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Till älgjägarna i Kronobergs län.
Jägareförbundet Kronoberg ger här sin syn på läget och på hur vi kan fortsätta att förvalta
älgstammen i länet.
Stammen sjunker fortfarande vilket syns både i skogen och i älgobsen. Även om kurvan jämnats
ut något så är trenden tydlig. Den samlade bilden är att man lokalt är rätt nöjd med stammens
nivå. Reproduktionen enligt älgobsen fortsätter att hämta sig, 0,69 kalvar per hondjur. Tjurandelen
ligger nu på målet, 39,8 %. Så på länsnivå handla det om att förvalta tjurstammen på ett
förståndigt sätt. Det som ofta händer när stammen sjunker är att jakttrycket styrs över på tjurarna.
Vilket vi får se upp med.
Som jägare i vår roll som förvaltare av vilt, måste vi vara oerhört lyhörda för hur det ser ut i skog
och mark samt vilken status viltet har. På många sätt är vi inne i en negativ spiral vad det gäller
älgstammens kvalité, med större variation på storlek, kalvvikter och reproduktion. Många av
faktorerna kan vi påverka genom aktiva val, inte minst genom val av åtgärder i vårt brukande. För
att borga för en bra kvalité och en bra förvaltning måste andelen vuxna djur bli lägre i förhållande
till totalen. Någonstans mellan 30 -40 % är en lämplig nivå av vuxna djur i den totala
avskjutningen. Viktigt är också att fälla djur som gör att de som är kvar i skogen är stora och
produktiva.



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 ska få en
så bra förvaltning av älgstammen som möjligt.

Jakttider
För ungefär en månad sen tog regeringen beslut om nya jakttider. Mot vad stora delar av södra
Sverige har jobbat för blev beslutet att flytta fram jaktstarten till ett fast datum den 8 oktober.
Regeringens beslut:
 8 oktober till 31 januari (alltså ingen februarijakt överhuvudtaget). Gäller
älgskötselområden och licensområden.
 8 oktober till 12 oktober gäller för oregistrerade områden (alltså en förlängning med tre
dagar för Kronobergs vidkommande).
Länsstyrelsen har beslutat via Viltförvaltningsdelegationen att rekommendera en framflyttning av
jaktstarten till den 18 oktober.
Jägareförbundet Kronoberg har under hela jakttidsprocessen drivit att den 21 oktober ska utgöra
startdatum för älgjakten. Detta för att stor del av brunsten ska vara över.
Men då Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen tagit beslut om den 18 oktober, så gör
också Jägareförbundet Kronoberg det.

Rekommendationen är att älgskötselområden och licensområden börjar
älgjakten den 18 oktober i hela länet!


Nyttja gärna hela jakttiden. Notera att det nu inte längre är tillåtet att jaga älg i februari,
således inte heller tillåtet att släppa hund i februari.

Att jaga med förstånd och sätt etiken i första hand är viktigt för jaktens framtid men framför allt
för viltet. Gäller även hundanvändningen under hela säsongen.
Älgobs
Då SLU inte ännu utvärderat försöket med Klövviltsobs så kör vi älgobsen som vanligt även
denna säsong.
Vi redovisar observationer av älg 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!
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