
 
  2021-08-26 
 
 
 
 

Arjeplogs Skogsallmänning Arjeplog Nybyggesallmänning Besöksadres Telefon Hemsida 
Org.Nr 899100-0061 Org.Nr. 899100-0020 Lugnetvägen 3 0961-61080 www.arjallm.se 
Bankgiro 203-7430 Bankgiro 5979-1970 Arjeplog 

Arjeplogs älgskötselområde 
Inför årets älgjakt finns inom Arjeplogs älgskötselområde totalt 40 tjurar, 40 kor, samt 74 
kalvar tilldelade till jaktlagen. 
Allmänningens jaktlag har drygt drygt hälften av tilldelningen inom älgskötselområdet. 
 
Arjeplogs Älgskötselområde ingår i Arjeplog-Arvidsjaurs älgförvaltningsområde (ÄFO 3), 
där ca 1700 älgar tilldelats jaktlagen inom området, antingen via licens ifrån Länsstyrelsen 
eller via respektive älgskötselområde. Älgarna i Arjeplogs älgskötselområde utgör mindre än 
10% av älgförvaltningsområdets totala antal tilldelade älgar.  
 
Tilldelning av älgar sker utifrån en av älgförvaltningsgruppen fastlagd och av Länsstyrelsen 
godkänt älgskötselplan som baseras på ett antal ingående faktorer. Faktorerna som 
skötselplanen baseras på är betestryck, viltolyckor, tillgänglig foderareal (ungskog) och antal 
älg per 1000 ha. 
 
Betesskador inventeras och redovisas årligen av skogsstyrelsen via ÄBIN -
älgbetesinventering. Till skillnad mot vad många tror så redovisas inte all sorts betning i 
ÄBIN, endast toppskottsbetning, toppbrott och gnag/skavning av bark på stammen redovisas 
som betesskador. Betning och brytning av kvistar som inte är toppskott redovisas inte. Årets 
resultat av ÄBIN visar en nedåtgående trend gällande betesskador i Arjeplog. Den svaga 
boniteten och låga tillväxten på skogen medger dock inte ett speciellt hårt betestryck vilket 
innebär att vi fortfarande ligger över målet i årsskadad tallungskog (tallar som betats under 
året). Samma positiva nedåtgående trend ser vi även om man tittar på andelen ackumulerat 
skadad tallungskog, alltså andelen tallar som betats någongång, antingen i år eller tidigare. 
Men vi ligger även här en bit över målet. 
 
Trots en positiv nedåtgående trend i medel gällande betesskador så finns dock områden där 
betestrycket fortfarande är mycket stort, främst på grund av det stora antalet vandringsälg som 
kommer västerifrån. Avskjutningen av älg jämfört med de tilldelade antalet älgar är lågt ovan 
odlingsgränsen (63% förra året) vilket bidrar till ett stort antal vandringsälgar som kommer till 
våra marker.  
 
Skjut både kor och tjurar. En för hög avskjutning på tjurar gör att det blir för låg andel av 
tjurar i populationen, vilket gör att även tjurar av sämre kvalité ”får komma till”. Detta kan i 
sin tur kan leda till sämre genetiskt underlag hos älgstammen. Inom älgskötselområdet så 
rekommenderas att avskjutningen av vuxna fördelas lika mellan kor och tjurar. 
 
Skjut kalv redan från jaktstart. En hög kalvavskjutning kan till viss del kompensera för en 
lägre avskjutning av vuxna produktiva djur. Det är svårt att skjuta alla kalvar, om man inte 
skjuter kalv i början av säsongen blir det ännu svårare.  
 
Kämpa på och jaga under hela perioden, speciellt på slutet av jakten och i jakttidsfönstret om 
ni har möjlighet. Eftersom avskjutningen är låg ovan odlingsgränsen så klarar 
vandringsälgarna en beskattning av oss.  


