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Algen - ett skogsbruksproblem
på gott och ont
n,t Per Pn s.sott.

Förord
Jag tr-riffuclc Stig sista gziugcn i slutct al sclr
tenrbel ir-2(X)2 str-lr innan h:rn skrrlie iiLer'-

i:irrtla till sitl lrerrr i Sparrie'rr 1ör att clrir- lirll
t;,lj:r .'rln t, t trr',l ,l, rrrr.' l',,.. H:rrr r.rr irr r. i

slutiasen nred nr:rnussklir':rnclel rnen h:rcle
ånru ett kapiLel oskrivet. rlirnligcr cict orn
iilgerr, li1giakLirr och iilgskaclolrra sonr Lrnclcr
rlt :trr.r:Lr .l..trrtrittrr r iLl\lr ir.urr\tutt \ollr
clct alh arligastc skogsr iir-dsproblcnrct. Nrr lillc:
Stig ha slnpunkter-pa "il--liagan" liil att slliia
sit t ilgkrpitel.

Jag albetadc urrdcr-niiinga ir-rncc1 Stig sorri
chcl mccl bör'jan ar- l{176. NIina ar-betsrrppgilier'
konr snart och LLnclel pligäen.le 'r'ilgexp1o-

sion" 111 o flrlLlr jlr\(.t1cr'iigllr' ar lilgskaclor
och :ilgstarlmens stor-lek saml :rtg:ir-der- 1ör' att
genom jakl rnilskir slir cleproblerr en. .\r'bets
lirrclclningcu mcllan oss ral clcn att j:rg

mlcket sjihständigt jobbacle mecl clessa Ir'ågor'

oclr clctta i rr:ir-u kontalit mccl lokrla och legio-
nala.jrigalc och j:rkroleirrisaliorrer siLrrrt fils
L,rr, .,,r I.rr i.,ri,,rrlr ,', lr rrrrtlli,ll,, , .jr, rr 1,.'
liksnivii. Stig sj:iil i er- mlcket intlesselrcl jiiir..ale

och fi'i eträclcle skogsbr rrkct biclc i Skogsvirr-cls

strrclscrt och i I -r'iusiilgrrinrrrdcr i \'aisrcrlloll-
lancls 1:in. \'i hucle åtelkorrnrancle cliskrLs-

sioncr onr ril.-situntioner och rilkl iitgilrler
sr-'m kr-rilcles gelronl l)eslLrt iutclrrt- i l.lirrsiilg-
lånnclen och ilonr -jiigar klcts:u-.

Iiftel ett 1lir1t.r'e r esoucnliinlr clcn clir- hiist
,lrr't, rt lU0- .L'l,l, . ri. H,,.r-r l,,r l ,l'r. r r r r atr

clct utkast tili lilgkapitel sorrr Stie st?illt i Lrtsikt
clök rrpp fi! priseerclc ocli krinstruktiva lir-'m
rr('llllrer. Orrrkrirrri.julcticl konr sa bud om:rlt
hari blilit inlagcl p:i sjnkhrs eliel irtt hius
h:ils:r LLnclel hösten glachis blirit slirrtr-c. I nrit
tcrr av jarruali ir'200?, lrlccl Stie.

\r r i,-. l .r. \ ir ,rr .r. lr.rrj.r; r.r r r, r., .rr

hirr irr i (let sislir iobbaclc rnccl sin bok mcn att

ttld#*"'"::
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har inte ol-kir(le skrila lilfrkirPillet. Hans ltt-
tr,\,ckiigi1 i')nsknn val ill1 dct sktrlle firlllirljas
och lia \ririlnne bacl hlirr rnig att giira della.
Kirpiteh ubr-ikcn h:rr Stig sjiilv firt tnulcrat oclr

.jag lrirl. fir|sirkt att f\.lla kapitlct me(l innchrill i

harrs anda.

Inledning
I clenna boli bcskr ivs cle gcnornar-ipattdc lir'
:irclr_irg:r' som uLicler' clet scnastc cblga hah'
scklct skeLt av skogsbrttkets iur-iktuirtgl och
skogarnas tillstiind.'fiilsarnrrlrlns nlccl stolil
fiinirclringar- ar' .jor dbrttk och cljtuhållning i
skogsbygclernir h:rr clctL?r slapat uva och
rllckel gtnnsarnurl 1önt tslittr r irr piar' firt_ r'issa

viltartcr och i stnncrhel 1ör rilgcrr. Gettom
mech'ctcn iirclt ittg ocli stvr-uing av iakterts in-
.iklning hur-r'j unclet tlen irkttrella pcrioclcrr
blggt ripp nirlclcrs i s:irlilass tålaste älgstirn
nrar: Detla hal clock inte varit pr-oblemliitt
trtlrr tjllfrillen mccl svila ålgskador- lr:rr fiam
nttrq.rt r.rlil.rla itr..r .r r f"r ,rrr h it t, rrrp r..:r

iilgstamnicns rrrLrnerär till dcrr alttrella bctcs
till gårrgen. LJnclcr fl er':r ticlspcriocler hat- ocksii
:ilgsliador rrl kiassats sortr r'årt stöt-sta skogs-

lalclsproblcnr. Det :ir- cliirför av intlcsse all
nlir'nlare gl_anska detta skccriclc, ltLLr'det hat'
hantclar och lilka slulsillser lör- fr-amtideu
som karr cb ls.

Re..c .r\ ilrll.r k:rpir, I l"rrrrr c .rrr .itr'.r.
iilgstarrmcns utvecLling saDrt balansen mcllart
rilg och skog. Del rnedfij. att:ilgctr i htLltdsak
bcblktas som ctt prlrblern. r'ilkct rratLu-lign'is

år-hclt fcl. Algen är-ett cljur sorn på miingrr siitt
flscinelar g-cuorti både sin stor-lck och sin lils
niljö. Den h:u blivil er svtnbol Iör skogslanclct
Sr'cr-igc oclr locliilr tlrrjster. båcie sl'cDskar och
ntlännir)gau: f)eu lit-oclisri bascrt fiil er:rl l:rrr-

dels störst:r liultr.u evenetraug, dcn :itliga :ilg
j:rktcn, niil andra llitiritctcr-gril prii lågfarr i Nolr'
Lrrr,lr .ko-rl,r1,l.r r.rr,l.r .ilqjr.Lt, 11. pretrri:it
!ccka.

.liktcl ul)psk:rttas al Dllingit clå cleu gcr lrr'
koppliDg* l'r-:irr <let r rrclaglisl j ()bbet ()ch san]

tidigt en spcciell socill geuensk:rp mell:rn
rrLirriiskol sc-,nr rurcLeI r'esleu av iirct är bos:1lta

pii vitt skilda ortcl- ocll srsselsatta inorrt oliLr
vrkcn. Jirkten i sig rit-, sonr rege1, och slilski)t
fi:;r passkvtt2rrnrl, el1 långchagcrr viirllatr tllccl
insl:rg av natunLppler,elser semt ti(i fiil a\'
slapprrilg och elicrtankc. Delrna kan pli;tsligl
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:rvbrytas ay starka spänniDgsmQment, soll]
uppträclcr uncler det ofta snabba håndelseför-
lopp då en ellcr flera i'ilgar närmar sig. Det
gäller då att snabbt avgör'a viiken tvp av djur
dct il, orn de är skjutbar:r och orn det qåI zrtt

skjutr ctt ellel flera viilriktatle skott för att så

snabbt och såkclt som möjligt fälla ålgen eller
ilgarna. Llt, rarl,'rret rned urta!nittg. rrrrrar\-
por-t och slakt k:rn vara både slits;mt och he
.uirligt. rrren .rirlet elm, nsLaPer r;r' \nm-
lade anstrriugningar kr:ivs fiir att lyckas.

Ett m,vckct stol l, för att inte säga domjne-
Lande, inLresse för många skogsanstållda har
varit och är åJgJar och älfliakt. Något skämt-
sant så blukar tidcräkuingen utgå från älg
jaktcn, tl.r'.s. en händelsc eller planerad aktivi-
tet anses alltid sorn före eiler-cftcr rilgjakLen.
F,n stor risk mcd detta år alltlör stor tolerans
för skaclor orsakade:rv älg. Man hoppas och
tror- att ploblemen liiscr sig sjiilva, rnen det
r.isar sig allticl att så inte är fallet, utan ska-

clorna hzrr i repiel hunnit bli mycket stora
innan man ph allvar tar sig an uppgiftert att
gcrtorn rejålt ökad arskjutning minska hetcr-
tryckct.

Aleens mirnga posiliva sidor behandlas ej

ytterliBare i detta kapitel, men det ä1-viktigt att
förstå att skogsbrukets företr,idare på intet sätt
\trärar clr.r rlr urol.r ;ilqetr. \ i sotn ;r errqa_

gerade i skogsbruk är i stiillet måusa sån{:cr-
alltför ör'cr-sc'ende med de problcm sorn älgelt
1örorsakar Vad sorn krår's ät en bättre b:rilns
rncllan ålgstammarnas storlek och den lokala
tillgångcrr på låmpligt viDtcr-beLe. l.yckas vi
med dctta så kan vi fbrtsatt bchålla älgens alla
positiva vär-dcn sarrrtidigl som problemctr i
lirrm :rv skador 1'ör skogsbruket hamnar pzi cn
acccptabel ni\'å. Detta iir vårt rnä1. Det är s:rm-

ridiqr en riltig Jrig.r lär \\'crig, sutn, rr rratinrr

dår skopJsbmk och skogsinclustri har stor eko-
nomisk betydelse, inte mirrst i shogsbygderna.

Före 1950 - älg en sällsynthet
inom SCA:s områden
l\1g"n..ur uppenbarligen vanlig under fbrn-
tiden zrtt dörrra av hällristningar och åls-
gropar Under mcdeltiden blev den irlltmel
tillbakatrångd av en växande befblkning ocl.r

betande boskap. frktcn var intensiv och bc
clrcr,s året ruot. Genom påbud zrv Gustav \rasa

och hans son lhrl fiirbjöcls jakten på krono-
rDarke. under pcriodcn februali-juli. .fakten
på höpilt, clit älgen räknas, blcr' dessutom för-
bchållen adelsmän.

Näst?r stora för ändring kom när Gustav III
år 1789 sliipperjakten fii för allmosen. Urrcler
1800-r.rler. lÄrr,r d, l i;t rilg, rr rrira rrIlotnitrg
,,, h lar rrr lri\r,,,lendasr pi nigra st.,rre eqen-
clomar och brtLksslogal i Bergslagen. Llnder
1800-talets scnare dcl sprider sig sedan älg..cn

över större delen av Sr.crigc efter perioder
rr-red. jakdörbud och allmånt 1örbu.t mot \,inter-
jakt på skarsnö.

Ett slilskiJt ploblem år skador på.jordbluks-
grö<1or och år 1931 inråttas en älgskadefond
för utbetalning zrv crsättrrirrg fölsåclana ska

dor påjr-rrclbruk i skogsblgder. Konkurrensen
från betancle tamdjur år sr,år, samtidigt sorn

'koq'bruksrrr.to'ler rr h sloqerrr s rmnr.'n.iitt
ning g..er litc älliföda.2ail Inom områden mccl
täta.e ålgstammar i Mcllansverigie fölekon.rmer
svåra skogsskaclor-. 247

Genom ökande jaktlig reglerine och sant

ver-kan ökar stamlllcn successivt och arskjut-
uingen når nla rekordnivåcr i Sverige. Enliet
Liljefors finns den rikligaste älcförckornsten i
\'[älarlanclskapcrr, rilha för intararLde Lorde ut-

Q,a I ilgtil ,ttre ttnhlptt,tl i ,.,örl,1"n 4larill-
gringen och d"iirmtd tilgotskjttLnih.g.n. hat öhat aet

h.ört u.nrla serLue tid.21a Gcnom cn avskjutning
pri cn till så ålgar per I 000 hcktar skall stam-
men skriras r-rer i svfte att minska dess skacle-

gör-elsc. I Norrlancl ligger- avskjnrning..en under
tillvåxten, och rilgstamnen ökar kraltigt.
Tr,ngdpunkten för Svcrigcs älgsLarn förskjuts
därigenom norrut.

Inom al SCA berörcla lån ökar avs\ut
ningen flerfaldigt från irr 1940 och )igg..er 1950

piL fir!:rlr<le rrivåer-: X 0,6 Y 0,1 - 7 0,+ -
AC 0,1 och RD 0,02 älsar per 1 000 hektar:

Jiirnfört med dagcns nivåer är^ cletta en myckct
låll avs\utninEl men med tecken på ert snabbt
ökande stam i söclra och mellersta Norrlzrnd.

Samrnantager kan konstrtcras att slammen
lram till år 1950 var låg och att en s\iuten åls
fortfarande på 40-lalet var något som väckle
uppmårksamhct. \'i ktur också konstaterzr att
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uDder- .len tid soni dilgens sluta\n'crk]lings-
och iildl'c gallrinH..sbcst:ind växle rrPP lanns
I rr.rp1,t rr,'rorr ile. De ildr, rll 'r .t,rrr ti rr-

\er-kal idag birl diirfcjr' ha var-it ltrrskortacle
fiir ä)gskador- unclcr- sir uppr,äxt och clzir-rnccl

fr-in de problerr siiclurur skrclor 1ör'med sig

fninrst r,ici viclarelöräcl1ini4 i srigr erken.

1950-talet - älgskador
eft hctt ämne
I I'i,rjrrrr :r l' r.,{'-l.rlel lr.r, lc.ils.t.rtrrrrterr trtrit .iq

star-k och virr spliclcl ör'er hel:r laudct. llierl med
koncenlr.ationcl- i I3clgslagen och södt-zr Nort-
lancl. Liigct bcskrers al Notini pri itrljande sått:

Verrr krurcle siihurcla rid börjarr ll ciett:r sckcl

ana att vi vid clcss mitt skulle ilorn larrdets

gr'rinscr' hvsn r.lir lrlerl\ ulal konkul l ens

st:ukaste älgstanr, som ir'ligcn :u kastal clc't

cror'rna antelct av rrrer in 1(i 0(X) cljtl.:l!l

Llrrder' 50-talet komrncr ocksi den liit sta stot-a

\,ågen :t\' ailgskadol i siidt a och rncllcrsLa No..-
l:urd. (lcnorl irtclhlillsarn ar,skjutning har- lilg
stillllnlen ökat snabbt pli urånga håll och dcn
trnder-,10-t:rlet inledda r-cstaulcr irrger ar ålcl-e
rcsthYg-gcrr oclr trasskoga| har- skzrpat turgskog '

i beLeskår'rslig äldcr-. Skadonra uppmärksatn
mas i forrn al en specicll crrkiitunclelsökn itt g

till :rlla skog-sfaktorcl ilorn S(i\:s Södra skogs

chcfsclistrikt :ir 1952 53 och ocks:i i för'etags

taxcringen 1 
qÄ'l-n4.'250

Ilnliet cn rilgirlcrteling i rnals 1953 be
clörncles slammen lar-a ca hr-a lilgirl per I 0(X)

hektar i Nleclelpad, låast i Bolg-.sji) mcd ca 2,lr

och hi)gst i kustsockrlrr tll lrrecl nåra ltnr älgru-

per I 000 hektrr. IJ:imtlancl lirr:ilgstammcn i
gerornsnitt läglc. ca 2,,1pcr- 1 000 hektaq men
bcclörrcles isocknalna östcr- ocb söclel ottt
Östcr-sturcl vala n:ir-a iem pcr- 1000 hcktar. I
samband rncci {ör etagstaxe rin3.'en (Tax ll)
klassades lör-ekomstcn ar' iilgskirclol i tallung
sliog. De rnest omlattandc skadorua f:urns
inom Klrslför'r:rlt ningen samt Tor_pshalirlr nr ,

Ljunga, Bispfor s och Asu ra liit valtniugar-.
Ar sk-jlrtninri:n hiijdcs tlustiskt och inonr

llcra spccicllt sliirt ch:rbbade omr-aclen crhölls
1jllslånd til1 r'intcr-jakt, bl.l. iFrosl\'iken och
omr-liclet rnellan Str-ömsrrncl <ich l.i.anrsclc. sorn
alltscdarr clcss i ornir.'ålgal clt-abbats zrl sr':ir-u

skogsskador-.
I e1t ij(lA pcr-spckti\ slrrs il\skjLrlnings-

okrrirgen mlckct ndligt (figur- 20:1), rnen
dcu efterföljanclc ncclgiingcri cliiljs gclorr
g-r-advis ökan<le arskjutning inom nor-dligar e

onr'åclen. I'ir kurrrtu fiir Jårntlarcls lin (1igur

20:2) kar dock crr tvcllig^ topp uridel slrLlet ar,

50 tllct illåsirs.
I ör,rigt k:ru noterils :1ll k:rh'förbucl vid all

mån-j:rkt firr-tI'ulllclc liclcle Lrrder ir0-talet och
att kah iu'sk jLrtningen \'id liccnsjakt ökacle
rrrl'clict lzingsarnt sirnrtidigt sorr ko:lskjut
rrirsen lal f irr-h:illanclcvis hiig (figtu 20:3).
L)ctta bör ha bidragit till en lelativt 1:ig- nretlel-
ålcler ocli reir odrktiolt i ilgstammcu.

nklSvanö r3;:'j nklGranlnge
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ligur 20:2. Fällda älgar i
Jämtlanrls kin 1 90 2- 2 0 0 2.
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1960-talet - Iåg älgstam, ökande
hyggesarealer, nya jaktid6er
Detta årtionde kan klassas som ovanligt lugnt
i älgskadehänseende. Även många svårt ska-

dade b äd frän 50-taler. skadeväg visar sig över-
leva och grönska på sig, vilket innebår att pro-
duktionsförlusterna blir måttliga. Bestående
llaliter'delekter ho' träden läster man inget
större avseende vid. Ägstammen är fortsatt
låg efter 50-talets stora avslautning samtidigt
som hyggesarealerna snabbt ökar och dårmed
tillgången på älgföda under både sommar och
vin ter.

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Ahl6n konsLlterar t.ex. för områden i övre
Dalama ar dllgången på älg{oder är mer än tio-
falt stöue jämfört med tillståndet vid senaste
sekelskiftet. Förändringen tillskrivs både att
det tidigare intensiva skogsbetet har upphört
och att slåttermarker lämnas att vära igen
samtidigt som hygges och ungskogsarealerna
ökat kraftigt under senare tid. Dessutom kon-
staterar han all i 1)et achså alt telyiingen i stora
områden nu tir "nedsliten" au en Jör ttit (ilgstam.

Det tir därrtir ej troligt att tilgstammen han bli
uäsentligt mlchet större än vad den tir idag. I hela
landet sköts då ca 30 000 älgar per år251

Figur 20:3. Ftilk)a r)lgar i
.Jämtlands ldn 1 9 5 0- 200 2.

And,el haLlt aL tot&l auskjut
ning samt and.el kor aa
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Inom stora delar av mellersta och norra
Norrland år ålgstammen fortsatt låg. En gry-
ende ålgforskning252 böiar avkasta resultat,
som visar hur försiktig koavskjutning, och
högt jakttryck på kalvar och ungdjur, snabbt
ökar ålgstammens reproduktion till tidigare
oanade höjder Nya id6er angåendejaltens in-
riktning böriar spridas och enigheten är 'tor
bland jågare och markägare att det finns ut

ry.rnme för en större älgstam än den aktuella.
Försöksverksamhet med helt reglerad ål$akt
startas år 1967 i Västmanlands och Krono-
bergs län samt senare även i Norrbotten. Nya
rekord noteras för ålgavs{utning på riksnivå,

men detta förklaras av ökad avs\utning inom
andra områden än SCA.:s.

1970-talet - lugnet före stormen
Under mitten av detta decennium införs den
samordnade ålgjakten, som innebär en över-
gång till licensjakt på den helt dominerande
delen av arealen. En ny jaktinriktning får
genomslag (figur 20:4).

Det gåller att spara kor, samt att skjuta
mycket kalv och ungdjur för att dårigenom
höja stammens medelålder och reproduk-
rion.!5i Re.ulLaten Iåter inte vänta på sig.

Anta ä gar/] 000 hå

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1380 1981

Vinterstam a

1982 1983 1984

aa
Feproduklion o/" av v nterclam

1a

Figur 20:4. Ålgstammens utaechling, aaskjutning m.m. inom ett nämare 23 AAA hphtnr storl. områdc strax 'hter
om SuntLwll. Vintastannent sannolika utuechling (grön kmva) har berdknats med lp.dning au tn totalintenteringar

från helikapter (s1)axta punhLer) samt känd, aaskjutning Larje år (röd,a staplar). Silfrorna under diagrammet hainför

sig ti.tL dek dtginaenteringama, dels auskjulningen respektite år. Vid beräkning aa ainlersktmmens utaech[ing har

50 pracent rErod,uhtion anuänts genamgåewle.
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jågarn:r börjar uppleva ett ö\'er-Ilöd av älg och
lätsam.jakt, \'ilket gör att krar, reses på ökzrd
(illdelnine. Ilet sistnämndit r,innel till en bör-
jirn liter ftirståelse hos m,vndig-hcterna inkitr
sivc lärsiilgnårnnclerna. Man hade där lant sig
vid att bcdörna älgstarnrnen utifiån avskjut-
ningen, och en tilldelning på en halv till en
:ilg per 1000 hcktar hade rurder nrånqa år
varit nor-Dr i stora delar av N{cllannorrland.
Stig; har flera gånger berättat om hur man i
länsälgnrimndcn v?lr ylterst tveksam till atl öka
tilldelningen i dcn tirkt sorn begärdes. De
ökningar som beviljades vis:rdc sig i cfterhartd
också vara zrlldeles för små liir att bromsa den
.nr I'br rixande i lqsta r rrn r. rr.

\hrningssignaler saknas inte. Algskador
börjar åtcr-igcn upptråda i slor omfattning,
bl.a. i Fr-osniken där stora ar-ea)el r'äxtlig r-rch

vacker' lalhingskog är- nerbetacl. Rcsultzrtct blir
el1 stopp.för fortsatl p)antering av tall i dessa

traktcr. Aveu inorn andr-a omr'åden av.Jårlt-
land och Västcrrror-rlancl syns allt trclligare
rc, kelr pi rrtr b, r-'rill;irrg.'rrrl errrrrtrrlttj;.
och att skadorna där-mecl iikar

Mot slutet av 70-lalet genomlör's ett llertal
flyginvcntcringar av älgstarnrDen i \''åsternorr-
l.rrtl o.h re.uiLaLen är lilarLadc. örcr.,llt .ir
starDmen långt större än man har trott och i
rcgcl minst dubbelt sii stor Det år uppenbart
att st1-åvandena att cika älgstamrrrcn har lyckats
övcr förviin tirn.

Nu vidtar omf:rttandc insatser frrin jiigarna
1ör att snabbt hejcla cn lbrtsatt ökrring och för
att få ner staDDren till rimlig nivå. Var denDa
skulle ligga virr hcigst osåkert. Skadeinvente-
r-ingar inom områdcn mccl olika ålgtiithet gav
dock ledning för att i Mcllannorrlaud prelimi-
närt ange den högsta rirrliea iilgtäthctcn till tic)

ålgar per 1 000 hektar jnon ornråden med g,vnn-

szrmma bctcsförhzillzrnden, d.v.s. hög andel Lrng-

skog, bi'rrdiga marker och måttligt snödjup.
I figur'20:4 visas ned ett praktiskt exempel

:ilgstammcns förrindring uuder åren 197'1-E5.

Här fiamgår att stammen på fem år sannolikt

$rfaldiuaclcs frirn ca 5 till 20 zilgar per 1000
hektar i vinterslam. Detta visar hur enormt
snabbt en älgstam kan tillvåxa niir avskjut
ningen är m,vckct för låg orh dessutorl inrik-
tacl på att spar-a kor-.

1980-talet - skadorna accelererar
Vid ingårrgerr av E0-talet stod det klart att 1äget

var allvarlig..t. I'ir mzinga håll var älgst:rmrnalna
redan mycket 1'ör stora och betessk:rdorna
ökaclc suabbt. \rår-vinter-n l9B0 samlades
SCA:s samtligr ftirvaltare, skoplsr'årcls- ochjakt-
ansvariga till cn cxkursiou inorn sviirt älg.
skadade skogsområdcn strax v:ister om Sunds-
vrli. Med stöd av skadeinventeringar-, ålginvcn
tcrirrgal och resultat friin oljka delal av SCÄ:s
verksan-rhetsområde kundc r.i r.isa att samma
ut-ecklins r,ar på gång inom clc llcsta om
låcleu och att snabba motåtgärde. kr-ävdes.

Arskjrrtningcu ökade sedan snabbt och sär-
skilt inom områden dår heltåckancle l1vg-

invcntcrirrgar gil säkrarc undcr-lag för atL be-
räkna hur myckct ä1g son nråste skjutas. Ett
erempel på detta finns i figur- 20:4 och av
dcrrna frarrrgår aLt zr\,skjutrrilgcrr frin iir 1975
till 1981 stcg fi-åu mindre :in en till nära 17

älgar per- 1 000 hcktar En siidan utlcckling
hacle endast några år-tidig-are betraktats som
lrr1isr,1nrliqt orarrnolik men ru qrep siq

jägaura vclkct an. På niLgr^a få iir ökade iilgi-
avskjutningen p:i SCA:s mzu-kcr (se figur 20:1)
fi iin ca I 0(X) till dn'st I I 000 älear som hirgst
år 198?, dii avskjutningcn kulrnirrelade. I hela
landct ökade avskjutningen under sarnDra tid
fiån.knappt 50 000 till drvgt lilO 0(X) ålg-ar pcr
år. Okningen inon SCIA:s omr'åden var alltsä
berydligt stör-r-e än för landet som helhet.

Slola ökningar av avskjutningen noterades
irrtc brlzr inorr cle syciliga förvaltuingarna
utan är'en längrc nornrt. Från Norrbotten ktrr
nämnas Bcrgain och liiiniin där avs\ritningcrr
hö-jdes dlanratiskr ibörjan ar, 80-talet. Det-
.rrrmr gällde Prlrrä.Lnrnrådct rrt.rrrlär Ålr:-
b,vrr clär iilgskardorn.r val nl\,ckct ornfattande
och ett större antal ihjälsvultna älgkallar
hittades i tallungskoearna elier- hårda vintrar.

På miinga hiill var allts.i ailgtåtheten mycket
hög. Hadc intc dcn h:irda jaktcn satts in så

hade antagligen cn .s jälvr-eglcrine av stammcn
på grund irv förlobrist startat. Tcckeu på detta
{anns redan. Unclcr vintern 1981,/82 hittades
sorn cxenrpel rnånga i\iilsvultna iilgaq fiän.rst
kahur och urrgdjru, i dc urrSJskogsorlr'åden tliir
ålg-ama då var-it koncentrcracle. Skadelåget
var rn,vcket alh,ar-ligt inom stora delar-av lan
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clcL och pli Skogsleckarr lir M82 r'ar-terr:11 Hilr
tt\.htl iil.g tål ;kogr:tt.2:'1 Hlir r eclolisrcLc:s falt:t
orn älgcrr. sk:rclesituationeu i oljka l:in. bchor
a\'altgrirclcr'srill kalk\lef i s\1tc att behsa hur
cn ckoriomisk arr'ägniug rrrell:rn lilg och skog

karr giitas.:l'

Tabell 20:1. Rckommenderad älgtäthet mcd hänsP till
risken för syåra skogsskador (Fråi Pcrsson 1982 b)

\ r.L .rl;.'r p, | 1r0lrl,., i\i , ',\.i ,r

l.:!r Nlcdrlrirl

:r.nclel, borilet) samt !rriiPerioclclls längd
\liilet lar-att genom r':il :rnrigd alslijrrtning
hlilla rilgstrmmcn irrorn ett 1i;r varje ålglrir-cls-

clistr-ikt fi':rrnräkn:it itttct r lll. luour ornliclctr
nrecl titligar-c håtcl bctning skirllc starnnrell
ocksi s:iDk:rs till irtlirvallcts rurclre g..rlirrs fiir
:ltt sc(lan litcr-igen tillatas irka rrär mer bcgiir-
liq: lu -.r,rr., t l" rla,le rr, rlrrirr' r' e.

De r-ckornrnenclcr-aclc ii1gtäthetcr-rrl i tabcll
20;1 giillcr- irLe l]ällomr-irclen olaulirl skog,..s

gllirscn, dir-nrilligheterna ittt fa)(la en villter'
stan ar':ilg rit rttrckct snr:i. S:ir-skilch ploblcrrr
Lrppstiir drirför i otttt-itclen nrira !iil)en d:ir-

rilgurna lintcrlicl söker- sig till r1e rrngskogar'

som Lun erbju(la \ilrterbete. f icligare har'

uiirrints llingvaliga problcl)r irlom Fr(Jstvikell i

Jlinrtlancl. '\ndr-ir Li'inda områ(lcu iil rlaktcr-trir
kr-ing.fiikkr ik i Ar-jcplog sant Orirs joomriidct
j ristra clclcrr rr Dor-otcl. rilket s:ilskilt ttllp-
rrlilks:rmmacles tnck t iJ0 talcl. I allsltrtrrirli.L

till en stirlr-c briinrrl li-ritt l!lilil s:rnrhcics hår'

mccl liclen allt iler !intcriilgat. Otnkt-itig
liggande, r'rgr-c och rrrvcket hckacle lirllplnutc
lirg:rr blcr lrncler-80 talct helt för-irclcla genom

l0
S

I
/.
.\(l
Bt)

I

1 i
.1

5-10
:J3
3ii

Nlliltal fill ilgstarnrneus stotlck tog..s ll-atu och
en lör'stil iilc|sikt visas i tabcll 20:1. I cftcr'
lr:rrcl karr konslater:ts iltt alessa siffior \'21r allt
fiir- optimistisk:r bctocrtle Jrå:ttt (1er1 llllla
clfekten al cu snabbt r':ixande lilgstlttrr ånnlt
ilitc LrLnnat arlrisrs. \'lct clelaljet-ac1c ber:ik-
ningiu gjorclcs scclatr läusris rried lc'cltrirtg ar

ber-:iknat fbdetlttbucl ( Ltu eskogsarr clel. ta11

.\ht (rld to"r'iltl. .i)rtr lii\ln rn \unlnrtll, 1930.

!15{i
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rilhl rittt?rkht inL,nt unsunling\r Dridcl. l;ola L(n1|.!rl P?lltr\\a)t.

iilgbetning. Spcciirlinlenteringar- och viuter-
jakt sattes in \.id {1era tillfällen. Sorn ett miitt

lr rcui\tr,I:rilr :ilql.rlllrlr t L.'tt tt;itrrtt,rt err

Jl\.girvenlering clii ca 500 ä1gar, r'aral huvucl
,1,,1, n krr rrr.,I kah: kulJr trrt.iLn.t. irrorl ert

omr-äcle på cud.rst cil 3 0(X) hcktar:
Ilncler liir-cn och sourrnat-en lgB'1 gcnorn

l"rrlr . rrr i'ml.,tt.rndi ,ilLt.L.r,leinrcntr titrq .rr

SCA:s rralker'21(i. All ungskog rne<l rninst 3/ l0
tall cich i )riijdintervallet cn till lirri meter
skulle inr,cntcras. Sarnrnanlagt ornfattade iD-

vcrteringen 260 (X)0 hcktat, \'?rrav färsr er rärr

stickprov bedörncles från hclikopter'. Dårefier
lotturcles {ian clcttu ctt lrindrc stickprov ut sorr)

pro\n teinlen te r:rdcs pzi rrarken iör kontroll
,,, lr lalil'rrrirr1 .'r 'reliL,,pr, tttr',et '-tittpen.
r-cstLltirl. Några slutsatser' \'ar all:

- skaclorru ril rnvcket rttbrcddll rnen i1n-

clclen lerkligt svzirir skirdor ät måttlig,
arrdclen fätska skador-ril låg med vissa

Ic-rkala undar rtirg ciär- zilgcus bcleslr-\'ck
rrppenbar-ligcn for tfärancle är alltför' slor'1,

vi, {it

- merP:lrtcn av skaclolrlt ha. ilrl'ill"l .'rt rill
tlc år tillbaka i tiden (vintr-arna 1980/lll-
1982/83). Dilefier'lral skadortta i rcgcl
rninslat. \,ilkct kan tcilkrs sorn all beles-
tr,r'cp.,t .r.t, clärrned älgstamrlcn har
m insklrt.

- S().\:s lirrtsattt irr-liga förltrsL på gntnd :rv

beslåencle tilhaixtncds:ittrrilrs Iros skad:rclc

bcstårcl klar-t ör,erstiger lirrctrgcts sun-
laclc jakLiut:ilter fr-'n all' Iormcr a\Jjakl-
uppliitclscr-. Den sarnlade liirirstcn blir
clock år'r stirrrc nlir kostrrirclcr fiil omplau-
tcring av helt spolierade bcstårrd sirml
fi-amticla klaliLe tsrr eds;il tning vid a\\'crk
ning i skadaclc bcstzincl rrrccltltr.

Våren 1986 intr-äffacle cler 2ti april explosio
nen i cu kär-nreaktor i l jcrnubvl. el biinclelse
sorn fick vittflaicrr(lc fir!dcr ftrr ålgjakten iuont
bl.a. slora delar av SCA:s Drar.kinnehar,. Dct
r-adioaktiva stoltct drcl in iivcr Srelige och
ftättaclcs ur rv regn som mecllör-de att fler'a

t)ll



olrråden i Nlcllarrrrolrland fick starkt för-
höjda halLer av Cesirul 137 i det överstir rDa.k-
skiktet. \ria upptag i r'äxter lördes sedan radio
aktivt ccsium ör,cr till betande djur Hösten
sarnrnur år hade olika myndigheters informa-
lidr resulterat i att älgkiitt mctl nrer åu 300
bccqtrerel (Bq) pel kilo betraktzrdes sorn hålso-
vådligt. AvsLjutningen blev myckct låg och crr-
dast en mincL-c dcl av köttet topJs tilh,ara av de på
många håll uppskriimda jägarnir. Påföljande
höst hade srånsvä1dct hirjts till 1500 Bq pcr
lilo rlrb "itLrati,rrrerr lr.rde a r d rr t n r t i.c t l r t ..

Den zrlltför lziga avskjLrtningen hösten 1986
hade dock resultcrat i cn ökning ar'älgstirm-
rncn sorrr dct sctlau kriivdes flera år av ökacl ar'
skjLrrning 1'ör-att komma till riitta ]ned.

1990-lalet - skadorna ökar igen
I birr-jan av 90 trlct faircföll ålgstarlmen vara
någorluncla uncler- kontroll. Genom den i mit
Ierr a\ xl)-tirlcl \tnrr.rdc \lr.:,'b., t r : r t i, , r r r r r r r , rr

LcriugJen" (Algobs) skulle dessritom föränd
ring..ar- krinn:r följas Iokalt ocir ökad avskjut-
ning kunna saittas in i tid orn starrrnreu ökade.
Plrrallcllt rnecl de1121 Llt\,ecklades iven bättrc
rrr, ruJ, r lör i,r lölj., l,ire\rne' llinqcr.

I \r:istcr-norrland irrlcdtles uir 1992 en år-lie

Iainstaickrurde iilgbetesinr,entering i Skogs
vårdsstyr-clscns regi ocb i samarbete mcd
rnalkiigarna. Metoden utli)rmadcs i sarrrråcl

mccl jäganras för'eLräclirre och tanken var att
via ett glcst stickprovsråt i hllungskog krrnna
ltilja föråndr-ingar- i bctcstr-vck på begårliga
lövlr:idsarler samt i skaclcbildcn pir tall. DeL

lis:rdc sig suirrt att skadebilden inte var undcr
kontroll och att älgstirrnnen borcle minskas

,vtterlig-are i Ilerzr omrirclen. I några fall, t.ex.
rlellar Farä\'en ocir -,\ngcrmanälvcn 1996/97
samt i \'aistra Mecle lpad 1998/99, konstatera
de. rrrer n-nlat t.rnd, .l,rdor: Flrgirrrenter inqar

viszrde också atL clen lokala iilgstzrrnmcrr i dcssir
ornr-ådcn var lllilrst clubbelt sä stot-som den
borclc vara enligt tidigarc överenskomna
gränsviirdcn.

Parallellt pågick år'en diskussioncr oru hur
stor arrclel fårska stamskador på tall sorn
kunde tillåtas för-:rtt ailgstammen skulle anscs

r.irla i balans nred bctcstillliången. Efter många

25ll

ör'en'äganden och ekororniskir bedörnningar-
sattes siffran för acccptabla iilgskactol till
högst två procent färska stamskador på huvud
stanmar av tall. Mecl detta riktvärde klarade
endast dc norra länsdclarna skadegränsen
och inom övrigzr dclar av länct bordc älgstam-
nen minskas.

Ålgbetesinventer-ing enligt Västernorr
landsmodellcu visade sig vara ett ellektivt sått
att följa bctcstn'ckcts fiir-ändring. Str,ivaD blev
dårför att sprida detta arbetssitt även till
anclra lån vilket så sm:iningom realiserades i
den s.k. ABIN inventer-ingen, som tolis Iiam av
SkogsstyreJsen i szrmarbete med Slerig-cs lar-rt-

br ulsr.rnir rrsitet. De lör:t.r ilor ! e lrs(i r rter r te-

dngar-na med clcn nva mctodcn gcnomfördcs år'

1999 och visade på rekordhöga skadenir'åer-.
Läget var likartat i de flesta län åven om

lokala variationcr naturlign'is fiirckom. I efter^-

herrd har marr o, l.i ria ldLsskogsrrrt rirg-n
kunnal konstatera en mar-kant ökning ar,iilg
skirdolna på ralluneskoe under- 9()-talets
scnirre hälft (figur 20:5).257 Det var återigen
daes att på brcd front öka avs\utningcn i sr4te

all Drinska ålgskaclorna.

2000-talet - ny insikt
V.ir rrr 2U I ge rorrrlÄr'.1e. \Bl \-irrrerrrerinqar
inom szrrrrtliga SC{lån. Skaderrir'åella läg
gcnorngående över-och ivissa fall rr-rycket över
n:iproce n tsgr-änsen. l,iiget bedömdes som al]-
r,arligt och stofa anstläDgningar s?rttes io 1ör
atl öka a\,s kiu tn in g-en.

( ,rnom ,'rllarranrle lhqinrentcrinuar. rirr
tcr-n 2000/2001 inorn södra.f iirn tlan d, Medel-
pad nor-r orn Ljrurgan och från.Jämtlands-
gdnsen till kustcn rorr orri Irrclalsålven saml
vintern 2002/2003 söcler-om Ljungan, kunde
konstateras att ålgstammen på många håll var
lrenillict :töt tr' ,irr d, trrtrl i,irat tr.r örrrrrr"-
kornna riktr'ärdena. ofta dubbelt så stor. Sam-
tidillt minskar betestillpJår'rpien genom krlm
pande hyegesarcalcr undcr dc scrraste l5
årcu, r'ilket samrrantailet förklarar de höga till
nr), Let höer sl,.rd, nivåt rn.r *rrrl Å31\-irlr""-
teringarna visar. I)ct var åter hög tid att snabbt
och på de flesta håll starkt öka avskjutningen
1ör att minska ålgstamrnen till rimlie nivå.



114ur 20 : 5. .'\ lgt L a r! th lu.ssa' i kt I t-

r.ngskag. rlndeLen .n) atel ,Illu r!'
sha! ( li1tsl 7/ l0 tolt), nilelhöJd
0,5-7 rt, tru olihn andd srrirt iilg
slnd nd.t h.t n' tr tta n.nt m l Irln ht ntd.
()lid a n I e t t/ir; rut IcLlrLl.

Skogstillståndets förändring
Tillgringen på låmplig älgföda hirr föråndrats
cLarrra(iskt llncler-det senirstc seklet. f)eD fö1sl!1

stor-ii för1ir(lrilgen kom nlir- skogsbeLet Lrpp-

hi.rr-clc och för'urgiring ar, betcsbcgärliga lil'
tr'äd ålerigen kundc ske. Par-allellt med cletta

ilcrgavs slåttermarkcr och nrafginella .jord-
br-uksmarlicr som l:irnnades att r,:ixa igerr och
i regel {örst mcd lörslv sorn var begärligt rilg
bete. Det år' iclag s\':rrt att föreltälla sig hur-om-
{attanclc skogsbeteL var under 1900 talets tidi-
g:rre clel, rren dct förslririrde eller orrilliu
gjorclc skogslör'yrgring genonr sirdcl och p)an-
tering t.cx. inorn stora delar- av I{r-:rrrlbt-s

bolagets marker-.2:E

Der s(örsta för-ändringcn a\, belestillgång-
arna korn clock när skogsbr-ukct i stijlre skala
började tilliimp:r kala\",'er.knin!l l'öljt il\ br-än

ning och sidd cller planlering. Denna utvcck-
ling Log fa|t elier anclra r,rirklskriget och h,vgges-

arcalcrnr ökade sedan in på 70 talet och krrl-
minerr,l, 1,.r R0 r.rlt't rrre,l iletr krmprtti sotn

clå drevs för att restilLlrelil s.k. 5:3-skogar. Där-
cftcr hzrr' hy-pigesarealerna gracllis rrriDskat vilkel
gör att bctcstillgållgcn sltccessivt sjunkcr med
tidcn. Ardla fiiråndr-ingzrr i sarnrna liktning år
bvggesdikningcrrs omfattning som kulrrrirtc
radc uncler'80-talet fi;r-att hclt trppltiila i bör-

.jan ar, 90 talet. Sanrtidigt har h,vggera frltt ett
hell annat utscende genom nzrturhänsytr vicl

avvelkning i fbr-n al liirnlade Lantzoner-mot

Älqskadek asser la1 ungskog

lattcrrdrag o(h vilare marker-, hänsyusvtor
samt clrstaka eller gnlPper av låmnadc triitl.
Detta 1'ör att glnn.1 den biologiska måDglal
den och gc lir,srurn för olika d-jrrrarter-. Undcr
cle senastc 20 årcrr har- tr-cndcn ocks?i varit att
plantcra irlitnel gr-an på tallens bekostrrircl.
Detta har var-it ett led i en fbrrgående stzind

oltsanpassning, mcn undcr scnlLc zir'fions etr
tcldens att gr-an av rädsla 1'ör älgskaclor r'åljs
förc ull iilen på marker dår tallen vorc ctt
bållre alternatiri Siunnantagct irutebär' alla
dcssa för'äncL ingar att tillgången på rilgbete,
under- senarc år, har börjat urinska och att
cleuna lrend kommer att fortsätta under de
Dair-rnitste decennierna-

Älg och skog i balans
Målet för en eocl rilgfiin altning är- ttl lienorn
[impligt avpassad avskjutning åstadkonrnir
och successir,t föriindra en äJgstarn så att den
år' i balans med tillgångcn på lämpligt ålgbe1e.

'I illgiingen på älebete har- dock l'örärdrats
starkt övcr-tider. vilket har var-it en lörutsätt
Dirrg lolll. r\l|i ml {1,'r'.r ;lu\larrlrrl.rr \Or' \'i
unclcr-dc scr)aste 30-.10 åren bvggt upp och
alltfirr långe behirllit i stor-a dellr av Sler-ige.
Under dcn s.k. älgexplosionen i hörjan ar'80
t:rlet fanrrs inoln rnuilgla områden ocksir
tecken pä att starnmcn hacle niitl den ö\'r-c

gninsen för r,acl markcr-nzr kundc föd:r. Den
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s.k. bioloiJiska bärIörrnågrn, d.r'.s. clet antal
.rl-ar :,'rrr nl.rrlrr'r.r l,,lltt,rr .ltt li't.Ätil tarlge-

radcs. Clenom iivcrbelninil utDyt!acles dct till
gringliga fo(lrel så h:irt ittt lbdcrproclukLiouen
eller lbclcrkvaliteten ("trär it tgsr'är'clc t" ) inle
ktnric upplritth:illas. li'cken på mitrskrtr<le
Lil)g:,ing och kr,alitel på lbclcr iir sjunkantle
sllrknikter och lågle rept-ocluktion.2ifr Intt-cs
.Jnr i {,irr rrrarrIrItr';, t .ir ," 1.., ,1, rr ..L. \lr'*
borgssjul<aD, som 1rlinlst risat sig dr-abba
":ilderdomssvaga" ko. och soir ,iven k:rll hii ctt
slunburd rled liLg foderkvalitct pii grLrnd ar'

ör,cr-bctnirg.2(11)

Hår't riLgbctc leclel till tttitrskacl bctcstill
ciin!: clcls som en dir-ekt liiljd al irlcrbetning,

'lrlr in,lir', Lt t.n,'nr ,'liL,, .rllPir.:lrilrt,rr I

skogsbnrket s<ll gir att dcn frarDli.la till
giingcu p:i bete ninskar'. Ercmpcl pii cletta rir'

att skogsiig:u e \'åljer ntt firnrrgra med gt-an i

stället 1(ir urcd tlll eller-lörtråd. dår clessa tt-rid

slag annars skulle vrra biologiskt miijliga altcr-

nuti\.. Silmspclct nrcllan älgen och cless betcs
r'äxtcr birr r,arit och är' liircmiil för firrsk-
ning,261 nert några anpzrssrring:at av skogs-

skötseln, som inorll lantett 1'ör ett ekonomiskt
och virkesproduktiorrsir.triktat skogsbruk, gör att

vi sarlricligt skrrlle krtnna lta slot-a älgstattrrrral
rned liten bclcspår'erkan och slnå skaclor-har
intc fi-arlkommit.

-\:ir älgstanrnen bör'jar nir-ma sig den bio
logiska bår lörmåguur rtppstrir enorma skogs-

skaclor och 80 talets ålgexplosiotr lcclcle inom
mzi ga.)1l. rådcu till att slora are:ilet-trted tall
ungskog blev alhlr-ligt skadade rrcd slora
ekonomiska för'ltistcr sorn fiiljcl.2{j2 Dessa fiir-
ltstel ch-abbrr i 1örsta hand inte riir betcsska
tlorua uppstlil Lrlan trppkolrnicl fi lunlör allt
nlir cle skadaclc skogattta si småniugorn ska

a\aelktri oclr rrtiallet i biLile rir-keslrlvm och
kvalitet blir betrclligt slirlrc lirr clel aunat-s

skulle ha blilit.
L,ffckterna al ticligzrrc beLesskador i forttr av

stanskaclor- iil- lrn(lerskattadc. I-r.liclert år visscr
ligcn glrina och har gocl lill\å\t mcn vilkes-
klalitctcrr j ro$locken :ir-spolieracl lilkct gcr'

storr ekonomiska fi;rllrsler ocir problenl för'
triili:rr ricllingisinclustr irr. S:rndgren har r isat
,lrtt:l llr , tt ,;\err\g, rd, (.itl ,llrr errr:rnt.
betning i ctt rrrpile t:rllbestirnd (figtir' 20:(i).

\rid uppr-cpircl betning blir skadorna äunrt
svzirale och tillr':irrfiirlrrster nppstår i bestulnrl

c1är c'len rpprcpaclc bctnilgen skapzrr ittckor.
Er1 \'iktigt korsrater.ande rir-ocksri aLt all iildr-c
skog. d.ris. dagens slulat,erkuing-ar och iilclre
g'.alh-irrgar, nrxit upp utarr i gsk:rdor Sitg'r'erken

kan diirför för'r,änta sig cn clrarnatiskt siinkl
lirnmer-kr,alitel når dagens vngr-c tl)Jbestiincl
blir- gallringsmogrra.

a. liiikl il 20 (irs åtdo-. Batkgtagskada, tU50lt(x'. t Q1, \tal men: ontkrd\ 1)ttr \ltndlrd

Skultn ib ld lldgl la;t .tt \\na\ t\dliga|.
h. 'l)lirlct ril l0 års tikLtr.

(. 'liiidd !!'11o1ns(igal. I:itliittLtl ktul.iltl |ar lrI/OS. ILLLiitl hlnlilel li.r 2000 rat ltdt
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lin klok iilgförlaltning rnäste delitticr:Ls r-rt-

ifi iirr en ekonolrjsk bärftrr-mirga, tl.r:s. lrtrt stor-a

acliunrtrlerade ska(l()l rlralt katt acccl)ter'l rneal

tLleringslllllkt Ii:in liilctagsekortolttisklt oc]r
sirmhållsekonornisk:r llit-rlclitrgar: NIecl stöcl av

si'rdirna bcr-liknirigar gåt clct scdilrl illt allgc
llLrr sl()rn 2rktuella skador li katr tillitta trlan atr
hzulul högt irlcr gliittscn Iöt lzrcl sortr ril eko-
nomiskt riurligt.

Värde ring a\, skador
lle största srår'ighetct-nr vicl beclörluiug oclr
r'r'rle irr4:rr .ilr.'la,l,,r .i ,rtr .k.r,lolr.' i err , rr

skilt bcstilucl Lln uppkorrrrra rrnclel l:itrg ticl,

ir11 cle kan för\,iirlirs eenom upprcparl betttiug,
cll('r-rr()lsrltt- Lika fiirr'årr:Lrsiir-l bra onr l)eG

rritrg, r' rr1,1,rr" .,1111 . r:.1 1116'1 ittt, trritt.t..'tt
:rrgirla r'nd sorl olsakalt :ildtc sk:rclor-. Sam-

tidigl ir dct dcu srtnrh.le sliaclcbjlclerr når'r':il
bcst:inclet vurit ur-":ilgiar-1ig hirjcl" solr lir lr-
gör'arde iirl lilka ckortolriska konsckveusel
sliaclolra frlr.

(lenonr iirerr har ett llct-tal llrelocler löl att
besklira och bcclörna belniug- och ska(lol an-

\liDts. f)en för_sta rlrcr allrnättt anvziucla !ar
"f{erod Ålgbetning" som togrj fi arr av Skogs

stlr-elscn :rr 1q83 !(li Här bcdr)rucles samtliga
skador i beståndet p:i ctl r':itl kompliccrat siitt,
men det |ar rilclå sr'år-t att utifiirrt cletta giila
crr |ii|cler'ine cl'tcr_s()rrr skildorlta lltttclc 1ör

r'äntas iirrtg:i i cle lrgt-c bcstlirrclen. !lu allr,at-

liir.' kl itik not ll)etoclen \'ar ocksal lllt clen mätte
"garnl:r sk:idor-" och aLt de älg..at som orsirkat
dcssa för Linge scclzrn var cliicla.

N:ista sleg i Lrtlecklitrgcrr val diir'Iör att fijr-
siika bcdorrra beleslillgånfl oclr irktuellt bctcs
1r!ck. En rnctotl 1ör' dr:tta latrsclircles a!
Nlcll:ursl enska skogssklclclskornmittdn:6il ocl r

dcn lanu r clalirt stot- spt-iching. Det visaclc sig
clock så smaningonr alt mctoclcn vru s\'år'rll
till:impa eliersom clcr ihög glad bvggdc pii
bediirrnirrgal och dessutollr lt. resrlltatcrl
s\åfli ltt lolka.

Ett stor t Lrl\'ecklin!tsslcg togs rttecl tilg
bctcsirventering culigt \Iästcrnot-rl:urds-
moclcllcD sorll larscllldes a! Skogsllittls'
sl\relsen i liinet år l!)!12. FokLrs Jlig här Pii att
sl(:rltir andclcn hu\ udslanrmal li\' tall trled 1äl skn

Algbetat
bestånd

l,igu 2():6. k)alitt.\uUull 4t 'ht tu11\.nLering lli tat

ilrn tbinatian t|d ftoi'\iglittg. )löjLigt Inut.irtu o/s

tlhll ho\ )t)t\tn.kat \junk.' lrat (t3 lroa,nt till 13 Lfict

t n ! ti n p slr I t t i t t g.zt' I

stanrskador samt att bcdöllll belesplivct-kltt
p?i (le lö\'tr?iclsarlel sonl älgen ltr-cch'lt: I)enna
trp av iiventering kuDdc gcnornfötas p:i ett
objektirt sritt och !ia\'\'alje al cn akttrell bild al
skudcli3.'et sarrt av lrur lr:irt begärliga lör'
tr:i(Lslrler- nvttjarlcs a\ iilge'u. IIed utg-iings

prrnkt fi'lirr clc flir-ska stalrsli:idorna på tall tar-

clet c-'cksli rnöjligl :1ll skatta ackurlrulera.le
sklderlr'åcr- rriir' 1allurrgskogen passcrat iilg-
bcrcslrrijd och clir-i!rcnorrr gör'a en ekononrisk
llir_dclin g av skircl()rDas korisckr ertset_.

Ett r-iktrrirclc lirl hirgsta acccptzrbla skacli:-

rjrå bie! sii srDltrirrgorn 11a Pl()ccut fiirsl.l
stalrska(l()r' på huvudstll rrrlir a\ l:ll I)cffjr
mal kan firlcfallr 1ag1, meu t:rlluugskogen bcr

finnel sig i zilgbeteshöjd cr 7-li ir-bctoencle
på bonite't rn.nr. Samrrantagct illllebär då tvi
pl.ocenl lär-sku ir|lig.'a skadoI att ca l5-25 pro-
aent a\ llLl\ Lldslamnlal lla har besliiellcli' skzl

dol när- tallbeståndcn \'äxcl- ur- bctcshiljrl.
Ert annat nriil nrccL koppling till Lriologisk

rnlirigfald ril tr-ätlbilclnirrg il lii\1r'Li.lsar-tcr sorn
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rönn, siiig ocb asp. Nagra liorrkrcta nuil för
delta har intc satts rrrcn dllsvidare antås atf trid-
bilclnilg Lan ske om skadcmålct för arll rrpplås.

Mcd bl.l. er lirrenheter li-åtr \rlistcmorrlands
moclellcn unccklade seclau Skogssn'telsen i satn-

.ubere mctl 5LL tlrtr .,.1 . \Bl\-rler, ul.r.:'
Denna år-nu allmzint acccpterad, rneo licler av
atl resultateD år s\'ära att tolka i ornråclel clår
tallarrtleleu i ungskogen:ir liig cllcr obcfintlig.

Inventering och prognos
Dcn störstir blistelr när. det gäller att skirta rilg
stammen är tillgi'rngen på til)förlitliga upp-
gi[t, r,'nr ilg.rarrrrrrerrs trrrrrr-t:it. :/mrn/lr.ill
ning, reprocluktiorr, geoglirfisLir ftilclelning,
evellrtell landring nr.m. Un'ccklingcn har
gritt frir.r gissning och bedömning til1 ncr'
,,l,jekrirrr rn, rud, r f,ir rrgrlrarr irrretrterirr€1.
Lrempel pa qi..nirrq ur lr l'-,li'rrrlirrq .. r.-r.

cle skattoirgiirr sorn gjorcles pä 5(ltalet glun
dacle dcls pzi crrkliter tili sarntliga bcvakninsrr.
clels meci rrtgångspunkt friin krind avsl-<jrrtnirrg

irrorrr olikr ()rnr"iden.:io
Ett gcnorrbrott fijr- szikrar-c llletodel korn

nir fllgplan och scrnrc hclilioptcr- togs i irr rrk
fiir in\,entering friin luftcn. Nu blcl clct ruQi-
ligt alt me.l sror s:ikerhet r:ikna älgirr och clcss

rtonr bcstiirrtrna bådc könsiiirrcleJning..en
hl,rrtd rrtxtr.r,lj.rr ,', lr.rrr,I l, rr l.rlr i.t.rrrrrrrerr.

En svaghet mccl illginlenterilrgar. firr-utorn
hög kostnacl, är an de Lrär'er goda snö- och
r'ädcrförhrilirnden liir rft Elc siikla tesullal.2ri8
\r' rid..l.rl qelr,,lrli,rrlcs ,1,,, k irrr,lr, rirrq,rr
lilcrr litl särnre obse n irlionsförhiillancien. vil-
ket gjorde att man mlinga g-lingcr-gra\t under-
skuttacle iilgsLarnrnens slorlek. Del finns flera
cxcmpcl på plosroscr grtrrdaclc på såclana
inveDterinear och som \Jisar_ att :ilg-.-stlrlr1mc

enligt prognosen borcie v:rla slut. Ett excmpcl

r,t,!t
:it'*

'. l1r. ,i ..

f,:

Al!.o b.ttu naiJnovl inlilL linil.in Hap)ir \.))tDtnr.ttiille.
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på en såclan inventerilrg fir'rns i figur 20:4 clär

1983 års invcntering med såkerhet var miss-

visande låg och leclde till alltför låg avskjut-
ning och dårmed cn återigen snabbt ökande
älgstam.

t rrdcl s-'rare ir hrrt ,lo, I inrentr tings-
metodikcn förbättrats tack vare lägesbcstänt-
ling med GPS, som mcdger uoggrann och
in.rhL lontrollirrrlrtrr inq rrred .krttnirrg irerr
av obscrvelbarhet, cl.vs. av hur myckct inven-
teringsresultiltel bör räknas upp fär att mot
svar:r det sanrra r'årdet.

I rrritren !u talrr inlörileq d, rr '.1. Älgol'.-
inventcrin5ien2ol) sorr giir rrl pä att allajägare
under den fiir-sta jaktveckan notefar och raP-

portcral alla sedcla älgar med liirclclrring på
kön och zilder Tanken mcd detta är att kunna
rnåta förändriugar ör'er tiden rår det gäller
,ilg.t.rrnrttens ttttm, tär o, h :.lmlndlr.ålrninq.
En fönrbåttning för att DetodeD skall fungera
;r dll .anrrliga jaktlaq rapporterat på 'arrrnr.'
sätt år-cfter år samt attjakten också bedrivs på
ett likartat sått. Det har visilt sig atl mctoclcrr
fungerar tämligcn väl om analyscr görs dår
älllstamrnens un'cckling skrivs fram med ttt-
gånuspurrkt från känd avskj.utning och cliir
variationen övcr tiden löljcr A.lgobs.

Samtidict h?rr dct visat sig zrtt metoden är
utsatt för årsvariationcr sorn sanuolikt frärnst
iir ber-oendc lv viiderlekcn untler de första

.jaktdagarna, när den gcnornförs. Det k:ln ock-
så r'arzr så lrtt föråndr-ingar i skogstillståndct,
t.ex. uppviixarrde ungskogar, gladvis tninskar
observerbarhetcn och därmed clöljcr-en lång-
siktig ökning av älgst?rtrmen. När Algobsrneto-
den inltirdes 1örutsattcs dock att denna med
några ärs intervall skulle kalibreras mot åtcr
kornmande flyginven(erinsar En möjliehet till
kontroll linns ocksir gcuorn s.k. spillningsinven-
tering, sortt dock år rclativt ar-betskriivande.

lled känneclom om älgstaurrnens storlek
och sammansättning sarnt känd avskjutning
kan soda prognoser. för stammcns tilh'åxt
göras merl rin-rliga antapJanden om leproduk-
rirrnen. \lurlel. Dentr; har dor k ris:rr "iq r.rr i-
cr-a lrellan olika omriiden men kan nu bedö-
mas rätt väl med leclning irv mcr deLalerade
reproduktionssnrdier och resultat frirn nog-
g|anna invcntcljll€iar.

Jakten - administrativ styrning
Den svcnska älgstammcrr bar b,vggts ttpp
trn,,rn 5ldrlr r'estr'ilri,,rrer r fi .111ni6q 11

.jaktcn. Utan sådana restlik(iotter skullc :ilgerr
ha blivit trtrotacl rcdan fitr 150 år'seclan. Alg-
stamncn var')ätrge fätalig oclr utsall fi;r hårt
jakttrlck, biicle legalt och illcgalt. Tack varc
fleråriua jaktför'bud, l.ex. I92t 25 i Järntland
(figur 20:2), och kortjakttid ökadc dock start-
men så srnåniltgom.

Begränsnirrg av jakttiden var laiuge det enda
såttet att sn'r:r. "Allmän jakt" r'ar hclt clorni-

ncrande och lick frårr 1938 pågå i högst sex

daear. I praktiken begt-änsaclcs clel dock yttcr
ligare till t\'å till tre dagar inorn scptcrnber-
länen i nolr och till I,vra dagar inom läu ntccl
oLtoberjakt, d.r'.s. fiån Hålsingland oth siider-
ut. Under- dess:r fyra dagar skullc all rilgjalt
genomförirs och mcd lrjli\r:rv allsköns "älg-

hundar", ofta kallaclc 361 tlirgirrsskällarc,
eftersom cle stod bundna och skållde SiiI
dagar om årct, rtren sållan presterade någol . '

viirde under dc 1å dagirrjakten piig-ick. Mililig-
heten att tillämpa liccnsjirkt, cl.r'.s. att rtnder'
långre titl,20 dagar, 1ä11a ctt p:i fti-hand zrn

gjvet hög-sta antal ålgal infiir-clcs r-cclart 1938,

men vann begrzinsad spr iclning.
Algkalv r,ar ända in p.i 60-talet hclt t'r-icllvst

vid allmän-j:rkt, men kunclt: lii fällas vicl licens-

.jakt och vid särskilcl jakt som motiycr-ades av

sviira skaclor på.jordbluksgröclor eller skos.
Exempel på s:idana tillståncl fauus urtder !r0-

talet clå rn:rn för'sökle atl tninska de lokalt
m,vckct svår a betcssk:rclonrit i bl-a. Frosnikcrr
och östra J:irntlancl.

En omliggning ar'.j:rkteus inriktrring inied
des år 1967 då s.k. reslerad.jakt införclr:s inom
försökslåncn Viistrnalrlirncl och l{r-otrober5J

samt zir l97l är,en i Nor-r-botten. Inriktnirrgctt
var nu att alljakt skullc skc pri liccls, rnen lbrt
firrande undcr kort tid, 20 daear-. En itrtnatt
stor förändling var err (l.asliskt irkad kalv-
arskjutnir.tg och fcrrsiktiu koavskjLrtning clir'
särskilt de kalr.förancle kolna skrtlle viirnas.

Mcningen \,?I- att spricla clen regler-actc.jrkten
till övriga län, men j srillet inliirtlcs i hclt laudet
den s.k. samordnade jurkLen med st:rrt irr 1976.

Huvudirrriktningcn var- iiven här' liccrrsj:rkt,
sorn ökade från drygt 60 till rrrcr ätr 9ir pro-
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ccDt rv dcn totala älgjaktsarealen. Den all
männa.jaktcn crs:rttes av s.k. generell jakt,
soln gav rnirjliehet att undcr cn kort jakttid
fälla högst cn vuxen älg plus en kah,'. Detta till
l:impadcs inom ornr'åden som var för små för
liccnsjakt och cLir nrarkägalen inle ville ellel
vägrades ingii i ctt större ang;rånsarde licens-
områdc. Dcn gcncr-clla j aktcrr crsattcs senare
av s.k. BJicensjakt och ar,skjutningen bcgr-än
sadcs till ett valfritt dj Lrr.

.Jakttidcn firr liccnsjakt utökades successivt
under- älgexplosionen i början av 80 talet,
men i övrigt var in.iktningen ofirr:inclrad. I
sarnlrand rrrcd den sarnorclnacle jaktens in-
lörancle bestärrcles också :rtt alla älgjaktsom
r'åderr sktille regisLr-er-as ar' lånsstvrelsen och
att var-jc lain skullc indclas i s.k. ålgrår'ds-
clistrikt. Dessa blev sedan vcrksamhets
,'rrrråd-n lör Lrrrsj.rkttårdslÄtenitrqrrtras trr-
bildatlc Lrkalorgan isatio n er, jaktvårdskrets-
arna. Inom varje såcirn krets skulle sarnråd ske

nrcd olika intrcsscntcr-. och i för'stzr hiod
markäg-zu-n:r. Yttcrli g-are samvelkan m ellau

-jaktlirg startades genom bildandc av s.k. krcts
ellcr sarnliccrrscr diir ett flertal jirktlag eick
sanrman och deladc p:i cn gemens:rn licens.
Inom ramcn liir clcnna kundc man scdan för-
dela avskjutningen på de ingående .jaktlagen
och iivcn rcglcra cveutue)la överskj utnin gar-

utan att dct lick niig-r-a rzittsliga cftcr-spcl.
l\-.aista stcli i utvccklingen korn i början av

9(ltalet nir möjlighct att bilda s.k. älgskötsel
områden (AS()) irppnadcs. Xravct fiir ett f;i
bilcla cLt ASO var :11t del uthålligt skulle
rneclsc en årlig avskjulning av minst 25 älsar
Sanrticligt togs kravct på liccnstilldcluing ftål
länsstyr-elsen bort, och ASO har stor fi ihet att
lleståmma sin egcn zilgvirrd och avs\utnirrg
crrligt crr plarr sorn clock skall låmnas till läns-
styr-elsen iirr godkänruncle. Sam lidi gt 1ö.l.in g-

clesjakttiden för båclc ålgskiitsclområdcn och
s.k. Aliccnsonlliclcn lill att omlatta minst 70
dagar

A licens var synonvlnt med ticligarc liccns
områdcn och irrfiirdcs samtidigt med benåm-
rrirrgcrr BJicels fiir srråområden clär- tidigarc
gcncrcll.jrikt bedrevs. Alla t,vper av älgjaktsom
r-åden skullc rcgistr-cms, rnen iuom Blicens-
områden begränsacles avskjutningen till etl

26,1

valfritt djur undel kort jakttid, bögst fenr
dagar, med start samtidig-t som Aliccns och
ålgsköLselområclen.

Svcnska Jrigalelörbundet har spelal en
nrycket aktiv och positir,rcll i unccklirrgcn irv

den svenska ålgjakten. Genom infonr-rations
och utbildningsmaterial2T0 har man propagc
r1t för en uhecklins av älejakten och avskjut
ningsmodeller som ger cn stor- och produktiv
älgstam. Dctta har-lctt till cn bctvdligt säkrarc
c,, lr rrrer e[[äLrir i,rLt. Samtidiet lral rnatt inle
riktjgt fiirrJrått att ftilja Lrpp älgstarJrrnens ut
vcckling och a1t aupassajaktcns inriktniug till
en siluation där-älgstammen måste nrinskas.

Samverkansfbrmer
Så länp;e älgen var er bdstvrra fanns en stark
intressegcmcnskap mcllan stirrre skog-sägirrc
och jågarnas organisationer om att .jakten
skulle begrånsas för atl öka ålgtillgången. Lika-
så fauns stor fdrstäelse fi^ån jägarn:rs sida för
målet alL rninska ålgstarnmerr när skogs-
skaclorna iikadc unclcr bådc 5()-talct och älg
explosionen vid skiltet 1970/80-tal.

Beslulsordningen r.ar^dock en nndan. Till-
dclningsbcsluten fattlldcs av länsswrclscn på
{örslag från.jägarnzrs liinsorganisation. I sanr

band mecl införandet av sirmorclnacl ål$akt in-
rättadcs lainszillinåurudcr sorrr rådgivande
organ til1 1ånsstyrelsen i ål91örvaltningsfrågor
Niimnden bestod av sju ledamöter varav en-
dast crr lcprcsenterirclc skogsbruksinLresset.
Elter kritik mot dctta utökades nämndcn mcd
ytterligarc två markägarr-cpresentantcr till
sarlnlanlagL nio ledamöter och b)tte sanl-
tidigt narnn till lär'rsviltn;irnn d mecl ansvar
dvcn för arrnat vilt än ålg.

Parallellt med detta drevs på r-iksnir'å ctt
sirmverkansprojckt mellan jågarnas och mark
iigarnas or garrisirtioner i s)ftc att flytta besluteil
när-mare de lokrlt bcrördzr i olika frirgor Detta
skedde urspnrngligen genom markåg:rrr-cpr-c
scntantcr i jågalolgarlisLrtioncrrs krcLsslyrelser-
och senare g..enom lnel- lbmralise rade lokala
samrzid med lika.epresentation för markågar--
och jriga ntrcsset. De for-rnella besluten låg
dock lbrtlarandc kvar hos liinssil-rclscn sorn
samverkade mecl 1:insjaktvårdslörcnirrgcrr
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ir rorr r';rren liir- .f liearcfi)r'bunclet s alltlriuua
tippcilag- N'[etl ticlen ]r:rt ocksi ()likr lri.lili()
rrcl och kulttuellir skilllaclct- uppstiilt rnellirrr
liiren i hru lilghiig-ol'lra llarlerils. Delt:r air-intc
ruinst rrilir kbult inom clc not-clliga ll'inen tt:it'
det r.iiller jägarorglrislLi()nens instrillning till
rilgskötselornr:idcn.

Inrirl lligla liin har-bilclirrrclet iLr riJgslirtsc'1-
()nrr_iiden unclr'r'stö1ts rlledan clct ln()tarbclals
inorn ancL-a. Hril har sirlsringen i st?illct jrrik-
tlts pii s.k. stollicenscl-. I)ess:r har-i rnauga lull
och i alltliil hiig gred irrlikLrLs pli iilgr'år'c1",

,l.r.r. 1,,. r,11, r ,,, lr te.trillul, \,,rr :ir rtr-

firrrrlcle 1ör- :rtt öka iilgslllnmcn och t(tn i

prirktiLen omiijliggjolt en rrinskninq a\'

dcnnl in()ni orrlr å(len dir clctta lror cle ]rl sketl.
Ett genorng^llcrcle ch ag iiit- ourt-iclcr cliir'

iil{.:aclrrtinistrat ioncn f ungcr ir1 rni n d le br-;r ;i r'

erI liigt cllgilgclnirrg 1r':in mar-kiigals jcirtn, ril-
kcL ocksa dellis bcr-or-pii:rtl ktitiska ttiatk

.lr, r, r , ll-r ,'rn, ilr, t, | .l;. r'tr. rrr,

liål riktiga llcshrt. Siulli.ligt linns dcl exell-
pcl pii både rilgskirtscLorr åden ()ch stolliccll
ser clail sarnarl)elel lilng-..crrt bta och tlrat-k

uigarrra h:rli stort inlhtan(lc. .\r'görlrncle 1ör'

IcslrltatcL rlr alltsi iIte enbart s?urt!e] Latts-

lbrlrcn r.rtar iirell att ]]rnrklign|siclar lrrfl
slarkl och d.i\all(1c l-cpl-c\clr ta l l trr: Iin iörut
srittning liir g..ocla beslrrt i ril--lirlvrltrt in gs-

fi lig.'or h:rr- ocksri vill-it att rnar hlfi bla br:slttts
uncLcrllg i firm av bctcs och skadcjr\enle-
rinlalr srurrt crr lril rlnalerbvggcl ktrusklp olr
.,1".t.r rtttt, rr.. "rl-l ' I . . r r r r r r r : r r r . , i . rirrt

Surnll-fering 0ch shltsatser
U ntlcr- e tt ch r gt h:rlvsekel har- mlckct stor a fi'ir'-

iircL ingar-skctt i skogarrras tillslåld, som starkt
pllrerkats :rl linclr_arlc skog!blLlksrllelo(lcr.
l)ctta har isirr rrrr- genoni rnar-kant iiliacl betes-

lillg..riIg, li'..ctt utr \r]lrne 1()r e slor :ilgstaln !orn
c\J)arr.ierat clinil stalkt gcrrorri iinclt_iltl j:rkt
irrliktnirig. Dct h:rr' ocksa licl uppr-cpacle till-
f:illen iisat sig sriilt att i Licl sritLir ir iitgr,irrlcr
lirI att bcgr lirsa åleslillllnlen nlir clcll holilr :1ll

llira sig tör slol orh tillgring-en pii liirrrpliet
bcLe bör'jar-trlta ocl) sku(l()rra på tellungsko;:

.:{-*å-:-.,'-&
'i ': .'-
}-r ni&;{'ä
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F.n slrrlsats :ir att vi ulcier de senastc de-

ccnlricrna försökt zrtt b:rlansela älgstammcrt
på en alldclcs lör'hi'rg nir'å. Dct hal irlte firnnils
rågra säkerhctsmnlgilaler Lltan när ailtistanr-

mcn böllit öka har-dctta fått gå alltfirr l:rngt
innan konige|irnde iitgär-clcl sirtls in. Bi
dragandc orszrkcl till detta hru-\,arit drilig tlpp-
firl.jrrirg al både skadcläge och ålgstarnrncns
nrrrrrer:il Ett .l,e, iellt pr',1,1, r' i ..rmnr;tt
hzrnget iir ålgens r,andringar och vi måste ltiir
skapa biittlc möjligheter-att snabbl sätta in iit
girder i fonn irv viuter-jakt i ornliiclen ci:ir'

rilgaln11 konccntrcr-us och hotar- att iistad-
kourrna allvat-ligzr sliuclor:

"A1gr:ir-cl". haseracl liärrrst på avskjutnings
restriktiorrci som lecler till ökad älgstam, hal
ofiir bedrir,its mcd 1i1en eller iugert ltiinsvn till
clcn aktrrella betcssituationen och markerrlas
l;;l lt\;llrin.tJ atl hr.lr , rr rt.,r re.ilqir,rm. . \lr.l

stirnDrell kaD ha err explosiortszrrtacl tillvårt
orr lvskjurningcn iiggel' rnvcket för liigt och
dessutom iil inrjktad p:i irtt sPar-a produktivrr
cljur i sLarrrren. Nair rilsislilmmen skall rnioskas
måste därför irndr-a avskjtr tnirt gst ekomrrcndit
tioncr gå11a.

Err fuoger-ancle rilgfiirlaltning krriver bra
beslutsunclcrllg och bcslrtt sorn lattas så lokalt
sorr rniijligt.

26ti

En fiutlirpande Lqrpföl jning al betestillg.ing
och betesskaclor air rrodvrindig. Tidliga nuil för'
acccptabel skadcnivä rristc finrras. Detta har
tillslitlarc uttrlckt-s som höest n'a procent färska
rjtiuDsLador pii lmurc'lstarnmar av tal1, rilkct
tor-cle innebåra cu niigorlundlr r irtlig :tlägning
mcllarr ii)51tillgång licl .jakt och betesskador i
tallungskogen. Tjcleu fär-trh'isa om dctta ulål
karrske bör' :inrL as cllcr diffelerttielas 1ör olikl
omradcn bcrocncle p:i Iokala [örhåI]anclen.

Algslamrlens l-illlliga sto.lek niåste prccisc-
r-as och anqes lokalt rnccl rcalistiska nir,åer- för
olik:r tirrrråtlen. l,rtilr'ån den cr-Iarerrhel sottt
samlals under de senaste 20-30 lircn karr ltögsue

riniiga nila Iirr lirrterstarnmen sättas till sex

djLu per I 000 hektar-frjr ner gynnsamnla orn-
rirclcn i rnellerstir Nor-r-larrcl ocb kllstlandct
längre norrut. I)enna silli-a måste gradr"is sånkas

urrrl ritt:l lrtrrlr 
".te.rrrl'rr,Io, 

h L,inar, rirrr.r-
ltrrhållirnden mcd snötaickl ma.k undcr
liingrc ticl och större snödjup. Nrilnare li:ill
kirnten och inom ornråclen med slimle betes-

tillgång bi'r' stammcn r,ar-u hölist ett till n'å
cljur pcr 1 000 hektar'. Den g-cnomsuillliga ar.
-lj'ttt'n''lel l.mtn, t d,' ,'rrrr.i,l..ri. "tt rari'
era friur en hah'till trc iilgar per I 000 hcktar'
och samrnanlaget 1ör SCIA upP€l' till crr

4 000-ij 000 :ilgirr per' :ir.



Ett ståndigt högtja.kttryck år nödvåndigt och
med stor observans på om skadenivå eller ä19-

stam ökar på ett icke önskvårt sätt. Detta kd-
ver långjakttid samt beredskap för att såtta in
extra vinteravs\utning inom områden med älg-
ansamlingar och pågående akut skadegörelse.

Sist men inte minst handlar god framtida
älgför-r.'zrlming om åndrad attityd hos alla i skogs-

bruket anstäIlda. Vi måste sluta att under-
skatta skadornas ekonomiska följder åven om
dessa inte i första hand drabbar oss sjålva utan
framför allt våra barn och barnbarl.
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