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älgstammens förvaltning diskuterats och utretts. Äntligen är det dags att besluta om älgstammens förvaltning diskuterats och utretts. Äntligen är det dags att besluta om älgstammens förvaltning diskuterats och utretts. Äntligen är det dags att besluta om älgstammens förvaltning diskuterats och utretts. Äntligen är det dags att besluta om 
hur vi ska få en ännu bättre älgshur vi ska få en ännu bättre älgshur vi ska få en ännu bättre älgshur vi ska få en ännu bättre älgstam.tam.tam.tam.    
    
- Det är ett i huvudsak bra beslut som vi räknar med att riksdagen tar i dag, säger Göran 

Bergqvist, klövviltkonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Den nya älgförvaltningen innebär 

att inventeringar och analyser ska samordnas över större områden, bättre anpassade till 

älgarnas rörelser. Den framtida älgförvaltningen blir i vissa delar enklare än idag, i andra delar 

mer komplicerad. Till exempel minskas antalet registreringsformer, vilket förenklar.  

- Det är också tänkt att frivillig samverkan inom älgskötselområden skall vara den 

dominerande formen när man jagar älg, vilket är bra säger Göran Bergqvist. 

Finns det då inga farhågor med det nya systemet? - Jodå, säger Göran Bergqvist. En risk är att 

det blir både dyrare och mer administrativt krångligt än idag. Det lokala och ideella 

engagemanget hade nog kunnat tas tillvara på ett bättre sätt. 

 

I förslaget får Svenska Jägareförbundet flera olika uppdrag, till exempel att genomföra 

utbildningar och bistå med experthjälp i älgförvaltningen. 

 - Dessa uppdrag är vi givetvis beredda att ta oss an säger Göran Bergqvist, som tillägger att 

Jägareförbundet redan håller på att förbereda för detta. 

Hur många älgar som ska finnas ska avgöras lokalt, i älgförvaltningsområdena. Det är viktigt 

att älgstammens storlek och älgmaten är i balans.  

- Därför är det också viktigt att vi kan göra prognoser för hur mängden mat för älgarna 

förändras framåt i tiden, säger Göran Bergqvist avslutningsvis. 

Sveriges jägare kommer att jaga enligt det nya systemet från och med hösten 2012. 

I Sverige finns cirka 250 000 älgar innan jakten och vi skjuter cirka 90 000 älgar varje höst. 

Den svenske jägaren ägnar i genomsnitt 9 dagar per år åt älgjakt, och jakten ger cirka 11 000 

ton nyttigt kött varje år. 

 

För mer information kontakta:För mer information kontakta:För mer information kontakta:För mer information kontakta:    

Erik Ludvig Berggren, jaktvårdskonsulent i södra Sverige, 0511-37 65 53 

Per Zakariasson, jaktvårdskonsulent i Mellansverige, 08-591 255 74 

Göte Grubb, jaktvårdskonsulent i norra Sverige, 0620-173 25 

Göran Bergqvist, klövviltkonsulent, 070-606 14 48 

Se även www.jagareforbundet.se 

    
Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att 
främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och 
viltvården i Sverige. 



 

 


