och föreningsmöten. 

 

Samarbete 

Kontakt med grann nejdernas Jvf:ar etableras och strävar till att en likartad 

förvaltning kan fås inom ett större område. 
 

Styrelsen i Malaxnejdens jvf:rf    September 2013 


