Övergripande riktlinjer för älgförvaltningen i Värmlands län
De övergripande riktlinjerna för älgförvaltningen i Värmlands län ska utgöra ett
stöd för länets älgförvaltningsområden och dess älgförvaltningsgrupper vid deras
förvaltning av de lokala älgpopulationerna och för Viltförvaltningsdelegationen i
frågor som rör älgstammen i Värmlands län.
Då dessa övergripande riktlinjer är de första som fastställs inom ramen för den
nya älgförvaltningen begränsas de till att gälla till och med 2014.
Riktlinjer
• Älgstammen ska vara livskraftig & hålla en hög kvalitet.
• Älgstammens storlek ska vara i balans så att skador på skogs- och jordbruk kan
hållas på en acceptabel nivå.
• Trafikolyckor med älg ska förebyggas.
• Älgförvaltningen ska ske på ett sätt som innebär en anpassning av älgstammen till
fodertillgång, förekomst av rovdjur och älgens påverkan på den biologiska
mångfalden.
• Medelåldern i älgstammen bör höjas.
• En balanserad könsfördelning bland de vuxna älgarna i vinterstammen bör
eftersträvas.
Medel för att nå målen
• Förvaltningen ska vara kunskapsbaserad och adaptiv.
• För att följa trender och fånga upp förändringar bör inventeringar genomföras på
såväl älgstammen som på skador orsakade av älg.
• Älgförvaltningsgrupperna bör verka för att foderproducerande åtgärder vidtas i syfte
att minimera riskerna för skador.
• Skötseln av älgstammen bör underlättas genom en ökad, frivillig, jaktlig samordning
och samverkan, samt bildande av större sammanhängande områden för älgjakt.
• Anpassning av älgstammens storlek ska i första hand ske genom jakt.
• För att fälla det antal älgar inom registrerade älgjaktområden som anges i länets
älgförvaltningsplaner bör möjligheten till lång jakttid utnyttjas.
• Älgförvaltningsgrupperna bör vid behov av särskild kompetens ta tillvara möjligheten
att adjungera experter utan rösträtt.
• Älgförvaltningsgrupperna ska, i dialog med älgskötselområdena och med
utgångspunkt från kunskapsunderlag, göra en samlad bedömning av skadeläget
samt vilken skadenivå som lokalt kan accepteras. Denna bedömning ska vara
vägledande vid ställningstaganden om vilken avskjutning som krävs.
• Vid jakt i eller intill vargrevir ska vargens uttag ur älgpopulationen beaktas.
• Vid fastställande av minimiareal inom licensområden ska hänsyn tas till lokala
förhållanden samt harmoniseras med närliggande älgskötselområdens planerade
avskjutning.
Bidrag ur älgvårdsfonden
• Länets älgvårdsfond utgörs av inbetalade älgavgifter. Nivån på älgavgifterna ska
sättas så att en ekosystembaserad förvaltning av älgen kan bedrivas.
• Länsstyrelsen ska lämna bidrag till inventeringar ur älgvårdsfonden.
• Ansökan om bidrag till inventeringar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast det
datum som Länsstyrelsen fastställer. Ansökan ska innehålla behovsutredning, budget
och plan över inventeringarna.

•
•

Bidrag till spillningsinventering och inventering av skogsskador kan lämnas med
högst 0,5 kr per hektar.
Bidrag till älgskyttebanor bör lämnas utifrån en behovsanalys.

Uppföljning och revidering
• En redovisning av jaktresultat samt i vilken omfattning och till vilken kostnad
inventeringar skett ska göras under våren 2013. En utvärdering där jaktresultat,
inventeringsarbete och ekonomin i älgvårdsfonden är viktiga parametrar, ska göras
under våren 2014. Denna utvärdering ska ligga till grund för det revideringsarbete
som ska leda till nya riktlinjer som viltförvaltningsdelegationen ska besluta om inför
2015.
• Gränserna för de inrättade älgförvaltningsområdena bör utvärderas regelbundet. En
första utvärdering bör göras senast år 2015.

