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KRÖNIKA 

 

Jag har jagat inom Haparanda jaktvårdskrets under ca 50 år och har en del synpunkter på hur 

jakten har utvecklats till vad det är idag. 

 

Haparanda jaktvårdkrets omfattar huvudsakligen s.k. bondeskog inom Haparanda kommun. 

En liten del i nordvästra hörnet av kommunen ägs av Sveaskog (1591 ha). Området har en 

totalareal på 96518 ha. Av denna areal ligger 63861 ha inom Älgskötselområden motsv. ca 66 

% medan övriga marker ligger inom licensområden. 

 

Den nya älgförvaltningen har lämnat ett antal frågor öppna som bör uppmärksammas i den 

utvärdering som skall göras fram till den 15 februari 2015. 

 

För det första har vi i vår jaktvårdskrets observerat att det råder stor obalans mellan 

Älgskötselområdenas älgskötselplaner och Licensområdenas tilldelning av älg. 

 

Älgskötselplanerna handlar om en genomsnittlig tilldelning inom våra fem älgskötselområden 

På ca 184 ha/älg (vuxna och kalvar) medan de femton licensområdena inom kretsen har en 

tilldelning på ca 96 ha/älg (vuxna och kalvar). 

 

Denna obalans riskerar att slå sönder befintliga älgskötsel- och viltvårdsområden då det alltid 

finns jaktlag som kortsiktigt mera ser på mängden kött baljan än på hur en adaptiv viltvård 

skall bedrivas. 

 

Risken är stor att det som Älgskötselområdena försöker hålla igen tas ut av kringliggande 

licensområden.  

 

Älgskötselområdena (5 st) är som regel större sammanhållna marker och styrs av en 

gemensam styrelse där man gemensamt bedömer älgstammens storlek och möjlig avskjutning 

medan licensområdena (15 st) utgörs av allt mellan 370 ha och 4483 ha och där var och en av 

dem har sin egen ledning. 

 

Av denna fördelning kan man dra slutsatsen att det svårligen går att bedriva någon 

anpassningsbar älgjakt på små enskilda marker där varken skogsskador eller skador på gröda  

kunnat styrkas. 

 

En annan fråga är varför man i det ena fallet tilldelar kalvar till älgskötsel- och licensområden 

medan kalvjakt i övrigt är så gott som helt fritt. Hur tilldelas ”kalvjägarna” transporband eller 

är de också befriade från den pålagan. Hur många kalvar utanför ÄSO eller Licensområdena 

är fällda i Norrbotten under år 2013 och var finns den statistiken att se?  
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