
 
KRÖNIKA 
 
Nu stundar det återigen till älgmärkning i Norrbotten. Jägarna, markägarna och skogsbolagen 
satsar stora pengar på att skapa kunskaper om älgarnas årliga vandringar. Allt i syfte att kunna 
öka avskjutningen i de områden från vilka älgarna vandrar till områden där de orsakar 
skogsskador. 
 
Uppföljningen skall pågå i tre år och därefter tar man av halsbanden och märker nya älgar 
förhoppningsvis i andra delar av länet. 
 
Under alla år jag varit aktiv jägare så har jag aldrig märkt några effekter på avskjutningen i de 
områden varifrån älgarna vandrat utan skogsbolagen har vid de årliga samråden generellt 
hävdat att skogsskadorna i länet som helhet varit för stor. De har av den anledningen hävdat 
att avskjutningen i alla kommuner varje år måste öka.  
 
Man har sällan hört talas om ”stora” skogsskador i bondeskog, däremot har det alltid 
framförts att sådana skador förekommer ständigt i bolagsskogarna. 
 
Vad kan detta bero på? Kan det vara så att skogsbolagen röjer undan allt lövsly i ett alltför 
tidigt skede i en nyplantering. Härigenom uppstår stora ytor med enbart tall och avsaknaden 
av alternativ föda för älgen gör att de då äter tallungskott istället. 
 
Borde det inte vara skäl att låta lövslyet växa upp tillsammans med tallen så att dessa hinner 
uppnå en sådan höjd att toppskotten inte längre nås av älgen.  
 
Det man förlorar med denna metod är att tallen växer något långsammare medan man vinner 
på att man får mindre skador på ungskogen då älgen har annan föda att tillgå. 
 
Att med hjälp av märkning komma tillrätta med skogsskadorna tror jag inte särskilt mycket 
på. Däremot tror jag att det är dags att ta i tu på allvar med de älgar som orsakar skadorna. 
 
Älgkorna lär kalvarna vad man kan äta och var maten finns. Den kunskapen går i generationer 
hos älgen och varje år föds nya kullar som lär sig att beta i tallungskogar. För att bryta den 
traditionen anser jag att man skall ta bort de älgar som orsakar skogsskador där de betar. 
 
Minskningen av skogsskadorna sker allra effektivast om man genom skyddsjakt tar bort de 
älgar som orsakar skadorna. Argumenten mot denna metod är säkert många men fördelen är 
att skadorna omedelbart upphör åtminstone på det området. Därtill kommer att skogsägaren 
också själv får ansvar att se över sina marker med tätare intervaller. 
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