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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 ålderskaraktär. Handjurens ålderskaraktärer skildrades i nummer 6 och i nummer 8
beskrevs kalvens första levnadsår. I nummer 9 berättade
vi om brunsten följt av hornutvecklingen i nummer 10.
Spår och spårtecken skrev vi om i nummer 11. Serien
avslutas med Älgens år i det här numret av Svensk Jakt.

VÅREN.
Under vår och höst utnyttjar älgarna gärna jordbruksmarkens grödor. Särskilt omtyckt är klöver, havre
och höstsådda grödor. På åkrar med attraktivt bete
kan älgar från stora områden samlas. Älgarnas besök
på jordbruksmarken på våren sker vid vegetationsperiodens början och avtar när löven på buskar och träd
slagit ut. I vattenrika områden där växtligheten tidigt
börjar växa kan älgarna beta hela dagarna av de spirande
växterna. Efter vinterns begränsade fodertillgång har de
en glupande aptit vilket gör dem mindre försiktiga än
vanligt i sitt uppträdande.

Vid avverkning under vinterhalvåret är det viktigt att löv
och tall görs tillgängligt i rishögarna samt att grantoppar
läggs i en separat hög.

Älgen under
årstiderna
Älgens utnyttjande av olika biotoper styrs av årstidernas växlingar och
man kan i vissa skogstrakter förutse vilka områden älgen kommer att
utnyttja under de olika årstiderna.
TEXT & ILLUSTRATIONER ROLF SVENSSON

Finns ostörda områden med foder, vatten och skydd för
väder och vind är älgen mycket stationär och kan under
längre tid uppehålla sig inom ett mycket begränsat område.
Till skillnad från våra andra hjortdjur växlar älgen
mindre regelbundet mellan daglegan och betesområdet
och tar i stället sin daglega i betesmarken. I södra Sverige
är älgarna mycket ortstrogna och deras hemområden växlar
44

beroende på kön mellan omkring 1 000-5 000 hektar.
Vandringsälgar i norr växlar mellan de höglänta
sommartillhållen och vinterns låglandsområden som kan
vara belägna långt ifrån varandra. Dessa årstidsvandringar
påverkas av snödjupet och sker regelbundet. Vissa älgar
stannar dock kvar och företar inte årstidsbetingade
vandringar.
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Älgarna utnyttjar viktigt
salixbete i åkrarnas
kantzoner.
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ÄLGENS ÅR
SOMMAR OCH HÖST.

VINTERN.

Från försommaren och till
att höstens nattfrost får
örtvegetationen att vissna och
löven att gulna uppehåller sig
älgarna i lövslyrika områden,
gärna belägna i närheten av
sjöar, vattendrag och kärrmarker.
När löven faller söker sig
älgarna till skogsmarker med
bärris, ljung och svamp. Den
tiden benämns ibland som
älgens ljungperiod.

När marken täcks av snö går älgen helt över
till kvistbete. Ungskogar, områden med
lövinslag och enbuskar är omtyckta uppehållsplatser. Slybeväxta kantzoner mot åkrar,
längs skogsbilvägar och oröjda kraftlednings-

gator utgör värdefulla betesområden.
I skogsavverkningar av tall och lövskog samlas ofta älgar. När älgarna under
vintermånaderna går på sparlåga rör de
sig så lite som möjligt för att hålla energi-

förbrukningen på en låg nivå. För att omsätta
fiberrikt, svårsmält kvistbete och få ut mesta
möjliga energi krävs att älgarna tillbringar en
längre tid i lega för idissling än vad sommarens mera lättsmälta växtlighet kräver.

Under vinterhalvåret
tillbringar älgen längre
tid i lega.

Ko och kalv passerar
produktionsskogen
med dess torftiga
undervegetation.

ÄLGENS AKTIVITETSMÖNSTER.

Älgtjur angripen av
älgflugor. Vuxna älgar
har mer parasiter än
kalvar och tjurar mer
parasiter än hondjur.
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Vår och försommar är den tid på
året då älgarna är mest aktiva.
Det är nu man oftare ser älgar
under dygnets ljusa timmar än
under andra årstider. Juni är
den månad älgen är mest aktiv
för fodersök. Den är då enligt
en forskningsrapport aktiv i
genomsnitt 12,8 timmar per
dygn. I juli har aktivitetsperioden
minskat till omkring 9 timmar
per dygn.
I denna studie är det sommartid 8,2 aktiva perioder per
dygn där varje period varar i 73
minuter med mellanliggande
viloperioder om 97 minuter.
Varma högsommardagar
inskränks aktiviteten mitt på

dagen där betning och vila
företas periodvis från sen
eftermiddag till morgon.
Under hösten ökar aktiviteten
och under brunsttiden kan
älgarna vara aktiva 15-17 timmar
per dygn. Efter brunstaktiviteten
går älgarna in i låg aktivitet för
att spara energi och är minst
aktiva i februari månad och
inaktiva 30–40 procent av
dygnet.
Viloperioderna är då så långa
som 156 minuter mot sommarens viloperioder på 89 minuter.
Älgens aktivitet påverkas av
störningar från rovdjur, där de
förekommer, och människor och
deras aktivitet.
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INTE BARA TALL.

Forskning vid SLU Alnarp om älgens foder
och hälsa som leds av Annika Felton visar
att det inte bara är tall som är viktig för
älgens kroppsutveckling. Variation av olika
salixarter krävs för att älgar ska vara i god
kondition och ha höga kalvvikter.
Forskningen visar att i områden med god
tillgång på salixarterna sälg, vide och pil
SVENSK JAKT Nr 12 2019

har älgarna 10-15 procent salixarter i vominnehållet och kalvarnas slaktvikter är
60-66 kilo. I vommar med inga eller endast
några procent salixarter är slaktvikterna
50-55 kilo.
Områden där älgarna har hög andel tall
i fodret är slaktvikterna lägre än i områden
med tall och löv. För två år sedan när jag i

månadsskiftet oktober/november var i norra
Jämtland hade två av våra största skogsbolag
under hösten rensat rent från mängder av
salixarter i skogsbilvägarnas kantzoner.
Någon tid senare väntades i dessa områden
vandringsälgarna.
KÄLLOR: VÅRE HJORTEDYR, EIGIL REIMERS.
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ÄLGENS ÅR

Finns det inte längre plats för älgen?
Krönika: Med ett fokuserat intresse för älgen under 60 år varav 50 år på heltid har jag
haft möjlighet att både som viltskådare och jägare följa älgens levnadsförhållanden. Då
stora förändringar skett både vad avser älgens livsbetingelser och jakten vill jag avsluta
min serie Älgens år med några reflektioner om Sveriges nationalvilt.

Ä

lgen har historiskt genomgått skiftande
öden, men har haft sina förespråkare. För
200 år sedan var det hovjägmästare Herman
Falk som gick till kungen för att få till stånd
ändring på jakten. Hans biologiska kunskap
var imponerande: ”Älgen bör vara fredad under
oktober månad dels för parningen dels emedan
de under denna tid ovanligt lätt falla offer för den jägare som
upptäckt det ställe de utvalt för sin parning vilket ställe de
ogerna lemna.”
Falk ville också få stopp på den förödande vinterjakten.
Svenska Jägareförbundet tillsatte en kommitté som
1955 överlämnade förslag till ändrade bestämmelser för
älgjakten. Förslaget utmynnade i ”att bestämmelser, som
gynnar en mera planmässig beskattning av älgstammen
under hänsynstagande jämväl till biologiska förhållanden bör
genomföras”.
Historiskt har det genomförts utredningar och
forskats om älgen i en omfattning som är oöverträffad
jämfört med andra arter i Sverige.
Älgens livsrum skogen har under 1900-talet kraftigt
förändrats. Under 1960-talet planterades stora arealer
åker och betesmark igen delvis med av staten finansierade
granplantor. Granen har sedan ”tagit över tallmarken”.
Lövet bekämpades med hormoslyr fram till mitten av
1980-talet. Våtmarkerna har dikats ut. Skogens skötselmetoder är inriktade på produktion och ekonomi. Älgens
behov av foder och livsrum tycks nu inte intressera mer
än någon enstaka skogsbrukare.
Ibland framförs att älgen hotar den biologiska mångfalden. Men älgen utgör ju som övrigt vilt en del av den
biologiska mångfalden, och skulle utan människans
ingrepp forma och utveckla mångfalden. Älgens framtid
verkar få målas med mörka färger, kanske till dess att rödlistning sker och då är det så dags. Just nu har jag svårt att
hoppas på skogens förvaltare. Trots att det med relativt
små, men konsekvent genomförda åtgärder i skogens
brukande skulle kunna uträttas mycket till älgens bästa
och samtidigt produktionsskogens bästa.
Älgjägarna, till vilka jag själv har räknats, borde få en
ny Herman Falk. Sveriges mest lättjagade vilt som förr
under hösten i Syd- och Mellansverige motades fram vid
några tillfällen av en drevkedja till skyttelinjen utsätts nu
för jakt av ett helt annorlunda slag.
Älgen är en mycket sävlig idisslare som äter och
idisslar, äter och idisslar. Den rör sig inte mer än
nödvändigt och inte snabbare än i skritt om den inte
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skräms till trav eller galopp. Under vinterhalvåret ställer
älgen om sin ämnesomsättning till foder med lågt
näringsvärde och energibesparande aktivitetsmönster.
Från 20–30 kilos foderintag sommartid till 8–17 kilo för
hondjur och 4–10 kilo för kalv vintertid.
Vintertid har fodret så lågt näringsvärde att det inte
kan kompensera för näringsförluster. Såväl årskalvar som
äldre djur minskar i vikt vintertid oavsett om det är snö
eller barmarksförhållanden. Att då utsätta detta vilt för
jaktträning och jakt med hundar i den omfattning som
nu sker från 21 augusti till februari månads utgång är för
mig ofattbart. Älgen ska inte vara ett träningsobjekt för
hundsport av jägare som lämnat etiken bakom sig.
Myndigheterna borde med hänsyn till utvecklingen
av jakten ändra bestämmelserna för användning av lös
hund. Inget annat hjortvilt än älgen får enligt nuvarande
regler för hundanvändning utsättas för jaktträning annat
än under respektive jakttid för arten.

”Skogens
skötselmetod
er är inriktade
på produktion
och ekonomi.
Älgens behov
av foder och
livsrum tycks
inte intressera
mer än någon
enstaka skogs
brukare.”

Sedan den ökande avskjutningen av älg började
under 1980-talet och sedan nya älgjaktssystemet
infördes 2012 har kalvvikterna, reproduktionen och
andelen älgkor med två kalvar minskat i accelererande
takt. Allt ovedersägliga tecken på en älgstam i kris
i k valitativt avseende. Ändå syns inga tecken från
länsstyrelser, viltförvaltningsdelegationer eller
älgförvaltningsstyrelser om anpassningar av jakten.
Älgjaktlagen tvingas uppfylla på papperet 
angiven avskjutning till 100 procent oavsett
förekomst och sammansättning av älgstammen på de jagandes område. Skogsstyrelsen
menar att en utredning bör tillsättas för
att se över en mera n
 ationellt styrd älg
förvaltning och företrädare för skogs
bruket sluter överenskommelse med
Jägarnas Riksförbund om älgjakten. Ett
förbund som sedan bildandet motarbetat
en ansvarsfull förvaltning av älgen.
Vi b
 rukar vara bra på att framföra
synpunkter på andra länders hantering
av naturresurser. Jag och många andra
ställer oss frågan om Sverige inte har
råd med att hålla vilda djur, eller om
det inte längre är angeläget att vårda
den art som kan anses vara Sveriges
nationalvilt. ‹‹‹
Rolf Svensson

Konstnär och älgkännare
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