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Sammanfattning  
När älgskötselområden fick registreras 1992 skrev regeringen att de lokala samråden i jakt 

och viltfrågor skulle intensifieras. Lokala samrådet är en partsammansatt grupp som har till 

uppgift att försöka enas om ett gemensamt förslag angående förvaltning och tilldelning av älg.  

Syftet med studien var att analysera lokala samrådets funktion, älgskötselområdens roll i 

lokala samrådet samt älgskötselområdens deltagande i de lokala samråden. Undersökningen 

utfördes med hjälp av litteraturstudier. För att få en djupare förståelse i ämnet intervjuades 

fyra tjänstemän som har mycket kunskap i ämnet. 

 

Denna undersökning visar att lokala samrådet fungerar tillfredställande men aktörerna tycker 

att det finns brister. Tre av fyra respondenter anser att lokala samrådet inte fyller någon 

funktion eftersom älgskötselområden som står för en stor del av arealen i en del 

jaktvårdskretsar inte får delta i samråden. Vidare visar denna analys att det finns kunskaper 

om älgförvaltning i älgskötselområdena. Avslutningsvis visar undersökningen att de 

skötselplaner som ska förankras i lokala samråd i princip aldrig diskuteras där.  

 

Sökord: Älgskötselområde, Lokala samråd 
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1. Inledning  
Efter att ha fått bekräftat att älgskötselområden (ÄO) bestämmer avskjutning och älgvård i 

min tidigare C- uppsats, Älgskötselområde- dess funktion och självbestämmande (Grape, 

2006).  Blev jag nyfiken att fortsätta undersöka i ämnet ÄO. Viltvården och då speciellt 

älgjakten har under senare år engagerat många människor i vårt avlånga land. Skyldigheten att 

bedriva viltvård ligger på den enskilda markägaren och jakträttsinnehavaren. Grundläggande 

principer och samhällsmål för viltvården är enligt jaktlagen att viltvården bör inriktas mot att 

bevara livskraftiga viltstammar av hög kvalité. Vidare ska storleken på viltstammarna 

anpassas efter tillgången på föda, de areella näringarnas krav samt behovet av säkerhet i 

trafiken (SOU, 1990: 60). 

     I och med att markägarna och jakträttsinnehavarna 1992 fick ett större ansvar för 

älgförvaltningen, genom möjligheten att bilda älgskötselområden har diskussionerna om 

älgförvaltningen intensifierats. Vid förvaltning av vilt så behövs kunskap om arter, 

ekosystem, effekter av vilt, människans roll samt hur ny kunskap kan användas. Detta innebär 

att hela ekologiska systemet måste visas hänsyn. Hur ska då förvaltning av vilt på lokal nivå 

fungera så att hela ekosystemet mår bra? En teori är lokal adaptiv förvaltning1 som bygger på 

att användandet av en resurs inte får äventyra framtida nyttjande av resursen.  För att adaptiv 

förvaltning ska fungera behövs flera länkar mellan olika förvaltningsenheter. Den vertikala 

länken rör hur den geografiska och andra lokala resurssystem behandlas. Den andra 

horisontella länken berör den administrativa delen mellan myndigheter och jägare och 

markägare. Den länk som studien avser att analysera djupare är de lokala samråd2 som finns, 

alltså den vertikala länken. Syftet med lokala samråd är att samtliga inblandade parter ska 

komma överens om hur stor älgstam som ska tolereras i markerna och hur stor avskjutningen 

ska vara för att målen ska uppnås (SOU, 1990: 60). I samband med att jägare och markägare 

fick möjlighet att bilda ÄO 1992 beslutade riksdagen att det lokala samrådet skulle 

intensifieras i jakt och viltfrågor. Detta för att åstadkomma en bättre balans i viltstammarna.  

Adaptiv förvaltning innebär att användandet av en resurs inte får medföra någon kollaps i 

ekosystemet. Det inte bara är älgen som förvaltas utan hänsyn ska tas till hela ekosystemet när 

förvaltning av älg sker. En av dessa länkar/ faktorer är lokala samråd. 

 

 

 
                                                 
1 En teori som innebär att användandet av en resurs inte får medföra någon kollaps i ekosystemet. 
2 Det lokala samrådet är en partsammansatt lokal samrådsgrupp som ska försöka enas om ett gemensamt förslag 
angående förvaltning och tilldelning av älg. 
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de lokala samrådens funktion och älgskötselområdens 

roll i samråden samt att relatera detta till idéer i adaptiv förvaltning. 

 

För att svara på syftet utgick analysen utifrån följande frågeställning 

 

• Har älgskötselområden kunskap för att förvalta en älgstam?  

• Hur fungerar de lokala samråden? 

• Hur förankras älgskötselområdenas skötselplaner i de lokala samråden? 

1.2 Avgränsning 
Det finns ca: 600 ÄO (Wennberg- DiGasper, 2006) i Sverige. Analysen begränsades till 

Norrbotten där det finns ca: 60 stycken registrerade 2005. Vidare finns det minst ett lokalt 

samråd i varje jaktvårdskrets3 och det finns totalt 37 stycken i Norrbotten. Fyra personer 

valdes ut till intervjun p. g. a att de har stor kännedom om lokala samråd och ÄO. 

1.3 Metod o materiel 
När en undersökning ska göras måste man ta ställning till vilken metod som ska användas. 

Vilket sätt är det bästa för att får fram kunskapen i just denna undersökning, kvantitativ eller 

kvalitativ forskning? Beroende på vetenskapliga ideologier finns det forskare som anser att 

det finns mera fördelar med kvalitativ forskningsmetod än med kvantitativ och vice versa. 

Enligt Patel och Tebelius (1987) avgör valet av forskningsmetod vad forskningsproblemet är 

samt hur det valts och preciserats. Jag valde att göra en kvalitativ analys på grund av 

möjligheten till att få en djupare förståelse i ämnet. Den empiriska delen bestod av två delar. 

Först analyserades lagstiftning och regeringens utredningar (SOU) samt annan relevant 

litteratur att för att få kunskap om lokala samråd. Därefter utformades frågor till den andra 

delen, intervjun.   

         För att få så mycket information och kunskap som möjligt genom fyra intervjuer valde 

jag att intervjua en jaktvårdskonsulent på jägareförbundet. Detta eftersom jägareförbundet har 

det organisatoriska ansvaret och deltar på de lokala samråden och borde ha stor kunskap om 

ÄO och lokala samråd. Jägareförbundet representerar också jägarna under de lokala 

samråden. För att få markägarnas synpunkter och ÄO syn så intervjuades en tjänsteman vid 

Svea skog, han representerar cirka 15 ÄO och deltar i tre lokala samråd i Norrbotten. Vidare 

intervjuades en tjänsteman från SCA. Han representerar cirka 15 ÄO. Den tredje som 
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intervjuades var en tjänsteman vid Luleå stift som är ansvarig för stiftets viltförvaltning. Han 

deltar i ett lokalt samråd och har arbetat på Länsstyrelsen tidigare med jaktfrågor. 

Med dessa fyra intervjuer får analysen synpunkter från både jägarnas och markägarnas sida. 

Läsaren ska tänka på att dessa markägarrespondenter representerar hälften av ÄO. Dessa ÄO 

är dock i huvudsak bolagsägd mark och inte privata markägares synpunkter. 

     Intervjuerna genomfördes under avspända former. Patel och Davidsson (1994) anser att det 

är bra om intervjupersonen är tillfälligt frånkopplad från den stress som styr hans vardagliga 

sysslor. Intervjuerna genomfördes med hjälp av bandspelare. Jag hade konstruerat ett antal 

frågor (se bilaga), och följdfrågor ställdes vid behov. Eftersom samma frågor ställdes och 

ordningsföljden var likartad tyder detta på en hög grad av standardisering. Standardiseringen 

sjunker dock lite eftersom följdfrågorna kunde vara olika efter varje huvudfråga. 

Struktureringens grad bestäms av vilket svarsutrymme som ges åt respondenterna. Jag valde 

en delvis strukturerad utformning, som innebar att intervjupersonen hade maximalt med 

utrymme att svara på frågorna samtidigt som frågorna var riktade och fokuserade på syftet.  

. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med att inleda läsaren med bakgrunds fakta om studien. Efter det 

presenteras syfte, avgränsningar, metod och materiel, urval, intervju och slutligen 

dispositionen. Kapitel två förklarar bakgrunden till ÄO och där beskrivs viltförvaltningen, 

intressegrupper, lokala samråd och gällande jakträtt. Kapitel tre behandlar teorin om adaptiv 

förvaltning och tidigare forskning. I kapitel fyra analyseras intervjuerna utifrån adaptiv 

förvaltning. I kapitel fem diskuteras det material som insamlats från bakgrund och 

analysarbetet. Uppsatsen avslutas med kapitel sex där mina slutsatser kommer. 

 

                                                                                                                                                         
3 Jaktvårdskretsen är en lokal del av Svenska jägareförbundet, oftast utgör kretsen en kommuns gräns.  
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2. Bakgrund  
I samband med att skogsbruket ändrade inriktning på skogsskötseln under 1950- talet 

förändrades älgens levnadsvillkor. De stora kalhyggena resulterade i att födan som älgen 

föredrog ökade betydligt. Detta gjorde också att älgens reproduktionsförmåga ökade. Det tog 

till 1970- talet innan älgen ökade explosionsartat, speciellt i södra Norrland och norra 

Svealand. Vid denna tid övergick älgjakten från att ha varit allmän till reglerad älgjakt, där 

länsstyrelsen bestämde avskjutningen. Detta gjorde att älgstammen växte kraftigt och 

jägarkåren blev tvungen att skatta älgstammen hårdare (SOU, 1990:60). 

      Den reglerade avskjutningen syftade att anpassa älgstammen till en lämplig nivå i 

förhållande till andra näringar och trafiksituationen. Undersökningar visade att den reglerade 

jakten på många håll åstadkom väl balanserade älgstammar. Dock fanns det områden speciellt 

i norra Sverige som hade alltför stor älgstam. Den stora älgstammen orsakade bland annat 

allvarliga skador på skog och trafikolyckor ökade. 1989 var mer än 400 000 hektar skog 

allvarligt skadat enligt skogsvårdsstyrelsen (SOU, 1990:60). Skogsvårdsstyrelsen gör varje år 

inventeringar av betesskadorna. 2005 års inventering visade att älgskadorna är omfattande 

men skadornas omfattning varierar lokalt ( www.svo.se). 

I riksdagens mål står det 

 ”att i viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet 

får skydd och stöd samt att anpassa jakten efter tillgången på vilt. 

Vidare är det markägaren och jakträttsinnehavaren som ansvarar att 

åtgärderna och anpassning sker” (SFS, 1987: 4§, jaktlagen).  

     

Utredningen Skada av vilt (SOU, 1990: 60) tillsattes av regeringen för att utreda 

viltstammarna. Vidare skulle utredningen utmynna i förslag till hur viltstammarnas storlek 

skall anpassas i förhållande till födotillgången, trafiksäkerheten samt de areella näringarna. 

Utredaren kom fram till att det fanns en obalans i älgstammen i förhållande till födotillgången 

på många ställen i Sverige. Vidare ansågs att ansvaret för avskjutningen skulle delegeras ut på 

lokal nivå. Istället för reglerad avskjutning av älg föreslog utredaren att det skulle finnas 

möjlighet till bildande av ÄO som beskrivs som ett område som har sådan storlek och 

arrondering att det medger vård av en i huvudsak egen älgstam. Syftet var att markägare och 

jakträttsinnehavare själv skulle beskatta älgstammen. Vidare anser utredaren att det är viktigt 

att utbilda om metoder för att bedöma hur stor viltstammen är, om stammen växer eller 

minskar, hur betesskadorna ser ut och hur födotillgången ser ut för tillfället (SOU, 1990: 60).  
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För att få ett grepp över älgbestånden är det viktigt att ett organiserat samråd mellan de olika 

inblandande parter inleds. Detta är också riksdagens mål att jägarna och markägarna ska i 

större utsträckning ska ta över ansvaret för de praktiska frågorna. Enligt utredaren visar den 

senare tiden att det är på det lokala planet som kunskapen finns och att jägarna är redo för det 

större ansvaret av älgstammens förvaltning (SOU, 1990: 60). 

     Regeringen lämnade med bakgrund av ovan nämnda utredning propositionen Jakt och vilt 

(1991/92:9) till riksdagen. Större stabila områden skall kunna registreras som särskilda ÄO av 

länsstyrelsen. Inom ÄO är det jakträttsinnehavarna som själva avgör hur många älgar som ska 

fällas. För området skall det finnas en skötselplan. Regeringens bedömning var att nuvarande 

system med reglerade tilldelningar begränsar möjligheten till en ökad avskjutning vid för stor 

älgstam. Detta beslut gör också att jägarna och jakträttsinnehavarna har det direkta ansvaret 

för älgvården och kan motverka bland annat älgskador. Samtidigt med detta beslut försvann 

också ersättningssystemet för betesskador. Ersättningssystemet ersatte markägare som blivit 

drabbade av älgskador (SOU, 1990: 60). 

     Storleken på ÄO måste vara så stort att det går att få en uppfattning om älgstammens 

storlek och utbredning samt att det måste gå att bedriva en meningsfull vård av älgstammen. 

Den minsta arealen för södra Sverige bör vara 3000- 5000 hektar samt 5000- 8000 hektar för 

norra Sverige. Vid sanktioner mot ett ÄO bör älgskötselplanen samt resultatet i det lokala 

samrådet utgöra en viktig del av underlaget enligt regeringen (SOU, 1990: 60). 

     Naturvårdsverket beslutar genom föreskrifter och allmänna råd hur jakten ska bedrivas 

genom jaktkungörelsen (SNFS 1994: 3). Där står det att ansökan ska vara länsstyrelsen 

tillhanda senast 31 januari. Där ska uppgifter om sökande, fastighetsbeteckningar för 

fastigheter som ingår i området samt eventuella samfälligheter och områdets areal finnas. Vid 

förändringar av ovan nämnda uppgifter ska dessa snarast anmälas till länsstyrelsen.  

     Vidare står det i Naturvårdsverkets allmänna råd och föreskrifter att skötselplanen bör 

infordras med ansökan, samt vara förankrat i det lokala samrådet. Skötselplanen bör beskriva 

en långsiktig målsättning för skötseln av älgstammen i området. Den ska vidare innehålla 

åtgärder som kan vidtas om älgstammen blir för stor och orsakar skador. Älgens påverkan på 

trafiken ska också bedömas. Vidare ska det finnas uppgifter om betessituationen inom 

området, det bör också finnas en skötselplan på hur stor älgstam området bedöms hålla samt 

avskjutningen för området. Viktigt är att beakta den fasta älgstammen samt vandringsälgarna 

vid älgstammens storlek. Om detta inte följs kan det finnas behov till avregistrering av ett 

älgskötselområde Länsstyrelsen ska samråda med viltvårdsnämnden vad gäller registrering av 

älgskötselområden ( NFS, 2002:19). 
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2.1 Viltförvaltning i Sverige 
Naturvårdsverket är en central tillsynsmyndighet för naturvård för förvaltning av vilda 

däggdjur och fåglar. Detta innebär att verket har det nationella ansvaret för samtliga viltarter i 

Sverige. Viltförvaltningens syfte är att, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, 

bevara och nyttja de viltarter som genom naturlig utbredning finns i vårt land så att de består 

långsiktigt i livskraftiga bestånd ( SFS, 2001). 

     Syftet med viltförvaltningen utgår från den lagfasta principen om bevarande av biologisk 

mångfald. Grundläggande riktlinjerna som skrivs är 1) Viltbestånd ska förvaltas bevaras och 

nyttjas långsiktigt 2) Viltarter som genom naturlig utbredning förekommer i vårt land skall 

bevaras långsiktigt i livskraftiga bestånd 3) Viltet är en värdefull förnyelsebar naturresurs som 

skall vårdas och som nyttjas på liknande sätt som exempelvis skog 4) Förvaltningen skall ske 

med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. 5) Nyttjande av viltet i alla dess former skall 

ske efter högt ställda krav på etik 6) Nyttjandet av viltet genom jakt skall ske efter principen 

att fällt vilt skall tillvaratas och användas. 

     Naturvårdsverket har möjlighet att lämna förslag till regeringen om hur nya lagar och 

förordningar samt hur nya och befintliga bör utformas. Verket kan också utfärda föreskrifter 

och allmänna råd med stöd av befintliga bemyndiganden av regeringen eller föreslå att andra 

myndigheter utger nya eller gör förändringar i befintliga allmänna råd och föreskrifter. 

Naturvårdsverket måste också ta hänsyn till andra förhållanden som följer utvecklingen och 

den rådande samhällssituationen. Det kan vara att väga ihop motstående intressen utan att 

deras syfte åsidosätts. Vid förvaltning måste de flesta samhällsaktiviteter bevakas; det kan 

vara avfallsdeponering, vattenkvalitet, vägdragningar, skogsbruk, friluftsliv med mera. De 

måste vidare se över de regionala och nationella konsekvenser av nyttjandet, eftersom den 

enskilde inte kan ha den överblicken ( www.naturvardsverket.se). 

      Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för vården av länets älgstam. Ett långsiktigt 

nyttjande med hänsyn taget till den biologiska mångfalden samt till trafik och övriga intressen 

är grunden. Länsstyrelsen är den regionalt ansvariga förvaltningsmyndigheten för ärenden om 

jakt och viltvård. Till varje länsstyrelse är knuten en rådgivande viltvårdsnämnd. 

Verksamhetsområdet styrs i huvudsak av regler i de centrala delarna av jaktlagstiftningen, det 

vill säga jaktlagen och jaktförordningen samt de tillämpningsbestämmelser till dessa som den 

centralt ansvariga sektorsmyndigheten för förvaltning av vilda däggdjur och fåglar, 

Naturvårdsverket, meddelat. 

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen kan delas in i följande huvudområden:                   

1. Administration av förvaltningen av älg och hjortstammarna, där ingår att registrera 
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områden, meddela licenser med mera. 2. Ge tillstånd till skyddsjakt. 3.  Förebygga och ersätta 

för skador som fredade vilt gjort. 4. Vidare ska länsstyrelsen informera om viltets tillstånd och 

jaktens regler, speciellt när det sker förändringar i faunan (www. lst. se). 

      Viltvårdsnämnden är länsstyrelsens rådgivande organ i jakt och viltvårdsfrågor. Enligt 

jaktförordningen (1987: 905) ska nämnden bestå av tolv ledamöter. Länsstyrelsen utser 

ledamöterna för fyra år. Landstinget utser två politiska företrädare. Skogsstyrelsen utser en 

ledamot. Två ledamöter utses efter förslag av jägarorganisationerna. En ledamot utses efter 

förslag från sametinget. Två ledamöter ska representera frilufts och naturvårdsintresse. En 

ledamot ska ha särskilda kunskaper i trafiksäkerhet och vilt. De tre återstående ledamöterna 

ska företräda ägarna av skogs och jordbruksmark (www.notisum). Enligt Naturvårdsverket 

NFS 2002:9 ska följande arbetsordning gälla för länsstyrelsernas viltvårdsnämnder. Nämnder 

ska hålla minst ett sammanträde per år. Vid sammanträdet skall främst viltförvaltningsfrågor 

av övergripande och principiell natur behandlas. Nämnden ska årligen följa upp hur de lokala 

samråden genomförs och vilka resultat de leder till. Resultaten från samråden ska ligga grund 

för nämndens förslag till länsstyrelsen om bland annat målsättningen för skötseln av 

älgstammen och i förekommande fall hjortstammarna.  

Länsstyrelsen ska vidare enligt jaktförordningen (1987:905) sända kopia till naturvårdsverket. 

2.2 Intressegrupper 
Svenska jägareförbundet är en medlemsorganisation med 195,000 medlemmar. 

Jägareförbundet är vidare uppdelat i 23 länsjaktvårdsföreningar och 377 jaktvårdskretsar. En 

viktig del i svenska jägareförbundets verksamhet är att genom viltövervakning kontinuerligt 

följa viltstammarnas utveckling och tillstånd. Till hjälp till att samla in information och 

kunskap om avskjutning och inventeringar används jaktvårdskretsar, länsjaktvårdsföreningar, 

jaktvårdsenheter, jaktlag, jaktvårdsområden och skogsbolag mm. Resultaten används till att 

följa klövviltets utveckling för att anpassa jakten mot de uppsatta målen på lokal nivå. På 

nationell används uppgifterna för att fånga upp förändringar i viltstammarna som kan leda till 

förändrade skötselåtgärder.  Genom jordbruksdepartementets beslut skall jägareförbundet 

samordna och stödja älgförvaltningsarbetet strategiskt och operativt på lokal nivå och ta 

ansvar för att ett lokalt samråd kommer till stånd. Vidare skall jägareförbundet redovisa de 

lokala samråden samt vilka organisationer som deltagit (www. Jagareforbundet. se).  

 

Skogsstyrelsen är en myndighet som arbetar med frågor om skogen. De arbetar för att skogen 

ska vårdas och brukas för att ge en uthållig god avkastning samtidigt som den biologiska 
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mångfalden bevaras. Skogsstyrelsens viktigaste uppgifter är att vara rådgivare i skogsfrågor, 

svara för tillsynen av skogsvårdslagen, utföra tjänster inom skogens områden samt vara stöd 

inom inventeringsverksamhet och naturvårdsområdet. Sedan ett antal år tillbaka startade 

Skogsstyrelsen ett samarbete SLU. Enkel älgbetesinventering (ÄBIN) är en metod att 

uppskatta älgstammens storlek genom att inventera betesskador. Det går ut på att en 

inventering görs på älgbetade träd för att få en uppfattning om hur älgstammen är i 

förhållande till födotillgången. Nu finns det en förenklad version av ÄBIN, där jaktlag och 

markägare kan genom inventering skaffa sig en översiktlig bild av betestrycket. Detta 

förenklade ÄBIN är lämpliga att utföra i ÄO, jaktvårdsområden, byar eller större 

skogsfastigheter. Skogsstyrelsen anser att denna information/ kunskap bör vara ett normalt 

beslutsunderlag i bedömningen av älgstammarna (www.svo.se). 

     Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som 

äger eller brukar jord och skog. LRF har drygt 163,000 medlemmar. För LRF är jakt och vilt 

frågor viktiga av flera skäl. Dels för att viltet är en resurs och en naturlig del i jord- och 

skogsbrukets produktion. Därför stödjer LRF en landsbygds politik där viltresursen ingår och 

bidrar till utveckling på landsbygden. Dessutom anser LRF att jaktfrågor viktiga för att nå en 

balans mellan viltstammarnas storlek och minimera skadorna som viltet gör inom jord och 

skogsbruk. Det är därför viktigt att myndigheter och organisationer som företräder mark- och 

skogsbruk bereds tillfälle att påverka de framtida viltstammarna. Vidare har synen på viltet 

förändrats eftersom fler grupper med olika intressen är inblandade (www. lrf. se).  

 

2.3 Lokala samråd 
När regeringen lade sin proposition Jakt och vilt 1992/92:9 bestämdes det att markägare och 

jägare måste ta ett större ansvar för att uppnå målet med en balans i älgstammen i förhållande 

till födotillgången. Regeringen skriver vidare att ”det lokala samrådet i jakt och viltfrågor bör 

intensifieras” (Prop. 1991/92:9).  

     Det lokala samrådet är en partsammansatt lokal samrådsgrupp som ska försöka enas om ett 

gemensamt förslag angående förvaltning och tilldelning av älg. Detta område brukar utgöra en 

kommungräns. De ska lämna förslag till länsstyrelsen och länsviltnämnden om lämplig 

avskjutning av bland annat älg. Gruppens obligatoriska medlemmar är Lantbrukarnas 

riksförbund ( LRF), Svenska jägareförbundet (SJF), Skogsägarnas lokalorganisation och 

Jägarnas riksförbunds lokalavdelning. Vidare kan andra parter som trafikintresset, 

storskogsbruket och rennäringen med mera adjungeras in vid behov (SOU, 1997:91). 
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För att få en fungerande älgskötselförvaltning som svarar mot de krav statsmakterna ställer 

behövs en mer enhetlig och långsiktig älgvård enligt regeringen. Svårigheten att styra 

älgstammarnas storlek beror på många faktorer exempelvis: älgens sätt att röra sig, 

fastighetsstrukturen, samverkan mellan jägare och markägare och hur olika parter värderar 

hur mycket skador som kan tolereras. Regeringen menar att en avgörande faktor för att hålla 

stammen på en tolererbar nivå från de areella näringarna är att de finns en enighet i 

avskjutningens storlek (Prop. 1991/92:9). 

     En grundläggande förutsättning för att utveckla och genomföra älgvården är att kartlägga 

älgpopulationen och nuvarande skadefrekvens. Regeringen menar att med utbildning och 

information ska de gå att nå enighet bland aktörerna beträffande viltstammarnas storlek och 

skadeverkningar. 

     Svenska jägareförbundet (SJF) som är administrativt ansvarig har tillsammans med 

Lantbrukarnas riksförbund, Jägarnas riksförbund och skogsindustrierna ingått en 

överenskommelse om riktlinjer för detta samråd. Samrådet har till uppgift att lämna förslag 

om avskjutningens storlek, tilldelning, jakttider, avskjutningsprinciper, skadeförebyggande 

åtgärder och biotopvårdsåtgärder. Resultatet av detta samråd lämnas till länens 

viltvårdsnämnd som lämnar en rekommendation till Länsstyrelsen (Jaktförordningen, 

1987:905).  

     I Norrbotten har 2004 en arbetsgrupp bestående av Svea skog, Stiftet, SCA, länsstyrelsen 

och Jägareförbundet arbetat fram en förvaltningsplan av älgstammen i Norrbotten i syfte ”att 

utveckla ett system som skapar bättre förutsättningar att förvalta länets älgstam utifrån 

biologiska förutsättningar” (www.jägareförbundet.se, sid 1) 

 I planen beskrivs det lokala samrådets roll. I lokala samrådet skall samma antal företrädare 

för markägare och jägare ingå. De skall genomföra möten för att diskutera älgstammen och 

dess utveckling samt lämpliga nivåer för licenstilldelningar. Där står bland annat att samrådet 

som sammankallas genom jägareförbundet, skall via länsstyrelsen få information om och 

uppdatering av ÄO skötselplaner. Vidare ska lokala samrådet ge synpunkter på ÄO 

skötselplaner så att de överensstämmer med lokala samrådets/ förvaltningsområdets syn på 

älgstammens utveckling.  

     Eftersom bildandet av ÄO är frivilligt och bygger på samverkansformer mellan flera 

parter, så anser inte regeringen att det skall vara tvång för älgskötselområden att ingå i ett 

lokalt samråd Utan det står att ÄO bör såsom A- områdena redovisa i det lokala samrådet hur 

avskjutningen gått. Där bör framkomma vad som framkommit vid lokala samrådet samt hur 

årets älgjakt uppfyllt målen i förhållande till älgskötselplanen och tidigare samråd (Prop. 
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1991/92:9). Vidare skriver regeringen att vid ställningstagande om avregistrering av ÄO bör 

skötselplanen och resultatet av det lokala samrådet utgöra en viktig del av underlaget. 

2.4 Gällande jakträtt 
Grundprincip för att jaga älg gäller enligt 33§ jaktlagen ( 1987: 259) att jakt endast får ske 

efter licens av länsstyrelsen. Inom licensjakten inryms: A- områden, som är ett område som 

tål en avskjutning på minst en vuxen älg. Länsstyrelsen bestämmer avskjutningen av älg inom 

området. B- områden, uppfyller inte kraven för att A- område med kan tilldelas ett vuxet djur 

av länsstyrelsen. K- områden, behöver inte registreras men länsstyrelsen bestämmer jakttiden 

(oftast fem dagar). K- områden får endast skjuta kalv. E- områden, måste ha en 

sammanhängande areal på minst 20 hektar. Kan tilldelas en kalv av länsstyrelsen. Inom ÄO 

bestämmer som tidigare beskrivits jägarna och markägarna själva avskjutningen (www. lst. 

se). Som underlag för länsstyrelsens beslut vid licenstilldelning måste ett lokalt samråd äga 

rum för att försöka nå en överenskommelse över bland annat avskjutningen av älg. Ett ÄO 

behöver inte ingå i ett lokalt samråd utan endast redovisa till länsstyrelsen sin skötselplan.  
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3 Adaptiv förvaltning  
Adaptiv förvaltning är en förvaltningsteori som åsyftar att användandet av en resurs inte får 

medföra någon kollaps i ekosystemet. Med andra ord får inte de ekologiska systemens 

kapacitet att upprätthålla sociala och ekonomiska system förstöras. Hållbar utveckling är ett 

begrepp som är centralt i teorin. Agenda 21 definierar detta med” att utvecklingen tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov" (www.ieh.se/Agenda21).  

      I Naturvårdsverkets grundläggande riktlinjer för viltförvaltning tydliggörs syftet med 

hållbar utveckling av viltförvaltningen. Viltförvaltningen av det jaktbara viltet innebär att 

nyttjandet ska vara inriktat på uthållig hushållning. Vidare skall viltarter som genom naturlig 

utbredning förekommer i vårt land bevaras långsiktigt och i livskraftiga bestånd. Slutligen 

skall viltet betraktas som en förnyelsebar resurs som får nyttjas på likvärdigt sätt som skog, 

gröda och fisk (Naturvårdsverket, 2000). Syftet med adaptiv förvaltning är att människor och 

organisationer som förvaltar resurser ska lära utifrån sina erfarenheter. Ett exempel är vad för 

stor älgstam kan få konsekvenser för trafikanterna.  

     Ekosystem är dynamiska och ej stabila. Exempelvis kan älgstammen förändras från år till 

år på grund av att avskjutningen är felaktig. Ekosystemet kan också bjuda på ej förväntade 

överraskningar och på så sätt kan vi genom adaptiv förvaltning agera efter förändringar.  

Adaptiv förvaltning är också sammankopplat till begreppet resiliens. Resiliens betyder ett 

systems förmåga att trots störningar återhämta sig. Ett ekosystem som trots störning inte 

förändra kallas för resilient. Ett beslut är inte en slutgiltig lösning, utan ses snarare som ett 

experiment som måste följas upp för att eventuellt leda till mer kunskap om ekosystemen 

(Naturvårdsverket, 2003). Denna aspekt är viktig i system som kan påverkas mycket av 

människors beteende. Det hållbara nyttjandet ska ses som en process som hela tiden måste 

anpassas i en föränderlig värld. Ingen strategi råda för evigt utan förändringar i ekosystemet 

ska noga iakttas och sedan ska vi agera efter dessa förändringar. Detta medför att det behövs 

mycket och bred kunskap och förståelse om de lokala ekosystemen samt hur olika 

skötselåtgärder påverkar dessa.  

     Vid förvaltning av vilt så behövs kunskap om arter, ekosystem, effekter av vilt, 

människans roll samt hur ny kunskap kan komma till användning. En viktig faktor i adaptiv 

förvaltning är att inte förändra ekosystemen utan acceptera förändringar och agera på ett 

lämpligt sätt. Adaptiv förvaltning är ett tillvägagångssätt där kunskaper och erfarenheter 

kontinuerligt utvärderas. För att kunna skjuta älg eller fiska utan att skada populationen måste 

det göras olika mätningar av en art inom ett område (Moller, Berkes et al., 2004).  
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 Det finns två typer av adaptiv förvaltning 

    1. Centraliserad adaptiv förvaltning kan ses som ett vertikalt beslutsfattande där forskare 

och myndighetspersoner beslutar hur resurserna ska förvaltas. Därefter måste besluten 

implementeras bland lokala resursanvändare. Här har de lokala resurspersonerna endast en 

hjälpande roll till beslutsfattarna. Detta system kan leda till att forskare och 

myndighetspersoners intressen kan få för stor betydelse och styras för mycket vid besluten 

(Wennberg- DiGasper, 2006). 

    2. Det andra systemet lokal adaptiv förvaltning bygger på att de lokala resursanvändarna 

själva ska förvalta resursen. Vidare bygger detta på att aktörerna måste lägga ner tid på att 

inhämta information och kunskap. Det enligt Ostrom (1990) viktigt att aktörerna samarbetar 

för att inte resursen ska utarmas.  

     Eftersom ett ÄO själv sköter om älgstammen och bestämmer avskjutningen (Grape, 2006) 

blir den lokala adaptiva förvaltningsmodellen aktuell. För att en lokal adaptiv förvaltning ska 

fungera behövs flera länkar som tillsammans ska utgöra ett beslutsunderlag för exempelvis 

hur stor älgstammen är (Olsson & Folke, 2001).  

      Ekosystem förvaltning betyder att man inte enbart förvaltar en resurs (älgen) utan att man 

mäter och utvärderar exempelvis betesskador, tillgång på predatorer med mera. De lokala 

resursanvändarna är de viktigaste aktörerna i ett lokalt adaptivt förvaltningssystem. Dessa 

förvaltar naturresurserna och ser oftast förändringarna i ett ekosystem först. Den lokala 

ekologiska kunskapen som bör finnas är den kunskap som bofasta människor registrerat över 

en lång tid från det lokala ekosystemet. Vidare måste det finnas olika sorters mätmetoder för 

att kunna följa utvecklingen för exempelvis älgstammen. Älgobs är en metod som jägarna 

själv använder och sedan sammanställs av svenska jägare förbundet. Älgbetesinventering är 

en annan metod som skogsstyrelsen använder genom att de inventerar älgens bete på skogen 

årligen. Experiment är också en viktig del i adaptiv förvaltning. Det är genom att förändra 

åtgärderna som resultaten kommer, ibland blir resultaten mindre bra och då får man revidera 

sin plan. Här finns exempel som fri kalv avskjutning samt varierande hondjursavskjutning. 

Ökad hondjursavskjutning visar att älgstammen minskar (SOU, 1990: 60). Därför är det 

viktigt att kunskaper, erfarenheter och förändringar av ekosystemet får resursanvändare att 

delge kunskaper till varandra och få en bättre förståelse för förvaltningen av vilt. De lokala 

samrådsgrupperna är ypperliga tillfällen att delge sådan information. 
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Figur 1. 
Modell över återkommande steg i adaptive förvaltning. 
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1. Förvaltningen utgår utifrån att älgstammens population hela tiden förändras och att 
dessa förändringar är svåra att förutse. 

 
2. Förändringar i systemet måste fortlöpande följas upp genom inventeringar för att 

förvaltaren ska kunna reagera på hur avskjutning av älg berör systemet. 
 

3. På grund av vad som framkommer vid inventeringarna mm ska förvaltaren korrigera 
kunskapen kontinuerligt i förhållande till de effekter som uppstår i systemet. 

 
4. Resursanvändningen ska revideras med hänsyn till observerade ändringar samt den 

kunskap man har fått om systemet. 
 
Denna modell visar hur adaptiv förvaltning kan användas. Modellen utgår inte utifrån någon 
viss populationsstorlek utan förvaltningen ska kunna anpassas till olika förhållanden.  
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I jaktlagen 4 § står det att  

 Viltet skall vårdas i syfte att bevara de viltarter som tillhör landets 

viltbestånd och att främja en med hänsyn till allmänna och enskilda 

intressen lämplig utveckling av viltstammarna. I viltvården ingår att genom 

särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa 

jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och att anpassning 

sker svarar markägaren och jakträttsinnehavaren ( SFS, 1987:259). 

 

 Det är alltså markägaren som ytterst har skyldigheten att bedriva viltvård, oavsett om 

jakträtten är överlåten eller ej. Det åligger därför på markägarens ansvar att balansera 

viltstammen så att den ligger på en acceptabel nivå ( Fransson, 2003). Vidare bygger 

viltförvaltning på att beslut fattas och åtgärder genomförs på faktabaserade kunskaper. 

Kunskaper ska samlas in så att rätt förvaltningsåtgärd skall kunna användas samt effekterna 

av besluten. Vidare skall information och utbildning vara en viktig del för att insatserna för 

viltet ska ge bra resultat samt att åtgärderna får en bättre förståelse bland olika inblandade 

parter (Fransson, 2003) 

     I nuvarande lagstiftning slås det fast att markägarna och jägarna har ett gemensamt ansvar 

att leva upp till de mål med viltförvaltning som samhället säger. Detta ansvar har successivt 

ökat i samband med att besluten vid viltförvaltning förts ner på lokal nivå. Enligt Fransson 

behövs samverkan mellan flera markägare för att få en rationell hantering av viltresurserna. 

Detta kan ske inom ramen för lagligt reglerade viltvårdsområden eller genom den frivilliga 

vägen som tillämpas inom ÄO (Fransson, 2003). 

     En del i lokal adaptiv förvaltning är de lokala samråd som ska finnas på lokal nivå. Den 

bygger på överenskommelse mellan jägare och större markägarorganisationerna. Syftet med 

lokala samråd är att samtliga inblandade parter ska komma överens om hur stor älgstam som 

ska tolereras i markerna och hur stor avskjutningen ska vara för att målen ska uppnås.  

Här kommer den adaptiva förvaltningen in där flera parter och intressegrupper kommer med 

kunskaper och uppgifter om ekosystemets förändringar. Det är i det lokala samrådet som 

inventeringar, mätningar och ny information delges till alla inblandade parter för att de kunna 

komma överens om avskjutning eller andra åtgärder för att ha en balanserad älgstam anpassad 

till födotillgången i älgskötselområdena. Resultaten från de lokala samråden skall rapporteras 

till viltvårdsnämnden och länsstyrelsen. Vidare ska viltvårdsnämnden följa upp vad som 

beslutats på samrådsmötena årligen och rapportera till länsstyrelsen. Vid upprättande eller 
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översyn inom älgskötselområden ska ett mer formellt och protokollerat samråd ske mellan 

markägare och jägare inom området (Fransson, 2003). 

     Med tidigare fakta som bakgrund så är uppenbart att de lokala samråden en viktig del av 

den lokala adaptiva förvaltningen av älg, detta för att uppnå riksdagens mål med att storleken 

på viltstammarna ska anpassas efter tillgången på föda, de areella näringarnas krav samt 

behovet av säkerhet i trafiken (SOU, 1990: 60). Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

de lokala samråden fungerar. Flera parter Fransson, (2003) och Skogsstyrelsen, (2003) anser 

att intresset för deltagande i lokala samråd på många håll är litet och att en del 

älgskötselområden lever i en egen värd utan nödvändiga kontakter med den lokala 

samrådsgruppenMed detta som bakgrund kommer nästa avsnitt att handla om hur olika 

aktörer ser på lokala samråd samt hur detta kan kopplas till lokal adaptiv förvaltning. 

3.1 Tidigare forskning 
I Grapes (2006) tidigare undersökning om ÄO styrning och självbestämmande anser 

tjänstemannen på länsstyrelsen att de lokala samråden inte fungerar så bra eftersom ÄO inte 

behöver delta på samråd. Vidare anser informanten att detta kan få stora konsekvenser för 

skog och närliggande jaktområden. Tjänstemannen anser vidare att det finns en okunskap hur 

ÄO ska beskatta en älgstam. Wennberg- DiGasper (2006) har i sin avhandling om adaptiv 

förvaltning undersökt hur ÄO mäter älgstammens storlek. Undersökningen visar att 26 % av 

543 ÄO inte använder sig av någon mätmetod alls. Samma undersökning visar att 51 % av 

637 ÄO inte förvaltar hela ekosystemet utan endast älgen. Med ekosystem förvaltning avses 

att hänsyn tas till förändringar i antalet predatorer eller förändringar i betesskador när 

avskjutningen bestäms. Skogsstyrelsen anser att många ÄO lever ett eget liv utan att ta de 

nödvändiga kontakter som det lokala samrådet ger via inventeringar och kunskap om 

viltstammarnas storlek. Fransson, (2003) skriver att den frivilliga överenskommelsen om 

lokala samråd måste ses över, eftersom på en del håll i landet finns ett litet intresse för 

samråd. Detta är inte ändamålsenligt eftersom älgstammen berör ofta flera ÄO. Enligt 

Grimsöforskaren Petter Kjellander tycker 55 % av respondenterna som svarat på hans enkät 

att de lokala samråden fungerar bra. Det är endast 13 % av jägarna som är missnöjda med hur 

lokala samrådet fungerar. Dock anser en stor grupp av skogsbolagen och skogsstyrelsen som 

anser att samråden inte fungerar bra (www.jagareforbundet.se). 
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4 Analys av intervjuer 

Älgskötselområdenas kunskapsunderlag 
Enligt adaptiv förvaltning är det vid förvaltning av vilt viktigt med kunskaper om arter, 

ekosystem, effekter av vilt, människans roll samt hur ny kunskap kan komma till användning. 

Första delen av analysen kommer att handla om hur detta med kunskapsunderlaget fungerar i 

de lokala samråden.  

     Enligt alla fyra intervjupersonerna har både jägarintressena och markägarintressena egna 

förmöten innan det lokala samrådet, där de går igenom fakta från inventeringar, älgobs och 

Äbin med mera. Tjänstemannen vid Svenska jägareförbundet (SJF) menar att vissa ÄO 

införskaffar sig den kunskap som behövs för att förvalta en älgstam, medan andra ÄO inte gör 

det. Han tror vidare att ÄO använder sig av älgobs, avskjutningsstatistik och lokal kunskap. 

ÄO använder sig också av Äbin trots att det har visat sig att det är svårt på vissa områden att 

koppla ihop betesskador och älgtäthet. Han anser vidare att skogsbruket ibland kritiseras av 

jägarna för att de har för lite kunskap för att motivera en ökad avskjutning av älg (Intervju 1). 

     Tjänstemannen vid Svea skog anser att ÄO sköter sig minst lika bra och eller kanske bättre 

med att införskaffa kunskap vid älgförvaltningen än jaktvårdskretsarna. Detta eftersom ÄO 

får samma fakta, älgobs och avskjutningsstatistik som kretsarna har. Dessutom har de utöver 

kretsen, lokal kunskap genom egna inventeringar och insamlingar av exempelvis livmödrar. 

Han tillägger dock att det finns ÄO som inte sköter det bra. Respondenten anser också att ÄO 

försöker samla in så mycket fakta som bara går genom att anlita experter. Han säger att 

kretsarna får fakta från Jägareförbundet, dock får han aldrig del av hur deras fakta arbetats 

fram på de lokala samråden (Intervju 2). 

     Tjänstemannen vid SCA anser precis som Svea skogs representant att ÄO har samma 

faktaunderlag som jaktvårdskretsarna. Vidare inventerar de själva bland annat med helikopter 

och anlitar utomstående vid inventeringar, han anser att i vissa fall har ÄO bättre underlag än 

kretsarna eftersom de gör fler inventeringar på egen bekostnad. Vidare anser han att 

inventeringar måste ligga till grund för att man ska veta utgångsläget innan jakten. 

Respondenten menar också att ju fler komponenter som kopplas ihop, ju säkrare uppgifter om 

älgarna får man. Vidare säger han att det finns kretsar som frågar ÄO om vad de kommit fram 

till och beslutar efter ÄO underlag. Respondenten tycker att samråden arbetar baklänges 

eftersom ÄO skötselplan ska vara färdig före det lokala samrådet. Då är avskjutningen 

förutbestämd innan samrådet har diskuterat färdigt (Intervju 3). 
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Tjänstemannen vid Stiftet säger att de ÄO han känner till försöker använda älgobs, 

avskjutningsstatistik och andra inventeringar för att kunna utarbeta en skötselplan. Han anser 

att ÄO använder fakta på ett bättre sätt än jaktvårdskretsarna. Vidare påpekar han att varken 

jägarna eller markägarna tar ansvar för viltförvaltningen. Respondenten säger att enskilda ÄO 

tar ansvar genom att försöka mäta stammen efter jakten. Han anser vidare att det endast är de 

döda älgarna som räknas och inte levande. Vidare måste aktörerna använda fakta på ett seriöst 

sätt och inte säga nej till mer och ny fakta (Intervju 4). 

Sammanfattning  

Tjänstemännen vid Svea skog, SCA och Stiftet är alla eniga och får delvis medhåll av 

tjänstemannen från JFB att ÄO genom olika mätmetoder har kunskap om älgen. Enligt 

adaptiv förvaltning är detta en viktigt vid förvaltning av älgstammen. Tjänstemännen vid Svea 

skog, SCA och Stiftet anser också att de i många fall har mer kunskap eftersom de utöver den 

faktakunskap de får från jaktvårdskretsarna inventerar själv. Enligt Moeller, Berkel et al., 

(2004) måste mätningar av en resurs göras kontinuerligt för att få en bild över resursen.  

     Vidare är ekosystemet enligt adaptiv förvaltning dynamiskt och föränderligt. Därför är det 

enligt Tjänstemannen vid SCA viktigt att flera komponenter kopplas ihop för att få ett bra 

faktaunderlag vid älgförvaltningen, detta eftersom älgstammen förändras.  

Älgskötselområdens medverkan i lokala samråd 
Syftet med adaptiv förvaltning är att människor och organisationer ska lära sig något nytt 

utifrån sina erfarenheter. Älgstammen kan förändras från ett år till ett annat på grund av olika 

beslut som tas. Ett exempel kan vara avskjutningen. Ekosystem är dynamiska och kan bjuda 

på överraskningar.  

     Lokala samrådet ska enligt alla respondenterna bestå av tre markägarrepresentanter, och tre 

jägarrepresentanter, vidare adjungeras skogsstyrelsen till samråden samt andra parter vid 

behov. Lokalt samråd är i princip bara en gång per år. Det finns enligt tjänstemannen från SJF 

ett centralt samarbetsavtal mellan flera parter. Intervjuerna visar att ÄO inte deltar i de lokala 

samråden, utan endast i enstaka fall adjungeras. 

     Tjänstemännen från Svea skog, SCA och Stiftet anser alla att ÄO bör få delta som 

adjungerad på de lokala samråden för att få ta del av fakta och information. Tjänstemännen 

från SJF säger att det finns krav runt om i jaktkretsarna på att ÄO ska ingå i samråden. Detta 

är enligt honom en misstolkning av ÄO. Enligt han ska jaktvårdskretsen representera dessa. 

Dessutom är ÄO representerade genom markägarintresset. Han menar att ÄO genom 

jägarträffarna kan komma med förslag och synpunkter. Han tycker att det skulle vara fel om 
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ÄO får delta och inte de stora A- licensområdena. Det finns dock jaktvårdskretsar som 

adjungerar ÄO med stora arealer till lokala samråden. Det tycker respondenten är bra, om det 

går att lösa (Intervju 1). 

      Tjänstemannen vid SCA säger att de lokala samråden inte fyller någon funktion om ÄO 

inte får delta. Vidare säger han att ÄO är en stor del av älgförvaltningen. Detta för att de olika 

parterna ska dela med sig av kunskap och inventeringskunskap.  Han säger att han drivit 

frågan om att ÄO ska adjungeras till lokala samråden, tillsammans med andra aktörer. Vidare 

säger han att det finns kretsar som trots jägareförbundets negativa attityd bjudit in ÄO till de 

lokala samråden. De har ingen beslutanderätt eller rösträtt, men får ta del av information . Han 

anser att det är centralt för att få igång samarbete mellan flera aktörer. Det är också lokala 

samrådets viktigaste funktion. Detta är angeläget om ÄO ska stå i linje med övrig 

älgförvaltning han (Intervju 3).  

     Tjänstemannen från stiftet som ingår i ett lokalt samråd anser att ÄO bör ingå i det lokala 

samrådet. Eftersom det bara finns ett ÄO i hans krets bjöd han in en representant till ett  lokalt 

samråd på eget bevåg. Det resulterade i att jaktvårdskretsens ordförande skickade ut 

vederbörande från mötet. Tjänstemannen vid Svea skog tycker att det är underligt att inte ÄO 

spelar en större roll i lokala samrådet eftersom de på en del håll har större areal än vad jägarna 

representerar. Han sitter själv i tre lokala samråd och säger att de i princip aldrig diskuterar 

skötselplaner. Tjänstemannen vid stiftet som också sitter i ett  lokalt samråd minns inte heller 

att de har diskuterat någon skötselplan. Det borde vara rimligt att man diskuterar 

skötselplanerna så att de harmoniserar med övriga kretsen. Han menar vidare att det skulle 

vara bra om ÄO också fick vara med och lyssna på diskussionerna och få delge hur ÄO 

resonerar. Tjänstemannen vid SJF anser också att det är brister hos en del kretsar. Detta kan 

enligt respondenten bero på att många ÄO bildades pga. personliga konflikter mellan olika 

parter. Därför kan det vara dålig kontakt mellan ÄO och lokala samråden. Sedan finns det 

områden som det fungerar bra. Där är diskussionerna på jägarträffarna givande och man har 

varit överens om avskjutningen. Tjänstemannen vid SJF anser att det är viktigt att ÄO och 

licensområdena följer det gemensamma målet för älgstammen. 

     Tjänstemännen vid Svea skog och SCA säger att det finns kretsar där markägare och jägare 

arbetar ihop oavsett licensform. I Råneå har kretsen och markägarna gemensamt tagit fram en 

nätbaserad rapportmodell, där varje lag kan rapportera in dagligen eller veckovis hur 

avskjutningen har gått samt älgobsen. Där kan vem som helst gå in och få information och 

göra analyser. De anser vidare att det är ett mycket bra material om man vill göra 

avstämningar under jakten och ett utomordentligt bra verktyg för att följa upp vad som 
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händer. Lokal kunskap kan delges effektivt och det ger bättre kvalité inför samråden. Vidare 

säger de att i och med att de har samma faktaunderlag så har de lättare att komma överens i 

samråden angående avskjutning och älgförvaltning. Tjänstemannen vid stiftet tycker att inte 

att det finns tydligt uppsatta mål för hur stor älgstammen ska vara, vidare görs inga mätningar 

efter jakten. Detta är viktigt för att få en uppfattning om avskjutningen fått det resultat som 

avsågs. Det viktigast är att utvärdera vad som hänt efter avskjutningen. En skötselplan ska 

kunna revideras om den inte var bra. Vidare anser han att fler inventeringar måste utföras. 

Detta för att få tillräckligt med fakta innan beslut tas. Respondenten hänvisar till 

flyginventeringar i Västerbotten som har visat sig vara ett utmärkt underlag vid 

älgförvaltning. 

     Han sitter också i ett lokalt samråd i Västerbotten och där driver jägareförbundet på att ÄO 

ska få delta i lokala samråden. Där finns det också exempel på hur ÄO tillsammans med 

kretsarna använder fakta och lokal kunskap på bra sätt. Han tycker att det är konstigt att 

jägarsidan i Norrbotten arbetar mot ÄO medverkan i lokala samråd, eftersom det fungerar bra 

i Västerbotten (Intervju 4). Tjänstemannen vid JFB dokumentationen av besluten i lokala 

samråden kan förbättras. Vidare kan kretsarna bli bättre med att samla in fakta och synpunkter 

inför de lokala samråden för att lära och diskutera med varandra. På många håll fungerar det 

bra (Intervju 1).  

Sammanfattning  

     Det är viktigt vid förvaltning av en resurs att alla aktörer samarbetar. Undersökningen visar 

att tjänstemännen vid Svea skog, SCA och Stiftet anser att är en brist i samarbetet eftersom 

ÄO inte får delta i lokala samråd. De anser vidare att detta är fel eftersom ÄO står för en stor 

del av arealen i många kretsar. Tjänstemännen vid Svea skog och stiftet säger båda att de i 

princip aldrig diskuterar ÄO älgskötselplaner i lokala samrådet. Enligt adaptiv förvaltning är 

det viktigt att de lokala resursanvändarna, i grupp tillsammans diskuterar om sina kunskaper 

och lär av varandra. Detta anser alla respondenter men jägareförbundets representant anser att 

denna diskussion kan föras i de informationsträffar som är före lokala samråden. Ett bra 

exempel är enligt tjänstemännen vid Svea skog och SCA samarbetet i Råneå jaktvårdskrets. 

Lokala systems verkan på en resurs 
Enligt lokal adaptiv förvaltning är det viktigt att ta hänsyn till hur olika lokala system 

påverkar resursen och tvärtom. Det kan till exempel vara att en resurs är rörlig, älgen vandrar 

över stora områden. Eller hur jakten kan påverka älgstammen. Ett annat exempel är hur 

betningsskadorna som älgen påverkar övrigt ekosystem. 
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Tjänstemannen från SJF anser att eftersom en del ÄO fått för sig att de sköter sin egen 

älgstam, så blir en del områden isolerade från övriga områden. Han anser att det inte är bra. 

Det vore bättre om man fick en gemensam avskjutningsstrategi och mål med älgstammen. 

Vidare anser han att det måste till ett bättre samarbete mellan de områden som har bra med 

älg på hösten och mindre på vintern och vice versa (Intervju 1). Tjänstemannen från SCA 

säger att som skogsägare är ett av de viktigaste målen att minimera skadorna på skogen 

samtidigt som man har en bra älgstam. Tjänstemannen från SJF anser att det på vissa ställen 

kan vara befogat med stora skillnader i avskjutningen trots att områdena ligger nära varandra. 

Detta för att markerna kan vara höst eller intermarker för älgarna.   

     Ett problem som diskuteras är älgarna som vandrar, där är alla respondenter eniga att ÄO 

är för små för att sköta en egen älgstam. De är också eniga att man bör ta hänsyn till älgens 

vandringsmönster. Vidare tycker respondenterna att storlekarna på ÄO kan variera men att 

flera jaktvårdskretsar kan bli del av ett ÄO. Enligt tjänstemannen vid stiftet så visar 

undersökningar om älgens vandringar i Västerbotten att älgens rörelsemönster är så stort att 

flera kretsar berörs. Tjänstemännen vid Svea skog och SCA anser att på vissa håll kanske 

älgens vandring överdrivs. De menar att älgen inte vandrar lika mycket i kusten som i fjällen, 

där de vandrar över större områden och kan få stora älgkoncentrationer områdesvis. 

Tjänstemannen vid Svea skog säger också att undersökningar i Västerbotten visar att älgen 

inte alltid går åt samma håll.  

     Alla respondenter säger att ett nytt förslag till förvaltningsområde håller på att arbetas 

fram, där samtliga intervjuade parter ingår. Där är tanken att områdena ska vara så stora att 

området täcker in den fasta älgstammen och vandringsälgarna enligt alla respondenter.  

Tjänstemannen från jägareförbundet säger att det skulle behövas mer information och 

utbildning för jägare och markägare i älgförvaltning men att det finns för lite ekonomisk hjälp 

för utbildningsinsatser (Intervju 1).  

Sammanfattning  

     Alla respondenter är eniga om att nuvarande storlek på ÄO är för små arealmässigt för att 

förvalta en egen älgstam. Tjänstemännen vid Svea skog och SCA menar att älgen vandrar 

mindre vid kusten och vandringarna ibland överdrivs. Detta är viktigt för det hållbara 

nyttjandet att iaktta och utbyta information med varandra och se hur skötsel och åtgärder 

påverkar ekosystemet. Exempelvis kan för låg avskjutning påverka skogen. Vidare kan för 

hög avskjutning resultera i för lite älg.  Tjänstemännen vid SCA anser att det viktigaste för en 

skogsägare är att minimera skador på skogen och ändå ha en bra älgstam. Tjänstemannen från 
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jägareförbundet anser också att det kan ibland vara motiverat med stora skillnader i 

avskjutningen beroende på vilken sorts mark ÄO har. Enligt adaptiv förvaltning är ett beslut 

inte en slutgiltig lösning utan en åtgärd måste utvärderas. Eftersom ekosystemet är dynamiskt 

kan därför förutsättningarna för älgförvaltning snabbt förändras. 

 

5 Diskussion 
 I och med att regeringens proposition 1991/92: 9 Jakt och vilt gav möjlighet för markägare 

och jakträttsinnehavare att bilda ÄO skrev regeringen att ”det lokala samrådet i jakt och 

viltfrågor bör intensifieras”. Detta för att få en fungerande älgjaktsmodell som svarar mot de 

krav som staten ställer. Detta behövs för att få en mer enhetlig och långsiktig älgvård. Vidare 

anser regeringen att det finns många faktorer som styr älgstammarnas storlek. Exempel som 

nämns är, älgens sätt att röra sig, fastighetsstruktur, samverkan mellan jägare och markägare 

m.m. Regeringen menar att för att hålla stammen på en enhetlig nivå mot de areella 

näringarnas krav, behövs enighet om avskjutningens storlek (Prop. 1991/92:9). 
     Adaptiv förvaltning går ut på att användandet av en resurs inte får medföra kollaps i 

ekosystemet. Den lokala adaptiva förvaltningen bygger på att de lokala resursanvändarna 

själva ska förvalta resursen. Samt att aktörerna måste inhämta kunskap och information. Det 

är enligt Ostrom (1990) viktigt att aktörer samarbetar för att inte en resurs ska utarmas.  

Det är genom de lokala samråden som jägare och markägare ska komma överens om hur stor 

älgstam som ska tolereras och hur stor avskjutningen ska vara. 

        I denna undersökning säger tjänstemannen vid SJF att vissa ÄO införskaffar sig kunskap 

för att förvalta älgstammen mer än andra. Han tror att de använder sig av älgobs, 

avskjutningsstatistik och Äbin. Detta trots att Äbin visat sig ha svårt att koppla ihop 

betesskador och älgtäthet. Vidare anser respondenten att skogsbruket ibland, rättvist kritiseras 

för att de har för lite kunskap när de avser öka avskjutningen. 

     Denna undersökning visade att Tjänstemännen vid Svea skog, SCA och stiftet har en 

positivare bild av ÄO kunskaper och mätmetoder än Wennberg- DiGaspers undersökning 

visade. Enligt hennes undersökning använde 26 % av ÄO ingen mätmetod alls när de mäter 

älgstammens storlek. Tjänstemannen vid Svea skog anser dock att det finns ytterligheter bland 

ÄO också. 

 

 Undersökningen visar alltså att det finns mycket kunskap bland markägarorganisationer och 

jägarorganisationer. För att få ut så mycket som möjligt av de olika inventeringar som de 

olika parterna samlat in, så anser jag att alla inblandade parter ska få ta del av materialet. Det 
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lokala samrådet är ett forum som har den uppgiften. Detta gör det sannolikt att alla får ett 

bättre faktaunderlag vid älgförvaltningen.  

      En av frågorna var hur representationen är bland ÄO i de lokala samråden. I 

viltskadeutredningen som låg till grund för propositionen skriver utredaren att för att få ett 

grepp över älgbestånden är det viktigt att ett organiserat samråd mellan olika inblandande 

parter inleds ( SOU, 1990: 60). Detta samråd är enligt samtliga respondenter i regel en gång 

per år. I detta samråd ingår tre representanter vardera från markägarsidan och jägarsidan. 

Vidare adjungeras skogsstyrelsen och andra parter vid behov. Analysen visar att ÄO inte får 

delta i lokala samråd, det finns någon enstaka jaktvårdskrets som adjungerar ÄO i lokala 

samråd. Enligt respondenterna vid Svea skog, SCA och stiftet borde ÄO adjungeras till lokala 

samråden. De tre menar att utan ÄO så fyller inte lokala samråden sin funktion eftersom ÄO 

står för en stor del av arealen. Denna uppfattning stöds av Kjellanders undersökning, där en 

stor grupp av skogsbolagen är missnöjd med hur lokala samråden fungerar. Enligt 

tjänstemannen vi SJF har det varit 37 lokala samråd i Norrbotten och endast i en krets är det 

oenighet. Han tycker att det är bra att markägare och jägare är eniga trots den hetsiga 

älgdebatt som varit i media. Tjänstemannen vid SCA anser att kvalitetsmässigt finns det mer 

att önska från de lokala samråden. Även om parterna är överens behöver det inte betyda att 

man är nöjd, eller att de inte går att förbättra. 

 Tjänstemannen vid SJF anser dock att ÄO har möjlighet att föra sina synpunkter genom 

markägare och jaktvårdskretsen. Han tycker dock att det är bra med adjungerad representant 

från ÄO om det går att lösa lokalt.  

      Här finns det en konfliktsituation bland parterna på om ÄO ska tillåtas delta i lokala 

samråden. Min åsikt är att det inte kan vara till skada om ÄO får delta i samråden. Detta 

eftersom det bara kan vara positivt att så många som möjligt får information och kunskap om 

älgstammen. Vidare så kan det inte bli så många mer på  lokala samråden, eftersom det bara 

finns cirka 60 registrerade ÄO i Norrbotten. Enligt tjänstemannen vid SJF har det varit 37 

lokala samråd. Delat på 60 så blir det inte många extra på mötena. Låt vara att en del kretsar 

har fler ÄO än andra. En annan ide kan vara att ha ett större lokalt samråd där alla bjuds in 

och organisationer och parter får delge sina inventeringar. Efter detta har man då det vanliga 

lokala samrådet. Eftersom ÄO frivilligt och det finns intresse att komma och delge/ inhämta 

fakta på lokala  samråd, så är det bara positivt för älgförvaltningen i sin helhet.  

I regeringens proposition står det att lokala samråden i jakt och viltfrågor bör intensifieras.  

Fransson (2003) skriver att det behövs samverkan för att få en rationell hantering av 

viltresurserna. Att ÄO generellt inte får delta i lokala  samråden anser tjänstemannen vid Svea 
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skog, SCA och stiftet är konstigt eftersom de i många kretsar har en stor andel areal. 

Tjänstemannen vid SCA anser att det är en viktig uppgift för lokala samråden att få igång 

samarbete mellan flera aktörer. Han anser att det är viktigt för att ÄO ska stå i linje med övrig 

älgförvaltning. 

      Enligt jaktlagen ska ÄO skötselplaner förankras i det lokala samrådet.  Tjänstemännen vid 

Svea skog och stiftet har i princip aldrig diskuterat skötselplaner i de lokala samråd som de 

deltagit. Tjänstemannen vid SJF anser också att det finns brister, men att många ÄO fungerar 

bra. Tjänstemannen vid Stiftet deltog i det lokala samrådet i år. På det lokala samrådet fanns 

det ingen möjlighet att påverka jaktvårdskretsen åt något håll. Detta eftersom kretsen hade 

haft någon demokratisk omröstning före lokala samrådet och var låst enligt detta. 

      Det finns enligt tjänstemännen vid Svea skog, SCA och stiftet jaktvårdskretsar som 

samarbetar på ett bättre sätt, där ÄO aktivt får delta med alla aktörer. Råneå och ÄO i 

västerbotten ges som exempel. I Råneå gör samarbetet att vem som helst kan genom kretsens 

hemsida följa avskjutningen och göra avstämningar under jakten. Enligt tjänstemännen vid 

Svea skog och SCA gör samarbetet att aktörerna lättare kommer överens vid lokala samråden. 

Regeringen skriver att det är av vikt att enighet råder för att hålla stammen på lagom nivå. 

Tjänstemännen från SCA och stiftet anser att det görs för lite utvärderingar efter jakten, så att 

man vet att om rätt åtgärder används. Tjänstemannen från stiftet säger att flyginventeringar i 

Västerbotten visat sig vara ett bra inventeringsverktyg. Tjänstemannen vid SJF anser att 

kretsarna kan bli bättre med faktainsamling, så att man kan dra lärdom av varandra.  

      Undersökningen visar att skötselplaner i princip aldrig diskuteras i lokala samråden. Detta 

är ju mycket underligt eftersom det står i Naturvårdsverkets råd och föreskrifter ”att 

skötselplanen ska vara förankrad i det lokala samrådet” (NFS 2002: 19). Vidare har uppsatsen 

visat att det finns kunskap hos i princip alla aktörer. Det måste ju vara bra om samarbetet 

skulle kunna intensifieras ännu mer eftersom det finns intressen från ÄO att aktivt delta i 

lokala samråden. På så sätt kan aktörerna lära av varandras kunskaper.  Ett bättre samarbete 

skulle också kunna rendera i samarbete med exempelvis flyginventering efter jakten. Denna 

metod verkar ha lyckats på en del områden. Denna metod är kostsam men om flera 

samarbetar så sjunker kostnaderna och älgförvaltningen får ett bättre kunskapsunderlag. 

       I propositionen 1991/ 92: 9 skriver regeringen att hänsyn ska tas till både den fasta 

älgstammen och vandringsälgarna. Tjänstemannen vid SJF anser att en del ÄO är isolerade 

från övriga områden, eftersom de anser att de enligt jaktlagen sköter en egen älgstam. Alla 

respondenter är eniga, att nuvarande ÄO storlek är för liten för att förvalta en egen älgstam. 

Enligt tjänstemannen vid SJF kan det finna behov till stor skillnad i avskjutning trots att 
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områdena gränsar med varandra. Detta beror på vad områdena har för typ av marker, höst 

eller vintermarker. Han anser vidare att en gemensam avskjutningsstrategi vore bra. Enligt 

samtliga respondenter vandrar älgen över så stora områden att det kan vara befogat att dela in 

skötselområdena efter älgens vandringsmönster. Dock visar enligt tjänstemannen vid Svea 

skog att älgarna i Västerbotten inte alltid vandrar åt samma håll.  

      Eftersom älgen vandrar så mycket, tycker jag att det är ännu viktigare med samarbete 

mellan olika aktörer. Detta för att få en gemensam viltförvaltning och avskjutningsstrategi. 

Det finns områden som är drabbade hårt av skogsskador. Dessa markägare lider också en stor 

ekonomisk förlust på grund av skadorna. Vidare finns det områden som inte har älg på vintern 

och inte har problem med betesskador. Det är på sådana områden som samråd är viktiga. Har 

även förståelse för att intervjupersonerna vill ha större ÄO för att minimera problem med 

skador och kunna rikta avskjutningarna. Enligt min uppfattning går älgförvaltningen tillbaka i 

tiden med deras förslag. Bestämmande rätten för markägarna och jakträttsinnehavarna 

minskar och det blir centraliserad förvaltning igen. Det borde enligt mig gå att samarbeta 

bättre med då måste alla aktörer har detta som målsättning och inte vakta sina revir.  

 
6 Slutsatser 
I och med att ÄO fick registreras 1992 skulle det lokala samrådet intensifieras enligt 

regeringen. I det lokala samrådet är det meningen att inventeringar, mätningar och ny 

information skall delges alla parter för att de ska kunna komma överens om avskjutningen för 

att anpassa älgstammen till födotillgången i Älgjaktsområdena. Vidare menar regeringen att 

deltagandet i lokala samråd inte ska vara något krav för ÄO, men ÄO skötselplan ska vara 

förankrad i lokala samrådet. Helt klart är lokala samråden en viktig del av älgförvaltningen.  

       Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns kunskap i ÄO, hur de lokala 

samråden fungerar, samt att undersöka ÄO deltagande i de lokala samråden. Analysen visar 

att det finns kunskap bland ÄO, naturligtvis finns det undantag också. Det är oftast ett lokalt 

samråd i varje jaktvårdskrets per år. Där finns tre representanter från jägar- och 

markägarsidan, vidare så adjungeras skogsstyrelsen till mötet och andra parter vid behov. 

Analysen visar också att ÄO inte får delta i samråden utan de måste komma med synpunkter 

till de obligatoriska representanterna. Detta trots att det finns ÄO som vill delta. Vidare visar 

denna undersökningen att ÄO skötselplaner i princip aldrig diskuteras i lokala samråden, trots 

att de skall förankras där. Min uppfattning är att lokala samråden kan bli ännu bättre om 

jägareförbundet släpper in ÄO på något bättre sätt än idag i samråden. Undersökningen visar 

också att det finns samarbete mellan markägare och jägarorganisationerna som enligt flera 
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respondenter fungerar bra. Vidare tycker jag att mer resurser måste avsättas till utbildning av 

de frivilliga människor som vill engagerra sig i denna heta fråga. Avslutningsvis så är ÄO i 

sin nuvarande storlek arealmässigt för små för att för att ha en egen älgstam. Min uppfattning 

efter detta arbete är att det måste till ett bättre samarbete bland aktörerna för att 

älgförvaltningen ska fortsätta i nuvarande form. 
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Frågor Lokala samråd     Bilaga 1 
 
Hur ofta är det lokala samråd inom ditt område? 
 
Vilka parter är obligatoriska på det lokala samrådet? 
 
Vilka parter brukar delta på de lokala samråden? 
 
Hur stor är representationen från älgskötselområdena? 
 
Hur tycker du att förankringen av älgskötselområdenas skötselplaner i det lokala samrådet 
fungerar? 
 
Tycker du att älgskötselområdena genom mätmetoder införskaffar den kunskap som behövs 
för att förvalta älgstammen? 
 
Hur tycker du att de lokala samråden fungerar? 
 
Tycker du att älgskötselområdena tar det lokala ansvaret även över den andel älg som vandrar 
över stora områden? 
 
Hur tycker du att alla aktörer tar sitt ansvar gällande lokala samråd? 
 
Anser du att de lokala samråden har någon betydelse för besluten som älgskötselområdena 
tar? 
 
Vad ser du för fördelar med lokala samråd? 
 
Vad ser du för nackdelar med lokala samråd? 
 
Skulle du vilja förändra någonting rörande lokala samråd?  
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