ÄLGPOLICY
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Svenska Jägareförbundets grundläggande syn
på älgen och älgförvaltningen
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Älgen är ett av våra viktigaste vilt
Älgen är en av våra nationalsymboler som representerar stora kulturella, sociala
och ekonomiska värden och kräver en reglerad förvaltning. Historiskt har älgjakten
varit en del av förutsättningen för överlevnad, jaktmetoder och synsätt har förändrats över tiden. Jakten med lös hund blev framgångsrik och hunden är en förutsättning för jakt.
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Älgstammen ska hålla en hög kvalitet
Hög kvalitet innefattar en hög medelålder, god reproduktion och höga kalvvikter.
Det ska finnas tillräckligt med stora tjurar för att ett naturligt urval ska vara möjligt.
Stora tjurar och stora kor med en hög medelålder är en förutsättning för en tidig
brunst med tidigt födda kalvar som följd. Hög andel kalv i avskjutningen ger en högre
medelålder i stammen. En stor andel produktiva djur efter jakten möjliggör ett större
jaktligt uttag kommande år.
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Älgjakten ska genomföras med hög etik
Älgjakten ska bedrivas med hänsyn till viltet, övrig jakt och på ett sätt så att allmänhetens acceptans för jakt främjas. Jakten ska inte bedrivas under älgens brunst
eller på annat sätt så att älgarna utsätts för onödiga påfrestningar. Hänsyn ska således
tas till hundarnas egenskaper och jaktsätt samt till antalet jakt- och träningstillfällen
under säsongen.
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Älg och foder ska anpassas till varandra
Balansen mellan älgstammens storlek och fodertillgången uppnås genom att reglera
båda dessa faktorer. Ståndortsanpassat skogsbruk med hög andel tallskog är den viktigaste åtgärden för att minska älgens negativa påverkan på växande ungskog. Hög
andel löv, hög marktäckningsgrad av bärris och foderskapande åtgärder är viktiga
komplement.
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Samförstånd nås genom dialog
Jägareförbundet verkar för att, i dialog med övriga intressenter, skapa en klar målsättning för en fungerande älgförvaltning. Parternas agerande ska både i samverkan
inom viltförvaltningen och i uttalanden präglas av ömsesidig respekt för att bygga
och upprätthålla förtroende för varandra och förvaltningssystemet.
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Förvaltningen ska vara grundad på fakta
Jägareförbundet ska på alla nivåer verka för att faktaunderlag kontinuerligt tas fram
genom kvalitetssäkrade metoder. Jägareförbundet ska aktivt informera och utbilda
för att säkerställa en faktabaserad förvaltning.

Arbetsblankett för älg-, kronvilts- och rovdjurobs
Denna arbetsblankett fungerar bara som ett hjälpmedel att ha med sig i skogen för att fylla i under älgjaktsdagarna, under
den första 30-dagarsperioden. Sedan registreras resultatet direkt i viltdatabasen under www.viltdata.se
GLÖM INTE ATT FÖLJA ANVISNINGARNA PÅ BAKSIDAN. TACK FÖR ER INSATS!
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Observerade Rovdjur
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Hind/smaldjur
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Spets

Kalvlös ko eller Kviga

Tjur Kalv

Ensam kalv

Ej konst. Kön el. ålder

Ko med två kalvar

Tjur

Kalvlös ko eller Kviga

Ko med en kalv

Jaktdagens längd (4)

Vilt som Jagats (5)

Datum (2)

Antal Jaktdeltagare (3)

Mantimmar per ÄFO
0 - 5000
5001 - 30000
30001 - 60000
60001 - 90000
90001 - 120000
120001 -

Jaktdag (1)

Älgobs 2015/16

Tjur

(7)
Därav skjutna älgar

(6) Observerade älgar
(även de som skjutits)
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Förvaltningen ska vara lokalt förankrad
Älgförvaltningen ska präglas av en reell lokal påverkan över förvaltningen genom
jämbördigt inflytande mellan jägare och markägare på alla nivåer.
För en god måluppfyllnad och förvaltning krävs att skadenivåer och älgtäthet förankras och accepteras från jaktlag och uppåt. I områden med dubbelregistrering inom
renskötselområdet ska Jägareförbundet verka för ett gott samarbete mellan parterna.
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Varg och björn försvårar älgförvaltningen
Jägareförbundet ska verka för att rovdjuren inte har en avgörande påverkan på älgförvaltningen. Detta gäller både förutsättning att bedriva jakt med lös hund samt
möjligheten till ett jaktligt uttag. I rovdjurstäta områden ska en hög andel kalv i avskjutningen prioriteras. I vargområden ska avskjutningen av produktiva djur vara
restriktiv samt en högre vinterstam av älg accepteras.
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Älgen förvaltas med övrigt klövvilt
Förvaltningen ska ta hänsyn till det totala antalet klövvilt, fördelningen mellan arterna samt arternas inbördes påverkan. Tydliga mål ska eftersträvas för respektive
art. Jägareförbundet ska verka för att utveckla lämpliga metoder och kunskap för att
möjliggöra en flerartsförvaltning.
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Älgförvaltningens kostnader
är ett samhällsansvar
Jägareförbundet anser att myndigheternas arbete med viltförvaltning är ett samhällsansvar som kostnadseffektivt ska finansieras via skattemedel. Fällavgifter för älg ska
inte bära kostnaderna för förvaltningen av andra viltslag. Jägarna ansvarar för fakta
om älgstammens numerär och sammansättning. Vi anser att markägarna på samma
sätt ansvarar för fakta om fodertillgång och skador på gröda och skog.

www.jagareforbundet.se
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