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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 

med 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. I nummer 9 berättade vi om brunsten
följt av hornutvecklingen i  det här numret. 
Spår och spårtecken skriver vi om i nummer 
11. Serien avslutas med Älgens år i Svensk 
Jakt nummer 12.

Älgens horn
Älgtjurens horn är viktiga inför och under brunsten. Hornen signalerar 
styrka och status i konkurrensen om kornas gunst och gentemot andra 

älgtjurar. I den här delen av Älgens år berättar älgkännaren och illustratören 
Rolf Svensson om älgens horn och hornutvecklingen.

H
ornbildningen styrs av ljuset och 
regleras av tillväxt- och köns-
hormoner. Två olika hormoner 
styr den årliga horncykeln. 
 Tillväxthormonet stimulerar 
tillväxten och könshormonet – 
testosteron – avbryter hornets 

tillväxt och påverkar dess förkalkning. 
När hornet är färdigutvecklat torkar bast-

huden som omger hornet och huden fejas 
av mot träd och buskar. Hornet som under 
basthuden är vitt får sin färg genom blodet 
i basthuden och ämnen från de träd som 
hornet fejas mot. 

Mot brunsttidens slut avtar mängden 
 testosteron och tillväxthormon ökar. Då 

sker en uppluckring av benmassan vid 
rosen stocken och hornet fälls. Det sker från 
december månad till mars. 

Det förekommer att äldre tjurar fäller sina 
horn under november månad, medan yngre 
tjurar kan fälla hornen så sent som i april.

Kolvtiden – hornen växer ut
När älgtjuren fällt sina horn kan man se en 
ljus rund fl äck där hornet suttit mot rosen-
stocken. Är det nyligen fällt kan brottytan på 
rosenstocken vara lite blodfärgad. Den första 
huden – basthuden - som täcker brottytan 
har en blåaktig färgton för att sedan bli grå-
brunfärgad när hornet växer ut. 

Under sommaren kan hornet växa upp till 

19 millimeter på ett dygn. Normalt ökar antal-
et taggar på hornen och når sin topp när tjuren 
är i åldern fem till tio år. Därefter kan hornen 
vara ganska oförändrade under fl era år. 

Hornens storlek och taggantal bestäms 
som hos andra hjortdjur av djurets arv, ålder 
och näringsförhållandena där djuret lever. 
Att bedöma en älgtjurs ålder genom hornens 
storlek och taggantal är inte möjligt då unga 
tjurar kan ha horn med ett stort antal taggar, 
medan tjurar i sina bästa åldrar kan uppträda 
med svaga hornuppsättningar och ett fåtal 
taggar. Det har förekommit att fjolårstjurar 
haft tio taggar eller fl er. Hornen på dessa unga 
tjurar är klena och har inte den grovlek som 
äldre tjurars horn har.
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Fällda horn

1. Skarven på rosen-
stocken där hornet 
lossnar när det fälls.

2. Hornet är nyligen fällt, 
brott ytan på rosen-
stocken är lite blod-
färgad.

3. Den första huden, så 
kallade basthuden, som 
täcker brottytan har 
först en blåaktig färgton 
för att sedan bli mer 
gråbrunfärgad.

4. Tjur med avbrutna 
taggar på vänsterhornet 
och höger horn helt 
 avbrutet. En liten � is 
syns sitta kvar in mot 
rosen stocken som är 
lite blodfärgad. Här kan 
 befaras att rosen stocken 
blivit skadad och att 
 detta kan  påverka 
tjurens högerhorn i 
kommande hornupp-
sättningar.

Fjolingens olika 
horn 

5. Fyra � olårstjurars 
horn.

• Hornknapp från en så 
kallad ”knapptjur”.

• Ett extremt litet horn. 
Brottytans diameter 
var 2 centimeter.

• En så kallad ”pinntjur” 
med mer normal 
storlek, 3,5 centimeter 
vid brottytan.

• En � olings horn som 
visar på anlag för 
 skovelhorn. Gemen-
samt för � olingens 
horn är mindre 
 utvecklad rosenkrans.

»

Här syns en äldre tjurs kraftigt 
utvecklade rosenkransar och 
grova hornstänger.
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Hornuppsättning och arv
Hos älgen förekommer två renodlade typer 
av horn. Stånghorn benämns cervina och 
skovelhorn palmata. Dessutom förekommer 
mellan former av dessa horn. Vilken horn-
form älgtjuren får – skovel- eller stånghorn 
– beror på ärftliga anlag.

Den tjeckiske biologen Bubenick  nämn er 
att ärftliga eller  individ uella anlag har 
 dominerande betydelse för hornens utveck-
ling framför allt vad gäller form- och förgren-
ings typ. Tjurens kondition och närings-
tillgången under tillväxt perioden betyder 
däremot mest för hornens storlek och tyngd. 

En fi nsk undersökning visade att de yngre 
tjurarna hade horn av cervintyp medan 

mellanformer eller palmatahorn dominerade 
hos de äldre tjurarna (sex–tio år). Stor kropp 
och hornstorlek har inte alltid ett samband. 
Utöver genetiska förutsättningar kan det 
vara goda näringsförhållanden som får stor 
betydelse för hornens storlek och utveckling.

Tjurkalvens första  hornuppsättning
Tjurkalven får redan under sin första höst så 
kallade förstlingshorn. De bildas direkt på 
rosenstocken som då inte har någon rosen-
kransbildning. Vid jakttiden har förstlings-
hornen formen av en ”knapp” överdragen av 
basthud. Tjurkalven fäller oftast förstlings-
hornen under senvintern–våren i något som 
kan liknas vid fejning. 

Älgtjurens första egentliga hornuppsätt-
ning kan utgöras av osymmetriska och 
 märkligt formade horn vilket är rätt vanligt 
hos en ung älg. Den ettårige eller tvåårige 
tjur ens hornuppsättningar ger inga 
 anvisningar om hur tjurens kommande 
 uppsättningar  kommer att vara.

Defekta och avbrutna horn
Om ett horn skadas under utväxten i eller 
utanför rosenkransen påverkar inte detta 
kommande hornuppsättningar. Skadas där-
emot rosenstocken medför det att de horn 
som växer ut från den skadade rosenstocken 
blir deformerade år efter år och ofta mer eller 
mindre försvagade. 

Märkliga hornupp-
sättningar 

10. Märkligt formade 
horn är vanligt hos unga 
älgar. Men tänk på att 
det inte går att döma ut 
en � oling eller tvåårings 
hornuppsättningar i 
tidig ålder.

Horn med basthud 

6. Den 4 maj. En hornstång på över 
en decimeter med en liten utbuktning 
längst ut.

7. Månadsskiftet maj–juni. Hornen har 
nu vuxit ut och blivit något � ata med 
antydningar till horntaggar.

8. Den 7 juli. Hornen börjar nu få 
 formen av en hornkrona.

9. Den 31 juli. Hornuppsättningen är 
nästan helt utvecklad och nu går det 
att se taggantalet. Lägg märke till 
tjurens ljusa nosrygg som är typisk för 
tjur på sommaren. Köns hormonerna 
har inte övertaget i horncykeln som 
senare får nosryggen att bli mörk. 
I basthud ser alla horn större ut än när 
hornet fejats.

Smålandstjurens 
hornutveckling

11. 2012. Vid fyra års 
ålder är tjurens horn-
uppsättning på höger 
horn fyra taggar och tre 
taggar på vänster.

12. 2013. Höger horn 
har två avbrutna taggar, 
vänster horn har nu fyra 
taggar.

13. 2014. Nu börjar 
hornutvecklingen visa 
på mer skovel där höger 
horn har sju taggar, väns-
ter horn har sex taggar 
(udda 14-taggare).

14. 2015. Tjuren är 
 fortfarande ojämn 
i  antal taggar. Åtta 
taggar på höger och sju 
på väns ter, skoveln är 
än mer framträdande 
(udda 16-taggare).»
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Forts. Smålandstjurens hornutveckling 

15. 2016. Vid åtta års ålder har hornen 
en jämn uppsättning med nio taggar 
per sida (18-taggare).

16. 2017. Tjuren får sin största 
hornuppsättning med 20 taggar. En 
 imponerande skoveltjur för Småland.

17. 2018. Den 17 november hittas 
tjuren död. Vid en undersökning fanns 
bara en skärskada på ett av framben-
en, benet var kraftigt infekterat från 
klöven upp till bogen. Efter 
 konsultation med veterinär skulle 
en akut blodförgiftning kunna vara 
dödsorsaken. Tjuren hade även på sitt 
 tionde år klarat jakten då kvoten på 
vuxna var fylld i området vid 
dödstillfället. 

«

Under brunsttiden kan man få se tjurar 
som slagit av en eller fl era taggar. På unga 
tjurar ser man sällan avbrutna horndelar 
vilket beror på att de inte med samma energi 
som äldre tjurar deltar i brunsten. 

Avbrutna taggar eller andra skador på 
horn en påverkar inte kommande års horn-
uppsättningar. Skador på skelettet, 
exempelvis ett ben, påverkar däremot årets 
hornutveckling. En svår skada på ett framben 
följs av en missbildning av samma sidas horn 
medan en bakbensskada på vänster sidas ben 
medför missbildning av höger sidas horn. 
Mycket svår skada på skelettet påverkar hela 
hornuppsättningen.

Perukhorn uppstår vid skada på testik-
larna eller kastrering då produktionen av 
 testo steron upphör eller blir så obetydlig att 
ingen hämmande eff ekt på horntillväxten 
sker. Detta gäller om testikelskadan eller 
störningen av hormonproduktionen sker 
under kolvtiden. Kastrering eller motsvar-
ande sjukdomstillstånd i testiklarna under 
tiden tjuren bär fejade horn medför oftast att 
hornen fälls inom några veckor.

En 20-taggad tjurs hornutveckling
Under sex år kunde jag med hjälp av vännen 
Anders följa en älgtjurs hornutveckling i 
mina småländska hemtrakter. Anders jagade 
i det område som var tjurens egentliga ”hem-
område”. Själv hade jag de fl esta mötena med 
tjuren under brunstperioden i marker som 
gränsade mot Anders jaktområde. 

Hösten 2018, den 17 november, hittades 
tjuren död i ett ungskogsbestånd. Vid fl åning 
syntes inga skador på kroppen men på ett av 
frambenen var hela klöven kraftigt infekter-
ad och hela benet upp till bogen svullet. Hur 
tjuren låg gav intrycket att han bara lagt sig 
utan dödskamp. 

Genom tandsnittning fi ck vi nu fram tjur-
ens ålder, som var tio år, och när vi började 
följa tjuren var han alltså fyra år. 

Ett av hans mest karakteristiska igen-
känningstecken var hakskägget som egentligen 
aldrig med åldern utvecklades till en normalt 
kraftig hakpåse. Vid jakter var tjuren fl era 
gånger med i såten som jagades av, men då 
djur framför honom blev skjutna vände han. 

Som fyra- och femåring hade han ingen 

 iögonfallande hornuppsättning utan först 
som sexåring. På högerhornet fanns då sju 
taggar med palmat utformning. Vänstra 
horn et hade sex taggar med en palmat horny-
ta. Nu börjar en positiv utveckling av tjurens 
hornuppsättning. 

År 2015 är han en udda 16-taggare med 
betydligt större palmat hornyta. Fortfarande 
är vänsterhornet något mindre, nu med sju 
taggar. 

Hösten 2016 är han en jämn 18-taggare 
med en imponerande hornuppsättning och 
2017 når han sin topp med en 20-taggad jämn 
skoveluppsättning. Hösten 2018, när tjuren 
hittas död, bär han en 16-taggad hornkrona 
med något tillbakabildade taggar. Om han 
nu var på retur eller om den varma, torra 
sommaren hade påverkat hornutvecklingen 
kan man bara spekulera i.

När jag fi ck ta del av Anders fotografi er 
kunde jag mer exakt visa på tjurens hor n-
utveckling genom de sex åren. ‹‹‹
KÄLLOR: 
VÅRE HJORTEDYR - EIGIL REIMERS
OM HJORTDJUR OCH DERAS HORN - LARS ALM


