
  

Älgbetesinventering (ÄBIN) ska användas för att se skadeutvecklingen under 
tid och bör genomföras under en serie av år. Ju fler områden som inventeras 
desto säkrare bedömningar kan göras. Inventeringsområdena ska följa de 
fastställda älgförvaltningsområdenas gränser. ÄBIN utförs i dagsläget av 
Skogsstyrelsens personal. Även foderprognoser för alla förvaltningsområden 
ska tas fram av Skogsstyrelsen. 
 
Älgförvaltningsgrupperna ska initiera, sammanställa och presentera resultat 
från de olika metoderna (1-4). Jaktområden ska vara behjälpliga med 
underlaget och Länsstyrelsen ska vara en aktiv part i älgförvaltningen i länet.  
 
Älgobs ska rapporteras via IT-system 
Älgobsen bygger på observerade älgar de sju första jakttillfällena under de 30 
första dagarna av älgjakten. Rapporter och sammanställning bör ske på 
jaktlagsnivå. Rapportera avskjutningen löpande till Länsstyrelsen 
www.algdata.se alt. www.älgdata.se. Älgobsen rapporteras via www.viltdata.se.  
 
Rekommendationer för jakten 
Målsättningen i förvaltnings- och skötselplaner samt den totala dödligheten 
från jakt, rovdjur och trafik ska styra avskjutningens storlek och 
könsfördelning. Tidpunkten för jakt bör lokalt anpassas till när jakten gör 
mest nytta för att minimera betesskador. Lång jakttid underlättar detta. 
Förvaltni-ngen ska anpassa sig till omständigheterna som råder (adaptivt). 
Målsättningar ska tas fram inom förvaltningsområdena, lokal kunskap ska 
användas och utvärdering av resultatet ska genomföras löpande. (fig. 5) 
 

 
 
Figur 5. Adaptiv älgförvaltning. Man sätter mål, åtgärder genomförs, åtgärderna och effekterna 
av dessa observeras och utvärderas. Kunskapen används sedan till att sätta nya mål. Källa K. 
Danell R. Bergström. (Boken Vilt, människa, samhälle. Förlag Liber) 
 
Älg och stora rovdjur 
Rovdjurens uttag av älg ska beräknas i skötsel- och förvaltningsplaner. Älgen 
är ett viktigt byte för de stora rovdjuren i länet. Vargar tar i huvudsak älgkalvar 
och gamla älgar, främst kor. Björnar tar i huvudsak älgkalv, främst på våren då 
björnens behov av protein är stort. Björnobs och inventering av rovdjur samt 
vetskapen om predationstakt ger underlag till att beräkna hur rovdjurens 
predation påverkar älgstammen. Ett vargrevir tar mellan 100-140 älgar/år och 
revir. Predationstrycket beror på revirstorlek och hur vargen nyttjar det slagna 
bytet. I områden med stor påverkan från varg och björn ska målsättningen för 
andelen kalv i vinterstam vara styrande för andelen kalv i avskjutningen. 
 
 
Älg och skog. 

Älgens fördelning i landskapet styrs av en mängd faktorer, som fodermängd, 
mångfald av foderarter, markens produktionsförmåga och älgtäthet. Detta 
innebär att vid en och samma älgtäthet kan väldigt olika skadenivåer uppstå. 
Födovalet förändras successivt under året (fig. 6). Eftersom tall, på grund av 
tillgängligheten, utgör huvuddelen av älgens vinterdiet kan de ekonomiska 
skadorna bli påtagliga. Till följd av älgens bete väljer många markägare att 
plantera gran. Om granen inom dessa områden tränger undan tallen minskar 
skogarnas foderbärande förmåga och landskapsbilden kommer att förändras 
med ekologiska och ekonomiska konsekvenser som följd. Bete av lövträd kan 
i framtiden innebära brist på gamla träd och därmed också problem för de 
arter som är beroende av dem. Mindre foder i skog kommer långsiktigt att 
påverka älgstammens numerär och kvalitet. Varken lövträd eller tall ska, på 
länsnivå, betas så hårt att det inte går att föryngra dessa utan stängsling. 
 
Foderarealen för klövvilt har minskat sedan början på 1980-talet. Tillgången 
på vinterfoder är en begränsande faktor för klövviltstammarnas storlek. I ett 
produktionsinriktat skogsbruk bör man utföra åtgärder som bidrar till viltets 
tillgång på foder. Delar av hyggen, vägkanter vid skogsvägar, kraftlednings-
gator, kantzoner mot vatten, övrigt impediment och jordbruksmark är bra 
marker att låta lövsly och örter föryngra sig på. Tidpunkten för röjning, 
gallring och avverkning kan också spela in.  
 

 
 
Figur 6. Fördelningen av växter över året. Älgar föredrar asp, sälg och rönn då detta  
finns att tillgå. Efter Cederlund 1981 

 

 

Målsättning för älgstammen 2012-2014 
Dalarnas län 

 

 
  Foto: Sara Nordlinder 
 
I din hand håller du Dalarnas läns övergripande målsättnings för älg- 
stammens utveckling fram till och med älgjakten 2014.  
 
Målsättningen är att höja medelåldern i vinterstammen och anpassa antalet 
älgar efter betestillgång och rovdjurens påverkan. Betesskador på tall-
planteringar ska minimeras och andelen löv ska kunna kvarstå eller öka i dess  
naturliga utbredningsområde.  
 
Älgskötsel- och licensområden ska genomföra den praktiska jakten och 
inventeringen. Fakta och kunskap inom jaktområden ska användas. 
Älgförvaltningsgrupperna samordnar förvaltningen baserat på dessa 
uppgifter. Efter samråd med de lokala jägarna och markägarna samt 
Länsstyrelsen ska grupperna ta fram älgförvaltningsplaner. Länsstyrelsen ska 
fastställa skötsel- och förvaltningsplaner samt ansvara för webbportal, 
rättssäkerhet och ekonomi.  
 
Förvaltningen ska följas med hjälp av älgobs, spillningsinventering, 
foderprognoser, älgbetesinventering (ÄBIN), rovdjursinventering, statistik på 
viltolyckor samt kunskap från lokala jaktlag och markägare, forskare samt 
myndigheter.  
 
Falun 2012 
 
 
 
Målsättningen för älgstammen i Dalarnas Län 2012-2014 är framtagen av Jonas Bergman, 
Viltförvaltningsansvarig vid Länsstyrelsen Dalarna. Kommunikation har skett med 
representanter för Skogsbruket, Jägarorganisationerna, LRF, Naturskyddsföreningen. Även 
Skogsstyrelsen har deltagit. 
 
Målsättningen är antagen av Viltförvaltningsdelegationen 2011-12-15 och börjar gälla januari 
2012. Utvärdering och eventuell revidering sker efter jakten 2014. Vid behov  kan 
målsättningen revideras tidigare. 
 
 
Mer info:  
www.lansstyrelsen.se/dalarna klicka vidare till - djur och natur - jakt och vilt - ny älgförvaltning 

http://www.algdata.se/
http://www.älgdata.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna


  

Bakgrund 
Sveriges regering har beslutat en förändrad älgförvaltning från 2012, 
förvaltningen ska vara produktionsanpassad, adaptiv och ekosystembaserad.  
 
Miljöhänsyn, skogsproduktion och viltvård är viktiga frågor i Sverige. I 
viltvården vilar ett ansvar på markägare och jägare att delta. Viltet är en 
tillgång som ska nyttjas hållbart och med hänsyn till andra intressen. 
Samarbete mellan olika parter krävs för att nå en hållbar viltförvaltning. 
Denna målsättning gäller på länsnivå och fungerar som ett stöd i den lokala 
älgförvaltningen. 
 
Den svenska älgstammen utgör en unik resurs och representerar ett stort 
socialt och ekonomiskt värde. Cirka 250 000 jägare (drygt 80 procent av den 
svenska jägarkåren) jagar älg och älgen räknas allmänt som det viktigaste 
jaktviltet i landet.  
 
Älgstammen ökade mycket under 1970-talet. En underskattning av älg-
stammens tillväxtpotential, ökat kalvskytte, skogsbrukets övergång till 
trakthyggesbruk, eftersläpande tilldelningar samt få större rovdjur innebar en 
hög ökningstakt. I början av 1980-talet sköts cirka 180 000 älgar (fig. 1).  
 

 
 
Figur 1. Antalet skjutna älgar i Sverige 1939-2010. Källa Jägareförbundet  
 
Dalarna 
I Dalarnas län har älgen en särställning bland det jaktbara viltet. Antalet årliga 
jaktkortslösare i länet ligger mellan 15-16 000. En stor andel av dessa jagar 
främst älg.  
 
Antalet fällda älgar var även i Dalarna högst under 1980-talet. Efter ytterligare 
en topp under början av 2000 talet har avskjutningen sjunkit och jaktåret 
2010/2011 fälldes 6 386 älgar (fig. 2). Andelen fällda kalvar är lägre i Dalarna 
(41 %) än genomsnittet för landet. Tjurandelen i vinterstam har ökat de sista 
fem åren efter en nedgång under några år i början av 2000-talet. 
Kvalitetsmässigt har, under samma tid, medelåldern på vuxna älgar och 
slaktvikterna för kalv minskat något med undantag för jaktåret 2011/2012. I 
ett nationellt perspektiv är dock älgstammen i Dalarna av god kvalitet.  
 

Antal fällda älgar i Dalarna

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

19
95

/19
96

19
96

/19
97

19
97

/19
98

19
98

/19
99

19
99

/20
00

20
00

/20
01

20
01

/20
02

20
02

/20
03

20
03

/20
04

20
04

/20
05

20
05

/20
06

20
06

/20
07

20
07

/20
08

20
08

/20
09

20
09

/20
10

20
10

/20
11

Avskjutning

 
 
Figur 2. Antal fällda älgar i Dalarna ökade fram till 2003 (10 105 st) för att sedan minska till 
2011 (6 386 st).  
 
Målsättning 
Älgförvaltningen bör leda till höjd medelålder i vinterstammen och antalet 
älgar ska anpassas efter betestillgång och rovdjurens påverkan.  
 
Älgjakt ska hållbart kunna bedrivas inom alla förvaltningsområden i länet.  
 
Målsättningen på länsnivå är att 2014 ha uppnått (2011 inom parentes): 

- 40 % tjurar av vuxna älgar (35 %). 

- 0,8 kalvar per vuxet hondjur i reproduktion (0,57). 

- ca 20 % kalv i vinterstam. 

- Ökad slaktvikt , främst på kalv. 

- Tillräckligt antal älgar så att uthållig jakt kan ske. 

- Minskad andel betesskador där det är för högt 

 
Älgförvaltningsgrupperna ska efter samråd med lokala jägare och markägare 
samt Länsstyrelsen ta fram förvaltningsplaner där betesskador och foder-
prognoser beräknas och målsättningar fastställs.  
 
Det totala betestrycket samt skogsbrukets skötselmetoder ska inte omöjliggöra 
nyetablering av värdefulla biologiskt viktiga lövträd som exempelvis sälg, asp 
och rönn sett ur landskapsnivå. Betestrycket på länsnivå ska inte styra 
skogsbrukets val av trädslag i samband med föryngring vid avverkning.  
      
Kvalitet 
För att kunna mäta förändringar används älgobs. Statistik på åldrar och 
slaktvikter från alla skjutna älgar bör samlas in. Andelen tjurar i stammen styr 
hur medelåldern på dessa utvecklas, finns det en låg andel tjur i stammen 
kommer majoriteten att vara yngre (fig.3). Reproduktionen är ett kvalitetsmått 
på vuxna älgar. Andelen tjur och kornas kondition påverkar antalet födda 
kalvar. Åldern på kor och tjurar är även det av stor betydelse, en älg som 
tillväxt under flera år är ofta större och reproduktivare än en som nyss blivit 
könsmogen. Honkalvar som föds tidigt på säsongen blir i regel större, och i 
förlängningen mer reproduktiva, än de som föds sent på grund av exempelvis 
ombrunstning. En ko som har gott om föda väger mer och är ofta mer 
reproduktiv än en som väger mindre (fig. 4). Slaktvikt på kalv är en indikator 
på älgstammens och fodrets kvalité samt mängden foder. Älgkalvar, till 
skillnad från vuxna, kan inte buffra för mer eller mindre foder alternativt 
bättre eller sämre kvalité på fodret. 

 
 
Fig. 3. Åldersfördelning hos tjurar i fyra älgpopulationer där 
andelen tjur i sommarstammen är 20, 30, 40 respektive 50 procent. Efter Wilson 2004. 
 
        

 
  
Fig. 4. Sambandet mellan storlek (slaktvikt) och fruktsamhet för älgkor. Efter Sand 1997 
 
Kvantitet 
Tätheten i älgstammen varierar lokalt över länet och hänger främst ihop med 
tillgången på bete, jakttrycket och förekomsten av rovdjur. Antalet älgar i 
vinterstam, efter jakt, ska finnas i älggruppernas förvaltningsplan. Vid 
förekomst av stora rovdjur, främst varg och björn, kan tätheten av älg behöva 
vara högre om ett jaktligt uttag ska kunna ske. Där det finns omfattande 
betesskador ska tätheten av älg begränsas. Samråd ska ske mellan 
älgförvaltningsgrupperna och berörda intressenter för att fastställa målen 
inom förvaltningsområdet. Inventering av betesskador, foderprognoser samt 
analys av antalet trafikolyckor lokalt ska fungera som hjälpmedel för att 
fastställa älgstammens acceptabla numerär. 
 
Inventering 
Sveriges Lantbruksuniversitet har föreslagit fyra basmetoder som ska 
användas i den framtida förvaltningen, metoder är kvalitetssäkrade och 
kostnadseffektiva och kan användas av älgförvaltningsområden (ÄFO) från 50 
000 hektar och uppåt.  
 
1. Avskjutningsstatistik för älg  
2. Älgobservationer (Älgobs)  
3. Spillningsinventering av älg  
4. Älgkalvvikter 
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