
Policydokument 

Tankar i ” samrådsgruppen ” inom Mellersta Norra 

älgförvaltningsområdet. 

Undertecknade representanter i denna samrådsgrupp vill gemensamt här presentera en del 

synpunkter som vi kommit fram till i våra samtal. 

Vi vill understryka att detta enbart är våra personliga tankar och alltså inget som resp äsko på något 

sätt är bundet av. Men vi anser det vara av visst värde att vi på detta sätt ändå informerar om de 

samtal vi har och den policy vi tycker vore klok att tills vidare följa.. 

Sverige har världens tätaste älgstam. Här i mellersta norra Skåne ligger vi i ett bälte med bra 

älgbiotoper – bara lite längre söderut blir förutsättningarna sämre. Ett visst undantag utgör 

Snapphanebygdens äsko som i sina södra delar har förhållandevis mer jordbruksmarker och en större 

andel ädellövskog. 

Trafik och järnvägar dödar inte alltför många älgar – beskattningen av älgstammen kan jägarna i allt 

väsentligt stå för. Här utgör dock Snapphanebygdens och Vittsjö äsko ett visst undantag med flera 

stora vägar och järnvägar. 

Motsättningarna mellan skogsbruk och älgpopulationen inom vårt område är begränsade framför allt 

beroende på att hos oss är granen det viktigaste trädslaget i skogsbruket och inte tallen. 

Det är alldeles uppenbart att vi som älgjägare inom detta område har goda förutsättningar - om man 

kommer lite längre österut är situationen på många ställen annorlunda med konflikter skogsbruk -  

älgjägare. 

Vi har en viktig uppgift att utföra – att finna en god balans mellan älgpopulation, skogsbruk, 

upplevelser som älgjägare och naturälskare samt hänsyn till samhället vad gäller trafikolyckor. 

Vi representerar gemensamt c:a 80 000 ha i ett väl avgränsat område där huvudparten av markerna 

är anslutna till våra olika äsko. 

Inom vart och ett av våra äsko är möjligheterna att på lång sikt kunna påverka älgpopulationen 

begränsade - älgarna är ju tämligen rörliga om man ser det i stort. 

Gemensamt har vi en unik möjlighet att kunna påverka i den riktning vi önskar – och den 

möjligheten vill vi som ingår i denna samarbetsgrupp försöka värna om. För den skull har vi 

diskuterat oss fram till några huvudriktlinjer som vi tycker är viktiga för vår fortsatta samverkan: 

1. Vi behöver så bra information som möjligt om våra resp älgpopulationer - vi vill verka för att 

framföra vikten av noggranna och ärliga spillningsinventeringar och Älg – obsar samt 

slaktvikter och åldersbestämning av skjutna djur och vidare statistik på skjutna tjurars 

taggantal. 



2. Vi siktar på den mest produktiva vinterstammen för att med begränsade skador i skogen få 

så stor reproduktion som möjligt och därmed så stort jaktuttag som möjligt. Detta innebär bl 

a en hög kalvavskjutning 

3. En älgpopulation i god balans innebär en rimligt hög medelålder - på många ställen högre än 

idag – och en tjurandel på minst 40 %. 

4. Vi vill ha så enkla jaktregler som möjligt och ändra så lite som möjligt mellan åren. 

5. Vi vill lyfta fram etikfrågorna kring älgjakten som en av de viktigaste framtidsfrågorna. 

Rent konkret vill vi verka för: 

1. En senareläggning av jaktstarten med ung 2 veckor jämfört med den traditionella andra 

måndagen i oktober – av etiska skäl.  Vi föreslår jaktstart hösten 2017 lördagen 21 oktober 

och vi återkommer i god tid inför jakten hösten -18 med förslag till gemensam jaktstart. 

2. En gemensam fredning av ko med kalv under den första tiden av älgjakten. 

3. Att resp äsko fortsatt själva bestämmer avskjutningens storlek inom sitt område  

4. Att resp äsko också bestämmer taggregler för tjuravskjutningen – det kan rent av vara en 

fördel att alla inte gör precis lika – det finns många teorier om detta. Dock föreslår vi som 

gemensam regel att alla äsko sparar tjurar i taggintervallet 4 – 6. 

5. Vi vill hålla varandra väl informerade om förhållandena inom resp äsko och är beredda att vid 

behov medverka i gemensamma åtgärder. 

Sammanfattningsvis tycker vi att: 

1. Den nuvarande formen för stort lokalt självstyre i äsko är ett bra framsteg jämfört med 

tidigare. 

2. Det är viktigt att vi beter oss på sådant sätt att vi lever upp till detta förtroende. 

3. Älgjakt och älgpopulation har blivit bättre under senare år – men vi är ännu inte framme vid 

målen. 

4. Att dialogen i denna samarbetsgrupp är viktig för att vi ytterligare skall verka för de mål vi 

sätter upp – gemensamt kan vi verkligen påverka. 

5. Detta dokument är en enkel start som visar på viljan att samverka – dialogen fortsätter i god 

samarbetsanda. 

Vi har ett enastående vilt i vår älgstam -  såväl att jaga som att njuta av i många former av 

upplevelser. 
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