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Rekommendationer till jägare och förvaltare hösten 2021 

När älgstammen sjunker och vi har färre älgar kvar skogen, får varje enskild individ 

otroligt stor betydelse. Det är ett gemensamt ansvar att rätt individer blir kvar i skogen 

efter jakt. Med en gemensam förvaltningssyn och gemensam inriktning i avskjutningen 

kan vi snabbare öka kvaliteten  i älgstammen. För att bäst uppnå både välmående skogar 

och viltstammar så ska vi förvalta älg, foder och skog tillsammans. Att aktivt arbeta med 

ståndortsanpassning, viltanpassa sitt brukande ger variation och biologisk mångfald. Det 

ger mer foder till viltet och gynnar därmed både viltet och skogen. 

Älgstammen är låg och avskjutningen fortsätter att sjunka. Både avskjutning och älgobs har 

sjunkit sedan det nya älgjaktssystemet infördes. Älgobsen visar bland de lägsta siffrorna i 

riket. Den samlade bilden är att man lokalt vill bibehålla stammen  på nuvarande nivå eller 

öka stammen. Reproduktionen enligt älgobsen är relativt stabil, 0,65 kalvar per hondjur. 

Något lägre än angränsande län frånsett Skåne som ligger lägre än oss. Det är viktigt för att 

skapa förutsättningar för större älgkalvar genom att öka medelåldern på både hondjur och 

tjurar. Vid så låga älgtätheter som vi har får hondjuren en oerhört viktig roll. Rikta 

hondjursavskjutningen mot unga hondjur, främst unga kvigor och freda älgkor. Tjurandelen 

ligger nu på ca 37% och trenden är nedåtgående. Det som ofta händer när älgstammen 

sjunker är att jakttrycket styrs över på tjurarna, vilket vi får se upp med. Börja att jobba med 

kvaliteten i tjurstammen genom att göra ett aktivt urval av vilka tjurar som fälls. Spara tjurar 

med bra anlag. På länsnivå handlar det om att förvalta stammen på ett förståndigt sätt. Nu 

om någonsin är det viktigt att ha en hög medelålder på de vuxna djuren. Genom att 

verkligen inrikta jakten efter unga djur höjs medelåldern på djuren som är kvar i stammen. 

Genom att höja medelåldern ges förutsättningar för högre reproduktion och större kalvar.  

Det gäller att vara lyhörd och  jaga ut efter vilttillgång. Som jägare läser vi av hur det ser ut i 

skog och mark samt vilken status viltet har. På många sätt är vi inne i en negativ spiral vad 

det gäller älgstammens kvalité, med större variation på kroppsstorlek, låga kalvvikter men 

fortsatt hyfsad reproduktion. Många av faktorerna kan vi påverka genom aktiva val, inte 

minst genom val av åtgärder i vårt brukande av skogen. För att höja kvalitén och få till en bra 

förvaltning måste andelen vuxna djur i avskjutningen bli lägre i förhållande till totalen. 

Någonstans mellan 30 - 40 % är en lämplig nivå på vuxna djur av totala avskjutningen. Det är 

viktigt att förvalta adaptivt vilket bland annat innebär att fälla klena och små individer, vilket 

bidrar till att de djur som är kvar i skogen är de stora och produktiva med bäst 

förutsättningar. 

Det är det som vi har kvar efter jakt vi bygger vår framtida älgstam på och med färre älgar 

kvar i skogen får varje älg större betydelse! 
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Jägareförbundet Blekinge har följande rekommendationer inför höstens jakt:   

- Öka andelen kalv i förhållande till vuxna i avskjutningen 60 till 65 % 

- Inrikta jakten på kalv så att i första hand små kalvar fälls. 

- Vuxenavskjutningen inriktas på små djur och djur i sämre kondition. 

- Spara stora produktiva djur och styr över jakten på små och svaga individer.  Ett bra 

sätt för att lyckas med detta är att spara ko med en kalv i 14 dagar.  

- Använd gärna taggrestriktioner som skapar högre medelålder på tjurarna.  

Regeringens beslut:  
 

• 8 oktober till 31 januari (alltså ingen februarijakt överhuvudtaget). Gäller 
älgskötselområden och licensområden. 

• 8 oktober till 12 oktober gäller för oregistrerade områden  
 
Ändring i Jaktförordningen (1987:905)9 § älg får jagas bara från och med en timme 
före solens uppgång till och meden timme efter solens nedgång. Under timmen efter 
solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt 

 
Jägareförbundet Blekinge har under hela jakttidsprocessen drivit att ett fast datum vilket 
är den 17 oktober. Jägareförbundet Blekinge rekommenderar att tidigaste startdatum för 
älgjakten är 17 oktober. Detta för att stor del av brunsten ska vara över. 
 
Alltså: 

• Oregistrerade områden har alltså jaktstart den 8 oktober och jakten pågår till och 
med den 12 oktober. Detta går inte att ändra på. 

 

• Licens- och älgskötselområde rekommenderas att starta jakten tidigast 17 oktober.  
Men om man prompt vill så får man börja jaga den 8 oktober. Ca hälften av 
älgskötselområdena i Blekinge har under några års tid flyttat fram jaktstarten. 
Jägareförbundet Blekinges rekommendation är att vi fortsätter med framflyttat 
datum för de områden som har gjort det och rekommenderar även övriga områden 
att göra likaså. 

 
Det är viktigt att samla in och rapportera Älgobs och (slaktvikter i Viltdata). 

Vi redovisar observationer av älg under de sju första jaktdagarna inom de 30 första 

dagarna från jaktstart. Viktigt med daglig rapportering för att snabbt följa utvecklingen. 
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Uppmaningen är att man inom älgskötselområdena har ett avstämningsmöte efter första  

jaktveckan. Detta för att vid behov kunna justera avskjutningens inriktning. Om älgobsen 

visar på förändringar som föranleder förändrad avskjutning är det viktigt att man tar det i 

beaktning och eventuellt reviderar älgskötselplanen, dels för årets förvaltning, dels för 

kommande års förvaltning.  

För mer information och vid frågor kontakta:  

Karin Stoeckmann, Länsansvarig Jaktvårdskonsulent  
Karin.stoeckmann@jagareforbundet.se 
010-5847076 
 
 
Carl-Douglas Lundgren  
cd@johannishustra.se 
070-3379701 
 
Jaktliga hälsningar 

Jägareförbundet Blekinge 
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