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»ÄLGENS ÅR

Älgen har under tusentals år varit det 
kanske viktigaste jaktviltet i Sverige. För 

att vi ska lära oss mer om älgen publicerar 
Svensk Jakt under året ett antal artiklar 

och  illustrationer av viltskådaren och 
 konstnären Rolf Svensson. 

Vi inledde med älgens sinnen i nummer 
2-3 och fortsatte i nummer 4 med 

hondjurens ålders karaktär.  Hand jurens 
ålders karaktärer skildras i  nummer 6 
och i nummer 7 beskrevs kalvens första 
levnads år. Här berättar vi om brunsten följt 
av hornutvecklingen i  nummer 10. Spår 
och spårtecken skriver vi om i nummer 11. 
Serien avslutas med Älgens år i Svensk Jakt 
nummer 12.

Älgens 
brunstbeteende

Älgens brunstperiod är en intensiv tid för tjurar, kor och i viss 
mån kalvar. Alla tar de på något sätt del i de många gånger 

dramatiska aktiviteterna i och runt brunsten.

N
är dagarna blir kortare 
påverkar ljusförhållandena 
en hormonproducer an de 
körtel hos älgtjuren. 
Genom ökad produktion 
av könshormoner och sper-
mier regleras  olika process-

er i kroppen. Tjurens  utseende och 
kroppskaraktär  förändras.

I månadsskiftet augusti–septem-
ber är de vuxna tjurarna i brunst. 

Över nosryggen har tjuren blivit 
mörk, nästan blåsvart, och över 
ögonen har bulliga, mörkt marker-
ade valkar uppstått. Mulen har blivit 
rundare, mycket mörkt markerad 
och hakskägget kraftigt. Nacken blir 
ansvälld och halsen kan i vissa lägen 
se nästan uppblåst ut.

Slutar helt att äta
Tjuren blir djup över bogen och ju 
längre brunsttiden framskrider desto 
smalare blir tjuren kring midjan. 
Enligt forskningen slutar äldre tjurar 
att äta omkring första september. 
Yngre tjurar minskar foderintaget, 
men slutar inte helt att äta.

På 1960-talet, när mina fältstudier 
av älgar och deras brunstbeteende 
började, fanns inte mycket forskning 
om älgens beteende redovisat. 

Snart stod jag frågande inför de 
uppgifter som förekom i böcker 

och tidskrifter. Till exempel att 
älgkon lämnar sin kalv en kort tid 
vid kontakt en med tjuren och att 
hondjuren inte stod för någon större 
aktivitet i förspelet. Detta var 
beskrivningar av brunstaktiviteter 
som jag fann tveksamma och 
 anteckningarna i mina skissblock har 
många frågetecken. 

Är brunstbeteendet olika beroen de 
på tjurarnas ålder? Sparkar inte fjol-
årstjuren upp brunstgropar? Varför 
känns bara brunstlukten från äldre 
tjurar? Är det den fräna brunstlukten 
som får älgkon att ta initiativ vid 
brunsten? Väljer älgkon vilken tjur 
hon accepterar? 

Under 1990-talet redovisades 
fl era resultat från älgforskning och 
då kunde många av mina iakttagelser 
verifi eras och få sin förklaring.

Brunstgropar och dofter
Det är de vuxna tjurarna som lugnt 
och metodiskt sparkar upp groparna 
och halvsittande vid fl era tillfällen 
urinerar i dem. Tjuren stampar i 
 gropen och försöker doppa ner hak-
skägget i sörjan. 

Finner man en större grop som 
är sörjig med frän lukt och det syns 
att djur legat i den, har stor brunst-
aktivitet förekommit med djur av 
båda könen inblandade.

Försök har visat att älgkorna 
reagerar på urin från äldre tjurar 
i brunst, men inte före brunst en. 
Fjolårstjurens urin saknar den fräna 
lukten och ungtjuren sparkar varken 
upp brunstgropar eller ägnar sig åt 
dofturinering. 

Tidigarelägger kons brunst
Äldre älgtjurars dofter påverkar och 
tidigarelägger hondjurens brunst. 
Tidig brunst och betäckning medför 
tidigare födslar, vilket är gynnsamt 
för kalvarnas tillväxt då de kan till-
godogöra sig fodret under de viktiga 
vegetationsmånaderna. 

Älgkalvens utveckling under sitt 
första levnadsår är mycket viktig, 
inte bara för den enskilda individen 
utan för hela älgstammens kvalitet. 

Forskning har visat att kornas 
beteende ändras om det är för få tjur-
ar och särskilt brist på vuxna tjurar. 
Hondjurens sökande efter partner 
minskar, vilket kan leda till försenad 
eller utebliven betäckning. 

Älgarnas beteende vid brunstgrop-
en är intressant. Älgkorna är närmast 
fi xerade av att få vältra sig i gropen. 
Även hondjuren kan skrapa och stampa 
i gropen innan de lägger sig i den. 

Om fl era hondjur fi nns runt 
brunstgropen är det inte ovanligt att 
de kivas, knuff ar på varandra och slår 
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Har � era älgkor  
samlats vid en vuxen 
tjurs brunstgrop kan det 
bli konkurrens mellan 
 hondjuren om att lägga 
sig i sörjan. Ibland kan 
två hondjur ligga i 
 gropen samtidigt.
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”Hon stryker sig 
gärna under 
tjurens huvud 
och hakskägg 
som glider 
utmed kons 
nacke och rygg.”

4. Älgkon visar tydligt 
om det är en tjur som 
hon inte accepterar.

5–7. Om tiden är inne  
för älgkon att ta emot 
tjuren är hon mycket 
 aktiv. Kon stryker sig 
gärna under tjurens hu-
vud och hakskägg som 
är inpyrt av brunstlukt. 
Kon cirklar runt, tätt 
strykande sig utmed 
tjurens kropp.

8. Tjuren urinerar 
i brunstgropen.
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1. Tjuren stampar med klöven 
i brunstgropen så det stänker. 
Samtidigt försöker han få ner 
hakskägget i sörjan.

2–3. Ju äldre tjuren är desto tydligare blir den ansvällda 
nacken, den uppblåsta halsen, de bulliga ögonvalkarna 
och den mörka nosryggen.
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Ju äldre tjuren är desto tydligare blir den ansvällda 
nacken, den uppblåsta halsen, de bulliga ögonvalkarna 
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med frambenen för att få bort det 
djur som ligger i gropen. 

När tjuren och kon är mycket aktiva 
i uppvaktningen sinsemellan och 
gropen är ledig kan kalvar gå dit. De 
kan också krafsa med frambenen och 
stampa i gropen innan de lägger sig i 
den. Kalvar kan vara ganska närgång-
na mot tjuren och gå fram och lukta. 
Någon aggressivitet från tjur mot 
kalv har jag aldrig iakttagit. 

Älgkon aktiv om det är rätt tjur
Uppvaktas älgkon av för henne rätt 
tjur är hon mycket aktiv. Hon stryker 
sig gärna under tjurens huvud och 
hakskägg som glider utmed kons 
nacke och rygg. Kon kan också sticka 
in huvudet under tjurens ljumske. 
Den intensiva kontakten stimulerar 
tjuren till ökning av antalet doft-
urineringar. 

Brunstförloppet sträcker sig tids-
mässigt över ett antal dagar innan 
kon är redo och tar emot tjuren för 
betäckning. Biologen M. Altman 
beskriver älgens parningsbeteende: 
”Tjurens uppvaktning av en älgko tar 
i sin helhet sju till tolv dagar. Enligt 
studier av brunstande älgkor är den tid 
kon låtit sig bestigas av tjuren, varieran-

de mellan 1-36 timmar, de fl esta inom 
intervall av 15-36 timmar. Äldre tjurar 
är inte speciellt vidlyftiga i sina rörelser 
under denna del av högbrunsten. Utöver 
själva uppvaktningen, doftmarkering-
ar, uppsparkande av brunstgropar och 
fejningsmarkeringar, visar forskning 
att de tidsmässigt är inaktiva 30-46 
procent  av tiden. Då älgkon endast 
är mottaglig för betäckning ett dygn 
och hon under det dygnet betäcks fl era 
gånger är det viktigt att rätt avelstjur 
är på plats för det biologiska urvalet och 
att provocerade störningar inte sker. 
Ombrunst sker först efter omkring 21 
dygn vilket innebär senare födsel av kalv 
och förlorad uppväxttid inför vinterns 
påfrestningar.”

Jakten påverkar
Till områden där äldre tjurar har sitt 
aktivitetsområde under brunsttiden 
söker sig ofta andra älgar av båda 
könen.

Genom jakten kan köns- och 
åldersstrukturen förändras. Norsk 
älgforskning har genom manipul-
ering av köns- och åldersstrukturen 
i ett älgbestånd under ett antal år 
kunnat konstatera att tjurarnas 
ålder inte påverkade hondjurens 

könsmognad eller fruktbarhet. 
Däremot fann forskarna att med 

yngre tjurar senarelades parnings- och 
kalvningstiden samt att kalvarna hade 
lägre kroppsvikter påföljande vinter. 

Äldre tjurar ger tjurkalvar
En låg vikt i ung ålder kan inte senare 
i livet kompenseras och kan därför få 
långtidseff ekter på könsmognad och 
reproduktion hos hondjuren. 

Manipuleringen med åldersför-
delning och antal tjurar i beståndet 
visade också att andelen tjurkalvar 
ökade med älgtjurarnas ålder. Med 
2,5 år och yngre tjurar i stammen 
ökade hondjursandelen och i de 
avslutande försöken med 25 procent 
äldre tjurar i stammen ökade tjur-
kalvsandelen. 

Det konstaterades att hos älg 
regler as såväl antal som kön på 
 fostren av kornas ålder och tidpunkt 
för betäckningen. Forskarna fann 
också att variationer i könsfördel-
ningen bland vuxna djur syntes 
påverka fortplantningshastigheten. 

I älgbestånd med vuxna hondjur 
och tjurar är såväl reproduktion som 
kroppsutveckling god genom tidig 
betäckning och födslar. ‹‹‹

9. Ibland kan en ungtjur 
försiktigt närma sig, 
sträcka fram mulen och 
lukta på brunsttjuren.

10. Styrkedemonstration. 
När två stora tjurar 
under brunsttiden möts 
går de på vaggande stela 
ben, vrider på huvudena 
och visar så mycket av 
hornkronan som möjligt.

11. Oftast motas en 
yngre tjur bort från 
närområdet av brunst-
platsen med snabba 
ruscher och sparkar. 
Vid sådan bortmotning 
förekommer sällan att 
den vuxna tjuren visar 
upp hornkronan. 

KÄLLOR: 
VÅRE HJORTEDYR, EIGIL REIMERS. 
MOOSE ECOLOGY AND MANAGE-
MENT OF THE NORTH AMERICAN, 
ALBERT W. FRANZMANN AND 
CHARLES C. SCHWARTZ.
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