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Skrivelse med anledning av Länsstyrelen i Västra
Götalands beslut 218-21418-2015 angående jakttid för
vuxen älg
Bergvik Skog, LRF Västra Götaland och Södra Skogsägarna ställer sig mycket
frågande till det beslut om jakttider för vuxen älg som Länsstyrelsen i Västra
Götaland genom Viltförvaltningsdelegationen tagit beslut om. Genom beslutet
inskränks möjligheten till att jaga vuxen älg med 72 dagar.
Motiveringen till inskränkningen är den känslomässiga aspekten av att riskera
att skjuta dräktiga älgkor i januari och februari. Dock finns det inget
forskningsunderlag som styrker att älgen eller att älgstammen skulle lida mer
av jakt under januari och februari än under de tidigare månaderna av älgjakten.
Denna aspekt jämte andre torde rimligtvis även lagstiftaren tagit i beaktande
vid fastställande av jakttiden för älg i jaktförordningen. Bergviks skogs, LRF
Västra Götalands och Södra skogsägarnas uppfattning är därför att frågan, om
den behöver behandlas, skall ställas till Regeringen och att en undersökning
med forskningsunderlag bör föreligga ett eventuellt beslut i frågan.
Inskränkningen av jakttiden är också mycket olycklig med tanke på den
situation som råder i Västra Götaland med stora betesskador och en minskande
trend för reproduktion och slaktvikter för kalv.
Resultatet från ÄBIN för åren 2014 och 2015 visar på färska skador på tall om
i genomsnitt 13,3 % (7 % - 29 %), vilket är oacceptabelt och ligger långt över
skogsbrukets mål om acceptabla skador på tall mellan 2-5 %. Resultatet tyder
på att älgstammen långt ifrån är i balans med fodertillgången. Då
fodertillgången styr reproduktionen visar den minskande trenden för slaktvikter
på kalv och reproduktionen starka signaler om att fodret generellt inte räcker
till eller är av undermålig kvalitet.
Älgstammen skall enligt dagens förvaltning förvaltas i syfte att skapa en
produktiv älgstam av god kvalitet som är i balans med foderresursen och där
hänsyn tas till betesskador, biologisk mångfald, trafikolyckor och förekomst av
rovdjur. Vi vill betona att förvaltningen av älgstammen skall ske utifrån
tillgängligt faktaunderlag gällande dessa parametrar med tilldelningen som
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instrument. Älgstammen skall inte, vilket Länsstyrelsens beslut innebär,
förvaltas genom anpassning av jakttidens längd.
Slutligen försvårar inskränkningen i jakttiden möjligheten för licensområdena
som har könskvotering att fylla sin tilldelning samt att möjligheten till att fälla
mer skadegörande individer i slutet av vintern försvåras. Med en inskränkt
jakttid på vuxen älg riskerar Älgförvaltningsgrupperna och Länsstyrelsen att få
en betydligt högre administrativ belastning med de ansökningar om skyddsjakt
som de kommer behöva behandla, vilket motstrider målet om en minskad
administration för länsstyrelsen rörande älgförvaltningen.
Bergvik Skog, LRF Västra Götaland och Södra Skogsägarna hemställer därför
att Länsstyrelsen genom Viltförvaltningsdelegationen omprövar sitt beslut.
Vidare uppmanar undertecknade Naturvårdsverket att diskutera ärendet med
Länsstyrelsen i Västra Götaland och vid behov upphäva beslutet och bevilja
jakt efter älg enligt den biologiska jakttidsramen, d.v.s. den 12 oktober 2015 –
28 februari 2016.
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