
Riktlinjer till jägare och förvaltare hösten 2018 

- Med hänsyn till årets extrema väder 

Våren gick snabbt över i sommar, en sommar som kantas av extremt 

varmt och torrt väder. Det varma och torra vädret påverkar viltet rent 

fysiskt och de söker sig till kärr och fuktiga miljöer. De rör sig också så 

lite som möjligt för att inte bränna onödig energi och vätska. Vilket gör 

att det är extra viktigt att viltet faktiskt få vara i fred och inte störas mer 

än absolut nödvändigt.  

Jägareförbundet Blekinge har med anledning av detta följande rekommendationer 

inför höstens jakt:   

- Öka uttaget av kalv kraftigt!  

- Inrikta jakten på de små kalvarna. 

- Vuxenavskjutningen inriktas på små djur och djur i dålig kondition. 

Det klövvilt som drabbas hårdast av vädret älgen som får värmestress redan vid 15 
plusgrader, vilket gör att hjärtfrekvensen går upp och det går åt mer energi. Vädret 
påverkar också växtligheten som viltet ska tillgodogöra sig och fodrets kvalitet 
påverkar hur mycket viltet måste äta. De som påverkas mest är kalvar, kalvförande 
ko, små och dåligt utvecklade ungdjur samt äldre individer. Vuxna individer som 
tjurar och icke kalvförande kor klarar sig bättre. 
Ett år som detta kan vi förvänta oss att kalvarna inte får den utveckling som vi 
önskar. Tillväxten påverkas av kvalitén och tillgången på kons mjölk samt andelen 
örter och dess näringsinnehåll. I år fick korna en kort tid på sig att återhämta sig efter 
den segdragna vintern och har med stor sannolikhet haft svårt att ge sin kalv en bra 
start i livet. Grönbetet har torkat ut och älgarna får äta mer fiberrik föda, vilket de 
annars gör mest på vintern. Det påverkar i sin tur älgkorna som inte klarar att 
producera tillräckligt näringsrik mjölk till sina kalvar. Således har den tid då kalven 
växer som bäst blivit väldigt tuff.  
Detta sammantaget gör att kalvslaktvikterna med stor sannolikhet kommer minska. 
Var därför eftertänksam och inrikta jakten främst efter de små och eftersatta 
kalvarna. Detta för att de svaga kalvarna har svårt att klara den kommande vintern 
samt för att inte försämra älgstammens kvalitét på sikt genom att låta försvagade och 
eftersatta individer växa in i stammen. 
 
Vädret påverkar också kons förutsättningar att komma i bra kondition inför 

brunsten, vilket avgör om hon går i brunst överhuvudtaget eller hur många ägg hon 

släpper. Årets väder påverkar således nästa års reproduktion. 

Som jägare och förvaltare måste vi därför vara oerhört lyhörda på hur det ser ut i 

skog och mark samt vilken status viltet har. Vädret har påverkat årets avkommor 

negativt och vi måste vara beredda på att snabbt justera avskjutningsplaner och 

skötselplaner.  

Detta innebär givetvis inte att allt är fritt utan snarare att man har en extra stor 

eftertanke på vilka djur som fälls. Spara produktiva djur och styr över jakten på små 



och svaga individer. Det är framförallt viktigt är att inrikta jakten på kalv och 

verkligen anstränga sig att fälla små och eftersatta kalvar. 

Årets extrema väderlek är inget som varken vår natur eller vårt vilt varit utsatt för 

under de senaste hundra åren.  Det innebär att vi måste hantera detta på ett bra och 

handlingskraftigt sätt. Därför är det viktigt att hålla dialogen levande i jaktlagen, 

skötselområden och förvaltningsområden för att vi skall få en så bra förvaltning av 

älgstammen som möjligt. För att öka kunskapen om vädrets effekter på viltet är det 

extra viktigt att samla in och rapportera Älgobs och slaktvikter i Viltdata. 

Uppmaningen är att man inom älgskötselområdena har ett avstämningsmöte senast 

efter första jaktveckan. Detta för att snabbt kunna justera avskjutningens inriktning. 

Om älgobsen visar på förändringar som föranleder förändrad avskjutning är det 

viktigt att man reviderar älgskötselplanen, dels för årets förvaltning men även för 

kommande års förvaltning.  

Stora delar av detta gäller självklart även övrigt klövvilt. 

Vidare är det nu extremt viktigt att en aktiv och kvalitativ viltvård bedrivs. 

För mer information och vid frågor kontakta:  

Karin Stoeckmann, Jaktvårdskonsulent  
Karin.stoeckmann@jagareforbundet.se 
010-5847076 
 
Kent Löving, Kommunikatör 
kent.loeving@gmail.com 
079-3496908 
 
Linda Mattisson- Olsson, Ordförande 
linda.mattisson@gmail.com 
070-8840844 
 
K-G Bergqvist, Sekreterare 
bergqvist.kg@gmail.com 

070-9319991 

Jaktliga hälsningar 

Jägareförbundet Blekinge 
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