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Minnesanteckningar från Länsträff med älgansvariga 

Luleå 17 mars 2013 

Närvarande: 

Björn Sundgren  
Robert Henriksson Styrelsen, viltförvaltningsdelegationen 
Torgny Lindström Älvsbyn 
Kurt Lennart Andersson Piteå 
Lars Erik Andersson Piteå 
Tage Karlsson  Kalix, ÄFG 5 
Göran Viklund  Kalix 
Kennet Karlsson Jokkmokk 
Kjell Dahlén  Boden 
Lars Öström  Boden 
Tord Johansson Boden, ÄFG 4 
Mikael Johansson Arvidsjaur 
Mikael Samuelsson Arvidsjaur, styrelsen, ÄFG 3 
Dan Marklund  Arjeplog, ÄFG 3 
Tofte Karlberg  Arjeplog 
Mikael Larsson Överkalix, ÄFG 6 
Göte Jönsson  Överkalix 
Kerstin Svala  Pajala, ÄFG 6 
Lars Isaksson  Kiruna 
Roger Ögren  Kiruna 
Leif Wikström  Luleå 
Robin Nilsson  Luleå 
Tore Hjort  Haparanda, styrelsen, ÄFG 5 
Sven Saviniemi Haparanda 
Olle Andersson Råneå, ÄFG 5 
 
Saknades representation från: 
 Jägareförbundet Råneå, Gällivare och Övertorneå samt från ÄFG 1 och 2 
 
Genomgång av hur jakten och förvaltningen har fungerat under det första året  
 
ÄFO 1 (Kiruna + Gällivare ovan odlingsgränsen) 
 Samma älgmöten som tidigare. Relativt lugnt bland jägarna. Vissa problem i områden som har 

haft en större mängd B-områden tidigare. Fortsatta problem med dubbelregistreringen både på 
statens marker och på privata marker, både för förvaltning och säkerhet. Mycket svårt för 
ortsbolag att få rekrytera nya medlemmar 
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ÄFO 2 (Jokkmokk + Gällivare nedan odlingsgränsen) 
 Ett uppstartsår som gått ganska planenligt. Sjunkande avskjutning, särskilt inom ÄSO. Ett 

jägarmöte genomfört efter jakten. Rekryteringsbasen viker i fjällen, svårt att få in nya jägare. 
Förvaltningsgruppen känns anonym för jägarna. Avtal om att kretsen även i fortsättningen gör 
detaljtilldelning på Länsstyrelsens licensområde. På Länsstyrelsen licens redovisar de fortfarande 
bara fyllnadsgrad av vuxna, inte den totala fyllnadsgraden. Enligt uppgift är ÄFG för området 
eniga om att sänka tilldelningen till hösten. 

 
 
ÄFO 3 (Arjeplog+Arvidsjaur) 
 Lugnt jobb inom ÄFG. Tilldelningen 2012 byggde till största delen på en fortsättning av 

tilldelningen 2011. Fyllnadsgrad 2012 endast 65% Lite kalv skjutet. Ojämn älgtillgång i området. 
Mycket älgolyckor under vintern. Jägarträff genomförd i Arjeplog. Fortsatt problem med 
nyrekrytering för ortsbolag, samebyarna säger nej och Länsstyrelsen sätter stopp. Även regelverk 
för uppsiktsjakt och gästjakt försvårar jakt och nyrekrytering. Svårt att dra ner på tilldelningen för 
lag som bara har en älg på licensen!  

 
ÄFO 4 (Piteå+Älvsbyn+Luleå+Boden) 
 Bra samarbete inom gruppen, 4-5 möten genomförda. Gruppen har för dåliga verktyg att arbeta 

med för att göra ett bra jobb. Kartundelag på licensområden är en önskan. 3-års planen för 
området redan inlämnad från gruppen, överlag en sänkning av tilldelningarna. Målet är en 
oförändrad avskjutning med en fyllnadsgrad runt 85%. 1 möte per kommun planerat (preliminärt 
15/4 Piteå, 18/ Boden, 2/5 Luleå, 14/5 Piteå) som annoserar i dagspress och är öppna för alla.  

 
ÄFO 5 (Råneå+Kalix+Haparanda) 
 Ganska bra grupp, alla kretsar har representation vilket är bra. Planerar att sänka tilldelningen till 

avskjutningsnivån 2012. Kretsarna jobbar med jägarenkäter och jägarmöten för underlag till 
gruppen. Länsstyrelsen måste bli tydligare med ett tidigare stoppdatum för nyregistrering av 
licensområden. ÄFG måste veta vilka licensområden som finns då de gör sina planer och 
tilldelningsförslag! Viktigt också att lyssna på ÄFG med lokalkännedom innan nya licensområden 
godkänns. Ett licensområde ska vara lämpligt för älgjakt, inga tomtmarker! Statistik och 
sammanställningar av jakten måste bli bättre och komma tidigare. 

 
ÄFO 6 (Överkalix, Övertorneå, Pajala) 
 Tilldelningen 2012 var i princip en upprepning av tilldelningen 2011. Kan kännas som att det 

inledande ”smekåret” är över när planerna ska fastställas. Skyddsjakt på vintern är aktuell i 
området och delar gruppen. Mycket vinterälg i Överkalix, sämre höststam. Avskjutningen borde 
ökas norrut (Pajala o Gällivare). Ett problem är kunskapen om Övertorneå där 
riksjägarrepresentanten ska ta fram lokal kunskap men verkar sakna kontaktnät. Infomöten 
planeras under våren i varje 

 
Hur sker samarbetet mellan ÄFG och kretsar? 
 Samarbetet mellan kretsarna och älgförvaltningsgrupperna fungerar olika inom länet. Mycket av 

skillnaden beror på om kretsen har egen representant som sitter både i kretsstyrelsen och 
förvaltningsgruppen eller om kretsen helt saknar representation i förvaltningsgruppen. Det 
senare gäller Luleå, Piteå och Övertorneå. Luleå har dock en styrelseledamot som sitter i 
förvaltningsgruppen, men på markägarsidan nominerad av viltvårdsområden. För att få till ett bra 
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förvaltningsarbete och skapa bästa möjliga samarbete inom områdena är det nödvändigt att 
förvaltningsgrupperna delger sina mötestider och planer till kretsarna. Kretsarna kan då i sin tur 
planera sina jägarträffar så att synpunkter från dessa kommer i rätt tid till förvaltningsgruppen. 
Förvaltningsgrupperna har formellt bara ansvar för att samråda med älgskötselområden. 
Kretsarna bör fortsatt samla in information och synpunkter från jägarna både i skötselområden 
och licensområden. Synpunkter som skickas in till jägarnas företrädare i förvaltningsgruppen.  Då 
planer och ramar beslutas av förvaltningsgrupperna bör de överväga att ha kretsarnas styrelser 
som remissinstans för att bredda förankringsarbetet. 

 
 
Information från viltförvaltningsdelegationen / Älgjaktstider 2013 
 Robert H redogjorde för arbetet i delegationen. Möte den 24 april fastställer jakttiderna. Möte 

den 12 juni fastställer ramförslagen från förvaltningsgrupperna. Man ansåg allmänt att 
fastställande av ramen bör läggas tidigare för att licenserna sak komma ut i tid till jaktlagen.  Den 
12 juni kommer med största sannolikhet björntilldelningen behandlas. Förslaget från mötet var 
att Jägareförbundet ska gå in med ett förslag som motsvarar fjolårets jakt. Det förslag till jakttider 
som har varit utsänt på remiss till kretsarna har förhandlats med markägare och renskötsel. Vår 
önskan om en kortare jakt ovan odlingsgränsen fick gehör mot att markägarnas önskan om jakt 
utan uppehåll med tidigare avslut ska genomföras även inom ÄFO 6. Enkät i Överkalix visar på att 
jägarna är delade 50/50 i denna fråga. Från Pajala tror man på större protester mot detta. 
Förslaget på karta presenteras i bilaga  

 
Obs och avskjutning 2012 
 Björn S presenterade kurvor och diskuterade hur man kan tolka dessa vad gäller älg-obsen för 

länet. Det är viktigt att man tittar på de siffror som gäller det egna området. Ett exempel från ÄFO 
6 visar att man även inom ett ÄFO måste titta på delområden eftersom älgstam kan utvecklas 
olika i områden som ligger i samma ÄFO. Den ständiga debatten om könskvot, låg tjurandel och 
hur den åtgärdas diskuterades. I de områden i länet med hög andel kor i avskjutningen har man 
en låg tjurandel medan områden med låg koavskjutnign har en högre tjurandel. En förklaring kan 
vara det faktum att områden med försiktigare avskjutning av kor har en högre andel tjurkalvar. 
Detta kan i sin tur kopplas till att äldre kor oftare får tjurkalvar. Det finns inte heller någon 
statistik som visar att en högre eller lägre tjurandel påverkar antalet kalv/hondjur, i alla fall inte 
så länge som tjurandelen ligger inom intervall 20-45. Presentationen lämnade ut i pappersformat 
och kan fås digitalt om intresse finns. 

 En fråga som togs upp var den ofta återkommande synpunkten från Skogsstyrelsen om älgens 
negativa påverkan på den biologiska mångfalden via sitt bete på rönn, sälg och asp. Detta tar man 
från data i ÄBIN. Bilden blir en annan om man läser en SLU-rapport om aspen i den svenska 
skogen som har ökat sedan 50-talet. Troligen mäter man på fel ställe och drar för långtgående 
slutsatser av ÄBIN-materialet i denna fråga. Rapporten finns att läsa på Jägareförbundets 
hemsida under ”älgar” eller via denna länk 

 http://www.slu.se/PageFiles/33707/2008/FaktaSkog_14_2008%5B1%5D.pdf 
 
  
 
 
 
 

http://www.slu.se/PageFiles/33707/2008/FaktaSkog_14_2008%5B1%5D.pdf
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Viltdata.se vad är viltdata resp älgdata 
 Viltdata = Jägareförbundet system för rapport av älg-obs och älgavskjutning 
 Älgdata = Länsstyrelsernas system för rapportering av fälld älg 

 Älgportalen = Den plats som ska innehålla all samlad information om älgförvaltning, 
inventeringar, avskjutning m.m.  
Moosecare och Finnskoga = två alternativa system för älg-obs som används på vissa håll i landet. 
Data från dessa system kommer att överföras till viltdata. Det blir inte ens i de delar av landet där 
dessa system används mer än en officiell älg-obs statistik. Den kommer via viltdata.se 
 

 Björn S redogjorde för dagsläget i viltdata. Under hösten har oklarheten varit stor vad som är vad 
och var man ska rapportera olika saker. På grund av oklarheter om vad som ska gälla framöver 
upplevs inte Länsstyrelsens system ha underlättat för överföringar från/till viltdata. Ett 
regeringsbrev finns nu som pekar ut viltdata som landets huvudsakliga system för älg-obs. Detta 
bör göra informationen enklare till hösten. I viltdata rapporteras älg-obs, helst via att jaktlagen 
själva ordnar inloggning via www.viltdata.se Via denna inloggning kan man också rapportera 
fällda älgar under jakten. Dessa fällrapporter överförs sedan till Länsstyrelsens system som de har 
valt att döpa till älgdata, vilket har lett till viss förvirring. I viltdata kan den ansvariga för ett 
område (licensområde eller ÄSO) sedan fördela nya inloggningar till jaktlagsrapportörer om 
området har flera jaktlag/sektioner. I viltdata kan också föras in uppgifter om vikt, ålder skytt 
m.m. Man kan också via ett kartsystem pricka in var älgarna är fällda. För  

 
2012 var täckningsgraden för älg-obs rapportering: 
ÄFO 1 17,2 % 
ÄFO 2 28,8 % 
ÄFO 3 62,9 % 
ÄFO 4 63,8 % 
ÄFO 5 46,2 % 
ÄFO 6 56,0 % 
 
Alla var överens om att dessa nivåer ska höjas till 2013, även om fjällområdet har stora arealer 
där det är svårt att få in uppgifter. 

 
Älgmärkningen 
 Älgmärkningen med GPS-sändare är utförd och älgarna börjar nu synas på nätet. I Norrbotten 

finns, förutom de tre områden där älgarna märktes 2013 också märkta älgar i området runt 
Nikkaluokta som är märkta av SLU utan pengar från länets älgfond. Detta är en fortsättning på 
länets förra projekt och handlar om älgar i fjällmiljö. Totalt är det nu fyra älgpopulationer i länet 
som syns då man går in på SLU´s hemsida för att se älgarnas rörelser. Det är viktigt att vi 
använder resultaten vi får från dessa märkningar i praktisk förvaltning. Om inte kan man 
ifrågasätta nyttan av att använda jägarnas pengar till att ta in fakta som inte omsätts i 
förvaltningen. 

  

http://webmap.slu.se/website/moosetrack_BD/viewer.asp 
 
 
 
 

http://www.viltdata.se/
http://webmap.slu.se/website/moosetrack_BD/viewer.asp
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Älgutbildning på nätet 
 Björn S visade lite från den älgutbildning som Jägareförbundet har tagit fram och som nu finns på 

nätet. I grunden är den framtagen frö bildande och drivande av älgskötselområden. Materialet 
går utmärkt att nyttja för alla som är intresserade av älgförvaltning, särskilt de delar som rör 
insamlande och tolkande av data, att sätta mål och olika avskjutnignsmodeller. Inloggning krävs 
och man använder ett licensnummer. Det finns ingen begränsning på hur många från samma 
område som kan vara inloggade/registrerade.  

 

http://www.jagareforbundet.se/Utbildning/algforvaltning/ 
 

 

 Övriga frågor 

o Skyddsjakt 

Under vintern har ett antal ansökningar om skyddsjakt inkommit till Länsstyrelsen. I något fall 
har skyddsjakts beviljats vilket har lett till fler ansökningar. Frågan splittrar ÄFG 6. En skyddsjakt 
bör ses som ett misslyckande av förvaltningen. Man kan möjligen se det som en påtryckning på 
jägare som har mycket älg på hösten och mindre vinterstam att ändå öka avskjutningen 
eftersom risken finns att ”deras” höstälgar annars skyddsjagas på andra områden under 
vintern. I Länsstyrelsens beslut anges att i det aktuella fallet ska fällda älgar tillfalla 
viltvårdsområdet och inte den markägare som har fått skyddsjakten beviljad. Mötet var i princip 
enigt om ovanstående även om det fanns en viss förståelse för skyddsjakt vintertid och en 
osäkerhet till att man kan ”flytta avskjutningen ” till rätt områden under hösten 
 

o Rätt till fälld älg 

Inför och under hösten ändrades regelverket om vem som har rätt till fälld älg om den faller på 
en annan mark än den först blev påskjuten. Ett klargörande måste till inför höstens jakt, det var 
alla överens om. Björn S meddelade att ett arbete var inlett för att ta fram någon form av 
enklare ”lathund” för detta som ska vara klar i tid inför jakten i höst. Det som är klart med 
dagens regelverk är att det jaktlag som först påskjuter en älg ska räkna av den från sin 
tilldelning, oavsett var den sedan faller och oavsett vem som tillgodogör sig älgen. Det är också 
relativt klart att den som tillgodogör sig älgen, oavsett vem som först sköt på den, ska betala 
fällavgift. Detta gäller dock inte staten om läget blir så att polisen ska besluta om älgen. Vem 
som sedan har rätt att tillgodogöra sig eller besluta om att lämna tillbaka den till det jaktlag 
som först sköt på älgen är i dagsläget något oklart och det finns ännu frågetecken kring 
tolkningar i detta. Dessa ska vara uträtade innan jakten i den nämnda lathunden. Vad gäller 
eftersök och om man någon gång kan besluta om att en påskjuten älg är oskadad och inte 
överhuvudtaget ska räknas av från tilldelningen så kan man konstatera att det inte finns några 
kristallklara regler runt detta. Rekommendationerna är att en påskjuten älg är att betrakta som 
skadad tills motsatsen kan bevisas. Vilka bevis som krävs för detta blir i första hand en etisk 
diskussion inom varje jaktlag, men kan i värsta fall blir föremål för rättslig prövning om en 
anmälan sker. Prejudikat är svårt att få eftersom varje fall är unikt i vad som har hänt och vad 
man har gjort.  

 
 

http://www.jagareforbundet.se/Utbildning/algforvaltning/


 

 

Jägareförbundet Norrbotten, Kronan A6, 974 42 Luleå  
Tel: 077-1830 300, 0920-23 18 00 * Fax: 0920-23 18 10  

E-post: bd@jagareforbundet.se * Hemsida: www.jagareforbundet.se/norrbotten  
PG: 67945-6 * BG: 5636-5570 * Organisationsnummer 897000-1114 

 

 

 

Detta är ett förslag! 

Beslut om jakttider tas av 

viltförvaltningsdelegationen 24 april! 


