
 

 

  Växjö 2019-09-11  

 

 

Till älgjägarna i Kronobergs län.  

 

Jägareförbundet Kronoberg ger här sin syn på läget och på hur vi kan fortsätta att förvalta 

älgstammen i länet.  

 

Med hänsyn till den torra väderleken som var under 2018 bör vi vara uppmärksamma på hur det 

har påverkat stammen och de djur vi ska jaga under denna säsongen. 

Vädret har även stor påverkan på växtligheten och viltet som ska tillgodogöra sig näringen 

påverkas av dess kvalitet och det påverkar i sin tur hur mycket viltet måste äta och dess 

utveckling. Även om det har varit betydligt mer nederbörd denna säsongen så är det fortfarande 

torrt i markerna. De som påverkas mest är kalvar, kalvförande ko, små och dåligt utvecklade 

ungdjur samt äldre individer. Vuxna individer som tjurar och icke kalvförande kor klarar sig 

bättre. 

 

Som jägare i vår roll som förvaltare av vilt, måste vi därför vara oerhört lyhörda för hur det ser ut 

i skog och mark samt vilket status viltet har. Förra årets väder har förmodligen påverkat stammen 

i negativ riktning och vi måste därför vara beredda på att anpassa avskjutningsplaner och 

skötselplaner. Redan nu kommer rapporter om låg andel kalv i markerna, vilket är rimligt då 

reproduktionen bör vara lägre i år. Sommaren styr huruvida korna går i brunst och när, så flera kor 

bör stå över i år. Rapporter om klena fjolingar duggar också tätt.  

Således är det av yttersta vikt att vi fokuserar på kvalité, det vill säga att rätt djur ska vara kvar i 

stammen efter jakten.  

 

• Hög andel kalv i avskjutningen minst 60 %. Lägg stort fokus på att fälla små kalvar.  

 

• Spara stora produktiva djur och styr över jakten på små och svaga individer.  

Ett bra sätt för att lyckas med detta är att spara ko med en kalv i 14 dagar. 

 

• Tilldelningen ska spegla områdets könsfördelning enligt älgobsen för att uppnå 

målsättningen inom det aktuella området. 

 

• Uppmaningen är att man inom älgskötselområdena dagligen rapporterar älgobsen och har 

ett avstämningsmöte efter första jaktveckan detta för att snabbt kunna justera 

avskjutningens inriktning. 

 

 

Hög avskjutning av kalv är det enklaste framgångsreceptet för att få en bra älgstam och en hög 

kvalité, både för djuren, jakten och skadenivån. Stort fokus ligger nu på att fortsätta 

förvaltningsarbetet för en höjd kvalité. Ett annat fokusområde är att öka mängden naturligt foder 

till de vilda djuren men också att öka förståelsen för varför detta arbete måste ske.  

 

Målsättningen för älgstammen, inom de olika älgförvaltningsområden samt älgskötselområden, 

bör hållas på den nivå och den linje som man har kommit överens om och därför är det viktigt att 

hålla dialogen levande i jaktlagen, älgskötselområden och förvaltningsområden för att vi skall få 

en så bra förvaltning av älgstammen som möjligt. 

 



 

 

 
 

Jakttider 

I nuläget fluktuerar flera olika startdatum för jakten. Allt från den andra måndagen i oktober, den 

14 oktober, till jaktstart den 21 oktober. 

I år ligger således starten så sent det går. Vi nu har en pågående jakttidsberedning som just nu 

jobbar med nästa års jakttider. Där ingår även jakttiden och jaktstarten på älg, vilket gör att vi med 

stor sannolikhet att vi får ett annat startdatum nästa år.  

 

De områden som sedan tidigare har skjutit upp jaktstarten bör fortsätta med det. Men går man i 

funderingar på att också skjuta på jaktstarten så är det nog lämpligt att invänta 

jakttidsberedningen. 

Jaktstarten har blivit ett stort samtalsämne och det man kortfattat kan säga är att det finns 

ingenting som är negativt med att senarelägga jaktstarten. 

  

▪ Nyttja gärna hela jakttiden, men använd februari endast till skadeförebyggande åtgärder med 

avskjutning av kalv utan lös hund. Jaga med förstånd och sätt etiken i första hand. Gäller även 

hundanvändningen under hela säsongen. 

 

Älgobs 

Vi har under tre år testat Klövviltsobs i länet som ett försök på en ny observations metod inom 

projektet Beyond Moose (tidigare Syd-Älg) som drivs av SLU. Målet var att under tre år testa och 

därefter utvärdera metoden. Någon utvärdering är ännu inte gjord och därav har vi beslutat att 

lägga försöket på is i väntan på utvärdering och återkoppling. 

När detta är gjort tar vi en förnyad diskussion om framtiden utifrån vad utvärderingen visar. 

 

Från och med denna säsongen kör vi Älgobsen som vanligt. Det vill säga att vi observerar 

under de sju första jaktdagarna inom de 30 första dagarna från jaktstart. 

 

Kronobsen infördes i hela landet för tre år sedan och löper också vidare. 

 

Vid frågor kontakta: 

Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent  

elias.turesson@jagareforbundet.se  

010 – 58 47 657 

 

Med jägarhälsning!  

Jägareförbundet Kronoberg 

 


