
Delavstämning av älgjakten 2018 
 

Nu har jakten varit igång ett tag och det är dags att titta på resultatet hittills. Siffrorna är 
hämtade ur älgdata den 2018-11-20. 
 

Bifogar en sammanställning över länets observationer och hur skillnaden är mellan de 
olika älgförvaltningsområden. 
Se bifogat dokument. Diagrammet visar för hela länet. 
 
Obs per mantimme 
Observationerna har fortsatt att minska även om minskningen har avstannat något. 

Kalvar per hondjur 
Reproduktionen har i länet gått ner under  0,64 kalvar per hondjur. Det finns dock ett 
älgförvaltningsområden där reproduktionen har gått upp något. 
Den låga reproduktionen beror i huvudsak på grund av tre faktorer;  

 lägre kvalité hos de produktiva djuren, d.v.s. lägre vikter och låg medelålder. 

 förra årets relativt torra sommar gjorde att en lite lägre andel hondjur gick i brunst. 

  samt att en högre andel kalv än normalt kan ha dött under årets sommar. Den 
normala dödligheten ligger någonstans mellan 5-10 %. 

 

Tjurandelen 
Andelen tjur har minskat och är nu nere på 34 % vilket inte är bra. Målsättningen är 40 % 
och efter några år med uppgång så har inte trenden fortsatt. Tyvärr så är det några områden 
som skjuter för alltför många tjurar.  
 

Sammantaget är det således mycket viktigt med stora äldre hondjur i stammen 
som går i brunst tidigt och därmed också föder kalven tidigt. Lika viktigt är att 
det finns stora tjurar på plats och så att dessa herrar kan betäcka korna vid 
första brunsttillfället. 
 

Fällda älgar 
Hittills finns 1 040 älgar rapporterade fällda med en fördelning av 51 % tjur av de vuxna och 
andelen kalv ligger i nuläget på 46 %. Finns områden där tjuravskjutningen är alltför hög och 
områden med låg kalvavskjutning. Kalvvikterna ligger på ca 5-10 kg lägre än tidigare år. 
 

Nyttjandegraden. 
Hittills har av de som är tilldelade och finns i skötselplaner så är nyttjandegraden på 46 % av 
totalt 2262 älgar. 
 

Fortsätt rapportera älgobs, slaktvikter och naturligtvis avskjutning löpande. 

Fokusera på att verkligen fälla kalv och framförallt små och eftersatta kalvar. 

Av de vuxna som är kvar att fälla bör fokus helt ligga på att fälla dåliga fjolingar. 

Spara hellre vuxna djur för att istället kunna fälla kalvar. 
 

Rekommendation för resten av säsongen 
En hög andel kalv i avskjutningen är den i särklass lättaste och bästa vägen till en bra 
kvalité i älgstammen och mindre skador på produktiv skog. 
 

Glöm inte att registrera älgobservationerna i www.viltdata.se . Har Ni inte jagat under 
älgobsperioden så ska Ni ändå gå in i Viltdata och kryssa i detta!  
För älgskötselområden så är det krav på att rapportera älgobs. Det finns några älgskötsel-
områden där rapporteringen är dålig eller inte alls! 
 

För mer information och vid frågor kontakta: 
Benny Nilsson, Jaktvårdskonsulent benny.nilsson@jagareforbundet.se alt 010 – 58 47 652 
Jaktliga hälsningar  
Jägareförbundet Östergötland. 

http://www.viltdata.se/

