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REGIONAL FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÄLG I 

KRONOBERGS LÄN 2016-2018 

INLEDNING 
Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Kronobergs län har tagit fram en ny 
regional förvaltningsplan för älg i Kronobergs län för åren 2016-2018. 
Föregående plan, vilken var den första i länet gällde för åren 2013-2015. 
Förvaltningsplanen, som kan revideras under perioden, ska utgöra riktlinjer för 
länets älgförvaltningsområden vid deras förvaltning av de lokala 
älgpopulationerna och för VFD i frågor som rör älgstammen. En genomgång av 
måluppfyllnaden i förvaltningsplanen för 2013-2015 har gjorts. Kommentarer om 
nuläget anges med kursiv text i förvaltningsplanen för 2016-2018 i de fall det 
finns data.     

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING 
Målsättningen med förvaltningen av älgstammen är att den ska vara i balans med 
fodertillgången och att hänsyn tas till biologisk mångfald och trafiksäkerheten. 
Den bör vara vital och väl sammansatt, vilket innebär att älgstammen i länet ska 
ha hög medelålder och jämn könsfördelning. 

Med ”balans med fodertillgången” avses att antalet älgar är anpassat till 
foderutbudet så att oacceptabla negativa effekter undviks.  

Förvaltningen bör sträva mot ökad samförvaltning med annat klövvilt. 

Det ska vara möjligt att i länet föryngra skogsmarken med lämpligt träslag. 
Trädbildning av rönn, asp, sälg och ek ska vara möjlig. Reproduktion och kalvvikt 
ska inte vara nedsatt på grund av foderbrist. 

Ansvaret för ovanstående har både markägare och jägare. 

Trafikolyckor där älg är inblandade ska minska. 

FAKTAINSAMLING 
För att följa upp älgstammens utveckling och vid behov kunna korrigera mål och 
förvaltningsmodell genom adaptiv förvaltning krävs att alla jägare och markägare 
kraftsamlar kring olika former av faktainsamling. Målsättningen är att älgobsen 
ska rapporteras från minst 85 % av älgjaktsarealen. Älgkalvvikter ska samlas in 
och rapporteras.   

Inom varje älgförvaltningsområde ska inventeringar genomföras för att uppskatta 
älgstammens storlek och sammansättning liksom att mäta betestrycket, 
skadenivån och bedöma fodertillgången utifrån lokala förutsättningar jämte 
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Skogsstyrelsens foderprognoser. (Betydande arealer Gudrunungskogar kommer 
att växa ur den foderproducerande fasen under 2016-2018). 

Älgförvaltningsgrupperna ansvarar med hjälp av ovanstående för framtagande av 
faktaunderlag som grund för sitt arbete med älgförvaltningsplanen. 

MÅL FÖR ÄLGSTAMMENS UTVECKLING 
Målsättningen är att: 

 

• höja medelåldern i vinterstammen 

 

• tjurarnas andel bör vara minst 40% av antalet vuxna djur, vilket mäts i 
älgobsen som löpande treårsmedelvärde (Nuläge 36%, ur älgdata) 

 

• reproduktionstalet är 0,8 kalvar per vuxet hondjur vilket mäts i älgobsen 
som löpande treårsmedelvärde (Nuläge 0,78 men har minskat för varje år inom 
senaste treårsperioden, ur älgdata), och att det ska finnas mindre än 0,5 kalvar 
per vuxet hondjur i vinterstam 

 

• medelslaktvikten för kalv i oktober månad ska vara 65-70 kg (Nuläge ca 60 
kg, ur älgdata) 

 

• Vinterstammens storlek ska anpassas lokalt efter fodertillgången och 
övriga förhållanden som råder inom respektive älgförvaltningsområde. 
Med övriga förhållanden avses bland annat biologisk mångfald, 
skadenivåer på skogs- och jordbruk och trafiksäkerhet.  

 

Målen uppnås genom ett minskat jakttryck på tjur, ett ökat jakttryck på hondjur 
och framför allt på kalv. Inriktningen bör därför vara att fälla fler kalvar än vuxna 
djur. 

MÅL FÖR SKOGENS UTVECKLING 
Målsättningen är att: 

 

• alla marker ska kunna föryngras med för ståndorten lämpligt barrträdslag utan 
stängsling (Nuläge: På ca hälften av de ståndorter där tall har bäst förutsättningar planteras 
gran, ur Äbin 2015) 

 

• av de föryngrade tallar som nått 5 m höjd ska 7 av 10 vara oskadade (Nuläge: 63 
% av produktionsstammarna av tall har färsk och/eller gammal viltskada, ur Äbin 2015) 
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• rönn, asp, sälg och ek (RASE) ska kunna bli trädbildande där de är naturligt 
förekommande och bidra till ett omväxlande landskap med höga naturvärden 
(Nuläge: RASE finns endast i 56 % av de inventerade provytorna, endast i 13 % av dessa i 
gynnsam konkurrensstatus, ur Äbin 2015) 

 

Detta innebär i praktiken att det ska finnas minst 1 200- 1 600 (beroende på 
markens bördighet) oskadade huvudstammar i genomsnitt per hektar när 
bestånden lämnar älgbeteskänslig höjd. Kravet relaterar till Skogsvårdslagen §§ 5 
och 6. 

Skogscertifieringssystemen kräver att beteskänsliga trädslag kan utvecklas. Mer än 
hälften av skogsmarksarealen i Kronobergs län är certifierad och andelen ökar. 

I älgbetesinventeringen (Äbin) mäter man det totala betestrycket/de totala 
viltbetesskadorna som olika slags vilt i skogen orsakar. 

MÅL FÖR TRAFIKSÄKERHETEN 
Målet är att trafikolyckor där älg är inblandade i Kronobergs län ska minska 
genom reglering av stammens storlek och åtgärder inom jordbruk och skogsbruk 
samt genom trafiklösningar. (Nuläge: en svag minskning kan antas, från viltolycka.se) 

UPPFÖLJNING 
Den regionala förvaltningsplanen för älg ska vara adaptiv, vid tillkommande ny 
kunskap eller vid ändrade förhållanden ska planen revideras. Årlig avstämning av 
förvaltningsplanerna för älgförvaltningsområdena ska genomföras. 

 


