
 

Älgarna protesterar! 
 

Älgarna protesterar, älgarna har fått nog, älgarna kräver förändring i älgskogen under 

2014! 

 

Älgarna kan inte själva åtgärda problemet som norrbottens älgstam har idag, grundproblemet 

är grovt förenklat felaktiga avskjutningsmål/strategier och en vikande fodertillgång. För att få 

en förvaltning värd vårt nationalvilt, krävs ett bättre samarbete och åtgärder av såväl 

markägare och jägare i närtid. 

 

Vid i princip alla möten och samlingar diskuteras älgstammen, det är i grunden bra! Det 

skapar förståelse och förtroende i förvaltningen. Men det är dags att gå från prat till handling 

och göra aktiva åtgärder för att uppfylla andemeningen med förvaltningstanken om dagens 

unga och vikande älgstam skall nå några kvalitativa mål och inte enbart värderas i antal kilo 

kött i frysboxen eller andelen färska betesskador på ungtall.  

 

Vi har den älgstam som vi förtjänar! 

Varken jägare eller markägare är utan skuld till att vi har den älgstam som vi har idag. 

Älgarna har ingen skuld till betesskadorna på ungtallsbestånden eller stammens låga kvalité. 

Nu är det dags för alla parter att börja skruva på förvaltningsåtgärderna för att uppnå målen 

för vår älgstam. Kanske viktigast är att komma överens om vad vill ha för älgstam. Att inte 

göra det som krävs nu, är att inte ta ansvar för älgstammens utveckling.  

 

Minska tilldelningarna! 

Fyllnadsgraden är alldeles för låg i norrbotten, när bara varannan av de tilldelade älgarna 

skjuts i norrbotten
1
, så är avskjutningsmålen betydelselösa som förvaltningsmetod. Det blir en 

mycket bättre förvaltning om tilldelning och avskjutning följs åt, då ökar förståelsen för såväl 

markägarna som jägarnas utgångspunkt vilket gynnar älgstammen långsiktigt. En 

fyllnadsgrad på 80-90 % av tilldelade älgar borde väl vara målet för 2014. 

 

Skjut rätt älg! 

Vi behöver diskutera avskjutningsstrategier för att få en kvalitéshöjning på älgstammen. Hur 

ofta skjuts en älgtjur på retur i norrbotten idag? Varför skjuts det så lite kalv? 

Vi behöver generellt minska tilldelning på vuxna älgar till förmån för att skjuta kalvar
2
. En 

ökad kalvavskjutning minskar betestrycket under vintermånaderna och avskjutningen sker då 

på de minst betydelsefulla djuren för stammens utveckling.  

 

Ofta kommer diskussionen med enskilda och förvaltare in på frågan om vad som utgör grund 

för att skjuta en eller flera vuxna älgar. Det är ingen allmän jaktlig rättighet att få skjuta en 

vuxen älg oavsett om man jagar på egen eller annans mark.  

 

Älgarna skall skjutas på den plats de är under jakttid och före att vandringen börjar det är de 

flesta överens om men då måste det också ges möjlighet till att öka avskjutningen där. Då 

måste det som exempel bli lättare att få fler och nya jägare till upplåtelselagen ovan 

odlingsgräns, då kommer det att skjutas fler älgar där. 
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 http://www.algdata.se/Sv/statistik2/Pages/default.aspx 
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ÄBIN ställer krav på mer älgbete! 

Att resultat av betesskadorna på ungtall används som ett argument att minska älgstammen är i 

grunden felaktigt.  Betestrycket beror på främst två faktorer, antalet älgar och mängden föda. 

Att då återkommande ”kräva” åtgärder på den ena faktorn är inte trovärdigt, även om man har 

ett sektorintresse att försvara. Resultatet av dessa inventeringar kan användas som argument 

på att markägarna måste vidta åtgärder för att öka födotillgången för älgarna. Älgen väljer att 

beta tall och glasbjörk om inte rönn och asp, sälg, vide finns tillgängligt
3
.  

 

Här kan markägarna göra betydligt mer, såsom att övergå från markröjning till toppröjning 

(toppas glasbjörk så minskas betning på tall) och att ställa om icke produktiv mark längs 

exempelvis skogsbils-vägnätet till foderproduktion. 

 

Vad kan göras under 2014? 

Inget är omöjligt, det är möjligt om vi gemensamt tar ansvar för vår älgstam och gör rätt. 

På sikt skulle vi då få en kvalitativt bättre älgstam samtidigt som älgskadorna skulle minska. 

 

Älgstammen i norrbotten skulle må bra av, 

 att tilldelningen av vuxna har sänkts till nivån på avskjutningen under 

2012-2013 

 att jägarna når en fyllnadsgrad på både vuxna och kalv på minst 80% 

 att varje skjuten älg görs med älgens bästa i siktet, den minsta/yngsta 

älgen bör skjutas 

 att markägarna påbörjar en aktiv foderproduktion i de områden där 

älgskadorna på tall är orimligt höga 

 att markägarna inför krav på toppröjning samt dikesrensing etc. som ger 

en ökad foderproduktion 

 att länsstyrelsen tar beslut så att det blir fler jägare i upplåtelselagen 

 

Börja diskutera norrbottens älgstam i jaktlag, skötselområden, styrelserum och andra 

mötesplatser.  

 

Vänd trenden på älgstammen och älgfodret nu! 

 

Älgens år 2014 

 

 

Mikael Samuelsson 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.slu.se/PageFiles/33707/2007/FaktaSkog_7_2007%5b1%5d.pdf  


