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Delavstämning av älgjakten 2018 

Nu har jakten varit igång ett tag och på grund av länets olika jaktstarter kommer denna 
avstämning nu. Rapporterna från olika håll i länet vittnar om klart varierande uppfattning 
och situation. Siffrorna är hämtade ur Viltdata den 2018-11-12. 
 
Obs per mantimme 
Observationerna har fortsatt att minska även om minskningen har avstannat lite. 
 

 
Kalvar per hondjur 
Reproduktionen har i länet gått ner till 0,59 kalvar per hondjur. Det finns dock ett par 
älgförvaltningsområden där reproduktionen har gått upp något. Tittar man på hela länet så 
hände något 2013, då den kalla torra våren inträffade. Samtidigt infördes det nya 
förvaltningssystemet och både stammens numerär och kvalité började få en negativ 
utveckling.  
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Den låga reproduktionen beror i huvudsak på grund av tre faktorer; lägre kvalité hos de 
produktiva djuren, förra årets relativt torra sommar gjorde att en lite lägre andel hondjur 
gick i brunst samt att en högre andel kalv än normalt har dött under årets sommar. Den 
normala dödligheten ligger någonstans mellan 5-10 %. 
 
Tjurandelen 
Andelen tjur har ökat och är nu snuddande nära målet på 40 % vilket är kanonbra även om 
det tog dryga tio år att nå målet. Nu gäller det dock att tjurandelen hålls på denna nivå i den 
framtida förvaltningen. 
 

 
 
Kalvarnas vikter 
Slaktvikterna har gått ner mellan 7 och 21 % beroende på vilket Äfo det gäller. Jämför man 
vikterna i länet för 2017 och 2018 har de gått ner med 10 %. Jämför man 2012 och 2018 har 
de gått ner med 19 %. Baserat på de vikter som hittills rapporterats. 
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Den kalla och torra våren 2013 syns tydligt i statistiken och därefter kan man se effekten av 
somrarnas karaktärer ur älgsynpunkt; 2014 var hyfsad, 2015 var ganska bra, 2016 torr och 
varm, 2017 ganska varm men mycket nederbörd mot sensommaren och 2018 har vi i minnet. 
Våren och sommarens väder påverkar således både kalvarnas tillväxt och kons 
förutsättningar att gå i brunst, vilket i sin tur påverkar kommande års reproduktion. 
En annan sak som spelar in är vilken start kalvarna har fått; bedömning är att kalvar som 
fötts tidigt, i början av maj har klarat sig hyfsat bra. De är inte jättestora men de är okej. 
Däremot har kalvar att fötts lite senare, i juni eller därefter haft det tuffare. Sedan finns det 
naturligtvis plusvarianter och minusvarianter. Dessa minusvarianter kan även ha påverkats 
av annat än vad torkan orsakat, så som t.ex. inälvsparasiter. Men merparten har blivit små på 
grund av sen födsel och brist på tillräckligt med näringsrik föda, som mjölk och örter. Detta 
som resultat av den ihållande och långvariga torkan.   
Att generellt skylla på foderbrist håller dåligt då kor i samma område med samma 
förutsättningar kommer med olika stora kalvar. Något man däremot kan fundera på är varför 
hondjuren verkar gå i brunst under ett större tidsspann. Det finns en hel del rapporter om 
kalvar som är födda väldigt sent, vilket naturligvis påverkar tillväxten. 
  
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. 
 
Summering så här långt 
Som tidigare sagts påverkas inte vuxna djur utan kalv speciellt mycket. Det innebär dock inte 
att de i alla fall är i toppform, men dessa djur har klarat sig bra. När regnet väl kom så var det 
i grevens tid och gjorde att djuren kunde få ut något av det som regnet medförde. 
Förutom merparten av kalvarna så har eftersatta fjolingar också haft det tufft och flertalet 
rapporter kommer om undernärda och svaga individer. 
Reproduktionen genom kalvar per hondjur har sjunkit drastiskt, som väntat. Detsamma 
gäller kalvarnas slaktvikter. 
 
Fällda älgar 
Hittills finns 1 384 älgar rapporterade fällda med en fördelning av 53 % tjur och 47 % hondjur 
av de vuxna djuren och andelen kalv ligger i nuläget på 38 %. 
 
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. 
 
För mer information och vid frågor kontakta:  
Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent  
elias.turesson@jagareforbundet.se alt 010 – 58 47 657 
 
 
Jaktliga hälsningar 
Jägareförbundet Kronoberg 
 

 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 kunna fälla kalvar. 
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