
Den svenska älgstammen minskar!

Sedan mitten av 1980-talet har antalet fällda älgar under älgjakten mer
än halverats. Förra jaktsäsongen sköts endast 82 000 älgar i landet,
vilket är 8 000 färre än året innan. Den fortsatta minskningen speglar
nedgången i älgstammen vilket oroar de svenska jägarna. Älgen har ett
stort värde för Sverige, inte bara som det främsta jaktbara viltet utan
också som vår stora nationalsymbol.

Svenska Jägareförbundet har sammanställt Länsstyrelsernas statistik över
fällda älgar.  På riksnivå speglar den minskade avskjutningen en motsvarande
minskning i älgstammens storlek. - Lokalt blir siffrorna mer svårtolkade, säger
klövviltkonsulent Göran Bergqvist på Svenska Jägareförbundet. Där kan en
minskad avskjutning bero på minskade stammar, men det kan också vara så
att man börjat hålla igen på avskjutningen för att rädda den vikande stammen.
Då kan en minskad avskjutning i själva verket vara kopplad till ökande
stammar, fortsätter Göran Bergqvist, som framhåller att älgarna också blir
ojämnare fördelade i landskapet när stammen minskar.

I norra Sverige beror minskningen till stor del på krav från storskogsbruket
som anser att älgskadorna är allt för stora. I till exempel Kalmar och
Kronobergs län är dock älgstammen på väg att återhämta sig efter det att
jägarna själva minskat avskjutningen.
- Lokalt kan det säkert finnas områden där skadorna är för stora, och
älgstammen måste minska, säger Göran Bergqvist. Men i andra områden kan
den tvärtom tillåtas öka. En minskande älgstam i kombination med
vargetablering innebär i vissa områden stora problem. Alltför små älgstammar
i sådana områden innebär att vargarna tar hela föryngringen, det blir inget
kvar till jägarna. ”Regeringen måste nu göra allt för att få klar den älgutredning
som egentligen skulle varit färdig till förra årsskiftet”, tillägger Göran Bergqvist.
Svenska Jägareförbundet har sedan länge påtalat behovet av att se över
älgförvaltningen men senfärdigheten oroar jägarkåren. I nuläget finns inga
besked från älgutredningen att få. Jägareförbundet anser att den svenska
älgstammen inte bör minska mer. I områden med etablering av stora rovdjur
måste älgstammarna tillåtas vara så stora att de medger en meningsfull jakt.
Älgjakten berör nästan 300 000 jägare i Sverige och är för många årets
höjdpunkt. Älgjakten innebär också ett värdefullt tillskott på matbordet med
cirka 11 000 ton kött av ypperlig kvalitet; magert och fullt med nyttiga omega-
3-fettsyror.

Den fullständiga statistiken fördelat över län, finns att läsa på
http://www.jagareforbundet.se/forsk/

För mer information, kontakta



Göran Bergqvist, klövviltkonsulent, 0155-246209, 070-606 14 48
Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent, Jägareförbundet Syd, 0300-194 15, 070-
330 06 57
Daniel Ligné, jaktvårdskonsulent, Jägareförbundet Mitt, 08-591 255 74, 070-
330 06 73
Göte Grubb, jaktvårdskonsulent, Jägareförbundet Norr, 0620-173 25, 070-330
06 45

Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 200 000 medlemmar som
arbetar med att leda jakt- och viltvårdsfrågor i Sverige sedan 1830. Centrala
kansliet finns på Öster Malma mellan Stockholm Nyköping och lokala kontor
finns i hela landet. Jägareförbundet ger ut Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter
och Akila. Ett brett samarbete finns med naturorganisationer, myndigheter,
kommuner och branschföreträdare och internationella systerorganisationer.


