
Inför jaktsäsongen  2010 – 2011

  Vid fjolårets älgjakt fälldes i Årjängs kommun totalt 593 älgar med stort och smått, d.v.s. 
en minskning med 2 älgar från föregående år. Tilldelningen var 773 älgar och trenden är för 
närvarande att stammen ökar. Älgjakten är ett stort projekt som kräver många människors 
frivilliga insats. Det ställs höga krav på organisation och säkerhet för att kunna genomföra 
den på ett sätt som är betryggande för människor och djur.   
   Inför årets älgjakt har A-licensområdena i Årjängs kommun tilldelats en avskjutningskvot 
på 2 vuxna älgar + 3 kalvar per 1000 hektar, utom söder om E18 som fått 3 vuxna och 4 
kalvar. Licensavgiften är 250 kr per älg men det blir ingen avgift på kalv. Tilldelningen 
kommer från länsstyrelsen och den bygger på insamlad statistik över tillgången på älg inom 
kommunen, på förra årets licensutnyttjande, samt på rekommendationer från älgsamrådet i 
Årjängs kommun. Observera att även områden som inte skjuter älg måste redovisa till 
länsstyrelsen!  All rapportering sker via viltdata, en databas på Internet.
   Förutom den tilldelning som gjorts direkt till A-licensområdena, så har Årjängs 
jaktvårdskrets fått en extra kvot på 15 vuxna + 15 kalvar att dela ut till de områden som fyllt 
sin kvot och som bedömer att de kan skjuta mer älg. Önskemål om extra tilldelning under 
älgjakten tas emot av kretsordförande Roland Kylén tel 076-1304127 eller vice ordförande 
Morgan Zetterqvist 070-5583017 och kan beviljas direkt per telefon. För att extratilldelning 
ska komma ifråga ska ordinarie licenstilldelning vara fylld, men i de fall då kalvtilldelningen 
är större än vuxentilldelningen räcker det att en kalv mer än vuxentilldelningen är fälld. 
Detta är nytt för i år. 
  Vid jaktvårdskretsens älgjaktsträff i år deltog c:a 40 jaktlag. Vid den träffen var 
majoriteten överens om rekommendationer för avskjutningen 2010, för att få en älgstam 
som är av hög kvalitet. Det är först när vi samverkar över stora arealer och agerar 
gemensamt som vi når resultat eftersom djuren rör sig över stora områden. En älgko har ett 
hemområde upp till c:a 3500 ha och en älgtjur upp till 8800 ha.

Rekommendationer för avskjutning:
 *Max. en kapital tjur per 0-1000 ha, men gärna färre. (Kapital tjur = 5 taggar eller fler på 
den sida som vänder mot skytt.)
 *50/50 småtjurar och små hondjur.
*Spara stora hondjur.
*Spara tjurar med 3 taggar eller mer mot skytt. 
*Minst 50% årskalv i avskjutningen.
*Vita älgar bör sparas. 

Vi har alltför många för sent födda kalvar och vuxna älgar med låga slaktvikter, så vi måste 
försöka hjälpas åt att rehabilitera älgstammen. Det är den älgstam vi vill ha kvar efter jakten 
som ska styra avskjutningen. I vissa områden kan betningsskadorna vara stora och där kan 
finnas skäl att jaga mer intensivt och eventuellt söka extra tilldelning. Licenstiden varar fram 
till sista januari 2011 norr om E18. Söder om E18 gäller licenstiden även hela februari och 
det ger möjlighet att jaga älg i exempelvis ungtallbestånd vid ett senare tillfälle. 



Betningsskadorna har hamnat i fokus i debatten under den senaste tiden, men i vår kommun 
är de drabbade markägarna ofta också jägare, så här finns alla möjligheter att lösa eventuella 
problem på plats. 
   Eftersökshund är varje jaktlag enligt lag skyldigt att ha tillgång till inom två timmar efter 
påskjutning. Det räcker inte med vilken hund och förare som helst, utan ekipaget ska vara 
tränat för uppgiften och ha erfarenhet. Goda eftersökshundar är bristvara i älgjaktstider. Det 
är viktigt att varje jaktlag tänker igenom hur man kan uppmuntra sina medlemmar att ta fram 
bra hundar. Exempelvis kan en kalv avsättas för extra träning. Extra köttilldelning eller 
annan ersättning kan tilldelas hundägaren. En målsättning kan vara att varje jaktlag har ett 
eftersöksekipage att ställa upp med i kretsmästerskapet i viltspår.  Det kan vara bra att före 
jakten ha kontaktat grannlagen hur man ska hantera eftersök över jaktlagsgräns. Det är på 
plats med en påminnelse att de jägare som utför eftersök av trafikskadat vilt ska underrätta 
det jaktområde där olyckan skett, även om det nya regelverket kring viltolyckor inte säger 
det.  De som utför eftersök, dag som natt för en mycket ringa ersättning, i syfte att så 
snabbt som möjligt förkorta djurens lidande, är värda uppskattning.
   I  rovdjursdrabbade områden finns en berättigad oro för hundanvändning, både under 
själva älgjakten och i samband med eftersök. Det är nu möjligt för jaktlagets alla 
medlemmar att kunna ingripa för att skydda hunden vid en eventuell rovdjursattack. 
Lagtexten har ändrats.  
   Två vargrevir berör vår kommun. Det ena är beläget i de sydöstra delarna och huvuddelen 
av det ligger i Dalsland. I Glaskogsreviret finns fast etablering; ett vargpar eventuellt med 
föryngring. Rovdjursobservationer under älgjakten ska rapporteras till kretsen och noteras 
på älgobs.rapporten till Jägareförbundet.
   Rådjursstammen i kretsen håller på att återhämta sig men i vissa delar har vi knappt en 
jaktbar stam än. Lo och räv tar fortsatt många djur. Inför kommande vinter är det 
nödvändigt med tidig stödutfodring, samt återhållsamhet med avskjutningen.  Det är också 
viktigt att hålla efter räv för att gynna småviltet. Den gångna vintern stödutfodrades viltet av 
jägare på många platser och det omsattes mycket viltfoder, en pall om dagen enligt  
leverantör, under den värsta perioden.  
  Ungdomssatsningen har en viktig funktion i jägarsammanhang. Årjängs Jaktvårdskrets 
erbjuder hjälp att ordna jakttillfällen för de ungdomar som vill jaga, men som saknar mark,. 
Det finns jägare som är beredda att ställa upp och ta med sig unga jägare på jakt efter hare, 
räv, rådjur och i vissa fall även älg. Kretsen kan förmedla kontakt för dem som så önskar. 
Dessutom är det upp till varje jaktlag att på bästa sätt försöka introducera unga människor i 
jakten.
   Säkerhet i samband med jakt i alla dess former kan det aldrig bli för mycket av. Kolla 
alltid en extra gång om Du till exempel har gjort patron ur, var passgrannen befinner sig, att 
skottfältet är fritt, att kulfånget är tillfredsställande, att älghunden inte befinner sig bakom 
älgen i skottögonblicket, var drevkedjan är när djuren visar sig i passet etc. Ja, listan kan 
som sagt göras lång och ett skott som inte är lossat behöver man aldrig ångra. 

Till sist vill styrelsen för Årjängs Jaktvårdskrets önska alla jägare lycka till med jakten på 
älg och småvilt!



Styrelsen för Årjängs Jaktvårdskrets genom Roland Kylén, ordf. 

  
  
  
  
  

 


