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Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utvärderat 

genomförandet av 2012 års älgjaktsreform. Utvärderingen har 

skett i samråd med länsstyrelserna. Utvärdering har skett bland 

annat utifrån målsättningarna i proposition Älgförvaltningen 

2009/10:239 samt identifierat områden eller frågor som behöver 

förbättras. Utvärderingen visar att det mesta pekar på att för-

valtningen utvecklas i rätt riktning. Älgförvaltningen har blivit 

mer ekosystembaserad, adaptiv och lokalt förankrad. 

Även om älgförvaltningen utvecklas i rätt riktning kvarstår 

flera områden som behöver ses över eller åtgärdas, för att förvalt-

ningen fullt ut ska nå målen och intentionen med propositionen. 

Bland annat framgår det att propositionens målsättning om 

en enklare och mer kostnadseffektiv förvaltning inte uppnåtts. 

Kostnaderna för förvaltningen och finanseringen bör därför 

ses över utifrån rådande ambitionsnivå och målsättningar inom för-

valtningen. Naturvårdsverket anser vidare att utbildningsinsatserna 

inom älgförvaltningen är av stor betydelse och att dessa bör utö-

kas. En annan central del i förvaltningen är samrådsprocesserna 

inom förvaltningens organisation, som behöver utvecklas vidare. 
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Förord
Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att följa upp genomförandet 
av 2012 års älgjaktsreform bland annat utifrån fastställda mål i propositionen 
Älgförvaltningen (2009/10:239). Uppföljningen ska ske i samråd med länssty-
relserna. Naturvårdsverket ska redovisa de insatser som vidtagits för att säker-
ställa ett effektivt genomförande av älgförvaltningen och föreslå eventuella 
behov av förändringar. Uppdraget ska redovisas till Landsbygdsdepartementet 
senast den 15 februari 2015.

Utvärderingen är ett internt uppdrag från Naturvårdsverkets Enhet för 
regeringsuppdrag och remisser till Enheten för utvärdering. Utvärderingen har 
genomförts av Hans ten Berg (projektledare), Erik Geijer och Björn Persson, 
samtliga vid Naturvårdsverkets enhet för utvärdering. Den slutliga rapporten 
har godkänts av avdelningschef Eva Thörnelöf, Avdelningen för analys och 
forskning vid Naturvårdsverket.
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Sammanfattning
Riksdagen beslutade i december 2010 att förändra älgförvaltningssystemet, 
då den dåvarande älgförvaltningen saknade tillräcklig helhetssyn och styrning, 
vilket begränsade möjligheterna att kontrollera en älgstam. 

Förändringen grundade sig på att förvaltningen ska vara lokalt förankrad 
och ekosystembaserad för att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med 
foderresurserna samt ta bättre hänsyn till rovdjur, mängden viltolyckor i tra-
fiken med älg inblandad, skador på skog och biologisk mångfald än tidigare. 
Förvaltningen ska också vara adaptiv, vilket innebär att den ska anpassas till 
nya eller förändrade förhållanden. Faktaunderlag i form av data om älgen 
och betesskadorna är centrala för förvaltningen. Dessutom ville regeringen 
se en så enkel, kostnadseffektiv och rättssäker förvaltning som möjligt i förhål-
lande till de uppsatta målen. För att underlätta genomförandet av detta beslu-
tade riks dagen att införa en ny ansvarsnivå, så kallade älgförvaltningsområden. 
Inom varje sådant område ska en älgförvaltningsgrupp tillsättas som har till 
uppgift att upprätta en älgförvaltningsplan för området. Samverkan inom älg-
förvaltningsgruppen men också mellan älgförvaltningsgruppen och de lokala 
älgskötsel områdena och länsstyrelserna är central och ska genomsyra förvalt-
ningen. 

Naturvårdsverket fick år 2013 regeringens uppdrag att utvärdera 2012 års 
älgjaktsreform. Uppdraget ska ske i samråd med länsstyrelserna och belysa 
hur älgförvaltningen fungerar utifrån målen i propositionen samt identifiera 
områden eller frågor som behöver förbättras. 

Utvärderingen behandlar i första hand den nya nivån inom älgförvaltningen, 
det vill säga älgförvaltningsområdena och älgförvaltningsgrupperna, men till 
viss del också de andra nivåerna inom förvaltningen. Utvärderingen är baserad 
på en e-postenkät som skickats till 148 slumpmässigt utvalda representanter 
från 74 av landets 149 älgförvaltningsgrupper samt djupintervjuer med 37 
representanter som är verksamma inom centrala och regionala myndigheter, 
skogsindustrin, markägarorganisationer och jägarorganisationerna samt uni-
versitet och enskilda privatpersoner med bred erfarenhet av älgförvaltningen. 

Även om flera av propositionens målsättningar är svåra att utvärdera mot 
och relativt kort tid har förflutit sedan den nya förvaltningen togs i bruk pekar 
det mesta på att förvaltningen utvecklas i rätt riktning och att man närmar sig 
målsättningarna i propositionen. Älgförvaltningen har blivit mer ekosystem-
baserad, adaptiv och lokalt förankrad. Även om älgförvaltningen utvecklas 
i rätt riktning och utvärderingen pekar på att förvaltningen är på väg att nå 
målen i propositionen, kvarstår flera områden som behöver ses över eller 
åtgärdas för att förvaltningen fullt ut ska nå målen och intentionen med  
propositionen.

Mycket tyder på att propositionens målsättning om enkel, kostnadseffek-
tiv och rättssäker förvaltning inte uppnåtts. Alla ambitioner har inte kunnat 
genomföras inom ramen för självfinansieringen, vilket var propositionens 
intention. Initialt verkar också kostnaderna för länsstyrelserna ha ökat i och 
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med införandet av den nya förvaltningen. Det är lätt att få intrycket att för-
valtningens administration har förenklats då länsstyrelsernas registreringsarbete 
har minskat, men samtidigt har andra arbetsuppgifter på länsstyrelserna ökat 
i och med den nya förvaltningen. I sin helhet verkar administrationen inom 
systemet ha ökat om man ser till den totala mängden arbete inom hela förvalt-
ningen. 

Utvärderingen konstaterar att förvaltningen i sin helhet är omfattande. Den 
stora organisationen kräver mycket insatser från många människor på såväl 
nationell, regional som lokal nivå. Även om ersättning för olika typer av arbets-
insatser utgår görs mycket arbete i förvaltningen på ideell basis. Utvärderingen 
konstaterar att drygt hälften av representanterna i älgförvaltnings grupperna 
upplever att arvodet är för lågt. Den adaptiva förvaltningen kräver hög kun-
skapsnivå och fungerande datasystem. Representanterna i älgförvaltnings-
grupperna efterfrågar också mer resurser för lokaler, utrustning, utbildningar, 
fika, etc. för att kunna hålla träffarna på ett önskvärt sätt. Utvärderingen drar 
därför slutsatsen att förvaltningen totalt sett är underfinansierad, varför resurser 
bör tillföra. I annat fall bör ambitionsnivån minska.

Både intervjuer och enkät pekar på att den nya älgförvaltningens organisa-
tion är otydlig vad beträffar rollerna och befogenheterna mellan länsstyrelsen, 
älgförvaltningsområdena/grupperna och älgskötselsområdena. Bland annat 
yttrar sig detta genom olika åsikter angående vilken nivå i förvaltningen som 
är och bör vara styrande. Utvärderingen har identifierat att styrningen sker på 
olika sätt i olika län och älgförvaltningsområden. Otydliga roller kan påverka 
såväl styrningen, effektiviteten som samrådsprocesserna negativt och bör därför 
ses över.

En klar majoritet av representanterna i älgförvaltningsgrupperna har gått 
någon av de utbildningar som deras respektive organisation (markägarnas 
eller jägarnas) eller länsstyrelsen hållit. Samtidigt efterfrågar så många som 
40 procent av älgförvaltningsgruppernas representanter mer utbildning om 
bland annat älgförvaltningen, samverkansprocessen och inventeringsmetoder. 
Intervjuer med handläggare vid länsstyrelserna pekar på att utbildningsinsatser 
är ett viktigt område med tanke på att förvaltningen går in i en ny mandat-
period under 2015 och att många representanter i älgförvaltningsgrupperna 
kan komma att ersättas. Det finns också indikationer på att många förvalt-
ningsplaner, men också samverkan inom älgförvaltningsgrupperna, kan för-
bättras betydligt med ytterligare utbildningsinsatser. Utvärderingen slår därför 
fast att utbildningsinsatserna inför nästa mandatperiod inom älgförvaltningen 
bör utökas för att kompetensen inom förvaltningen ska säkerställas. Utbildning 
om samrådsprocessen anses särskilt viktigt då det kan skapa bättre förutsätt-
ningar för likartade förväntningar på samrådsprocessen. 

Ett annat viktigt konstaterande från utvärderingen är att utbildningarna 
bör vara gemensamt utformade av förvaltningens parter och erbjudas till samt-
liga i förvaltningen. Utbildningsinsatser av denna karaktär kan komma att 
kräva mer resurser än vad som finns tillgängligt idag. Utökade resurser för 
utbildningsinsatser bör därför övervägas.
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Samrådsprocessen är en central del i förvaltningstanken. Den fungerar till 
stora delar, men utvärderingen visar att det finns konflikter inom och mellan 
de organisatoriska enheterna i förvaltningen. I vissa fall fungerar inte sam-
rådsprocesserna på grund av allt för stora motstridiga intressen. Brist på 
kunskap om förvaltningen och hur den fungerar kan också påverka samråds-
processerna negativt. Likartade förutsättningar vad gäller tid, resurser och 
kompetens är viktiga för en väl fungerande samrådsprocess. Utvärderingen 
konstaterar att markägarnas utslagsröst inom älgförvaltningsgrupperna skapar 
risk för konflikter i älgförvaltningsgrupperna. Det ska även tilläggas att källor 
till konflikter inom förvaltningen också rört sig om ”dålig personkemi” mellan 
individer. Utvärderingen slår fast att samrådsprocessen är av mycket stor vikt 
för en väl fungerande älgförvaltning och att konflikter eller ineffektivt arbete 
som ett resultat av brister i samrådsförfarandet i viss utsträckning kan före-
byggas med bland annat utbildning och ökad tydlighet. Därför bör utbild-
ningsinsatser rörande samverkansprocessen införas.

Det tar tid att införa en förvaltning, särskilt en förvaltning som bygger på 
att så många personer på så många nivåer måste samverka och i bästa fall nå 
konsensus. Utvärderingen bedömer att, trots att en hel del kvarstår att för-
bättra och utveckla, förvaltningen har implementerats på ett bra sätt på kort tid. 
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Summary
In December 2010, the Swedish Parliament decided to revise the elk manage-
ment system, as the system in use at the time lacked an adequate holistic 
approach and control, which in turn limited the scope for controlling an elk 
population. 

The changes were based on the view that the management system must 
be anchored locally and ecosystem-based in order to create a high-quality 
elk population that is in balance with available food resources and to give 
better consideration to predators, traffic accidents, damage to forests and 
biodiversity than was previously the case. The management must also be adap-
tive, which means that it must be adapted to new or altered circumstances. 
The factual basis in the form of elk data and grazing damage forms a central 
part of the management. Additionally, the Government wanted to see manage-
ment that is as simple, cost-effective and legally secure as possible in relation 
to the established goals. To facilitate the implementation of this, the Swedish 
Parliament decided to introduce a new level of responsibility, known as ‘elk 
management areas’. Within each of these areas, an elk management group 
must be appointed which is tasked with establishing an elk management plan 
for the area. Cooperation not only within the elk management group but 
also between the elk management group and the local elk management areas 
and county administrative boards is a key element and must permeate the 
management. 

In 2013, the Swedish Environmental Protection Agency was tasked by 
the government with evaluating the 2012 elk hunting reform. The task, which 
was to be carried out in consultation with the county administrative boards, 
was to evaluate how elk management functions on the basis of the goals in 
the Government Bill and to identify areas or issues where improvements are 
needed. 

The evaluation will primarily consider the new level within the elk manage-
ment system, i.e. the elk management areas and elk management groups, but 
will also to some extent consider the other levels within the management system. 

The evaluation is based on an e-mail survey sent to 148 randomly selected 
representatives from 74 of the country’s 149 elk management groups, in addition 
to in-depth interviews with 37 representatives of central and regional authorities, 
the forestry industry, landowner and hunting organisations, as well as universi-
ties and private individuals with broad experience of elk management. 

Although some of the Government Bill’s objectives are difficult to evaluate 
and a relatively short period of time has passed since the introduction of the 
new management system, most of the evidence suggests that the new system 
is developing in the right direction and that the objectives of the Government 
Bill are close to being achieved. Elk management has become more ecosystem- 
based, adaptive and locally anchored. Although elk management is develop-
ing in the right direction and the evaluation suggests that the management 
system is on course to attain the objectives of the Government Bill, a number 
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of areas remain which need to be reviewed or within which measures need to 
be implemented in order to fully achieve the objectives and intention of the 
Government Bill.

There is considerable evidence to suggest that the objectives of the Govern-
ment Bill as regards simple, cost-effective and legally secure management have 
not been achieved. It has not been possible to implement all of the aspirations 
under the framework of self-financing, as was the intention of the Govern-
ment Bill. It would also initially appear that the costs incurred by the county 
administrative boards have risen with the introduction of the new manage-
ment system. Although the management system may appear to have been 
simplified, as the recording work of the county administrative boards has 
been significantly reduced, other tasks incumbent on the county administra-
tive boards have increased in connection with the new management system. 
Overall, administration under the system would appear to have increased if 
one considers the overall workload with the entire management system. 

The evaluation has established that the management system is compre-
hensive in its entirety. The large organisation requires considerable input from 
many people at national, regional and local levels. Although remuneration is 
payable for various types of initiatives, much of the work carried out within 
the management system is done on a voluntary basis. The evaluation has 
ascertained that a third of the representatives in the elk management groups 
consider the remuneration to be too low. The adaptive management system 
requires a high level of knowledge and functioning IT systems. The represent-
atives in the elk management groups are also asking for more resources for 
premises, equipment, training and refreshments, etc. in order to enable meet-
ings to be held in a desirable manner. The evaluation therefore concludes that 
the management is under-financed overall; hence either additional resources 
should be allocated or the level of ambition should be reduced.

Both the interviews and the survey indicated that the new elk management 
system lacks clarity with regard to roles and authorities between the county 
administrative boards, the elk management areas/groups and the elk manage-
ment areas. This is for example manifested through differing opinions as regards 
which levels within the management system are and should be governing. The 
evaluation has identified that the management is carried out in different ways in 
different counties and elk management areas. Unclear roles may adversely affect 
not only the management process and its effectiveness, but also the consultation 
processes, and should therefore be revised. 

A clear majority amongst the representatives in the elk management groups 
have completed some of the training provided by their respective organisations 
(landowners or hunters) or county administrative boards. At the same time, 
no less than 40 percent of the elk management groups’ representatives wanted 
more training concerning elk management, the collaboration process, inventory 
methods, etc. Interviews with officers in the county administrative boards 
suggest that training initiatives are an important area, given that the manage-
ment system will enter a new mandate period during 2015, and that many of 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6659
En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte

13

the representatives in the elk management groups may be replaced. There is 
also evidence to suggest that not only many management plans but also coop-
eration within the elk management groups could be significantly improved 
through further training initiatives. The evaluation therefore states categori-
cally that training initiatives for the next mandate period for elk management 
should be stepped up in order to safeguard management skills. Training relat-
ing to the consultation process is considered to be particularly important, as 
this could improve the preconditions for similar expectations concerning the 
consultation process. 

Another key finding of the evaluation is that the training should be jointly 
put together by the management parties and be offered to everyone in the 
management system. Training initiatives of this nature may require more 
resources than those currently available. Thus, increased resources for training 
initiatives should be considered. 

The consultation process forms a central part of the management concept. 
This works to a large extent, although the evaluation indicates that there are 
conflicts within and between the organisational units within the management 
system. The consultation processes do not work in certain cases due to excessive 
conflicts of interest. A lack of knowledge regarding the management system 
and how it works may also have an adverse effect on the consultation pro-
cesses. Similar preconditions such as time, resources and skills are important 
for an effective consultation process. The evaluation has established that the 
casting vote of landowners in the elk management groups creates a risk of 
conflicts in such elk management groups. It must also be noted that sources 
of conflicts within the management system also stemmed from ‘poor inter-
personal chemistry’ between individuals. The evaluation states categorically 
that the consultation process is of great importance for effective elk manage-
ment and that conflicts or ineffective work as a result of shortcomings in the 
consultation process can be prevented to a certain extent, partly through the 
use of training and greater clarity. Training initiatives relating to the consulta-
tion process should therefore be introduced.

Introducing a management system takes time, particularly in the case of 
a management system which requires so many people at so many levels to 
work together and reach a consensus in the best case scenario. The evaluation 
believes that, although many aspects still need to be developed and improved, 
the management system has been satisfactorily implemented in a short space 
of time. 
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1 Inledning
Riksdagen beslutade i december 2010 att förändra det dåvarande älgförvalt-
ningssystemet. Förändringen grundade sig på att förvaltningen bör vara lokalt 
förankrad och ekosystembaserad för att skapa en älgstam av hög kvalitet i 
balans med foderresurserna. Förvaltningen ska ta hänsyn till viktiga allmänna 
intressen som rovdjur, förebyggande åtgärder avseende mängden viltolyckor 
i trafiken med älg inblandad och skador på skog samt inverkan på övrig bio-
logisk mångfald. Förvaltningen ska vara adaptiv, vilket innebär att den ska 
anpassas till nya eller förändrade förhållanden (Prop. 2009/10:239).

För att underlätta genomförandet av den nya älgförvaltningen beslutade 
riksdagen att införa en ny ansvarsnivå, så kallade älgförvaltningsområden. 
Inom varje sådant område ska en älgförvaltningsgrupp tillsättas som har till 
uppgift att upprätta en älgförvaltningsplan för området. Älg förvalt nings-
gruppen består vanligtvis av tre representanter för markägarna och tre för 
jakträttshavarna. Dessa utses av länsstyrelsen efter förslag av mark ägarnas och 
jägarnas organisationer. De nya älgförvaltningsområdena skulle omfatta en i 
huvudsak avgränsad älgstam och vara i storleksordningen från 50 000 hektar 
och uppåt. Var gränserna går för olika områden beror på hur älgen rör sig i 
landskapet och vilka naturliga hinder, till exempel vattendrag och vägar, som 
finns. Det är älgförvaltningsgruppen som förvaltar och utvecklar området 
(Prop. 2009/10:239).

Älgförvaltningsområdena består av älgskötselområden och licensområden 
för älgjakt samt oregistrerad mark, det vill säga den mark som inte ingår i älg-
skötselområdet eller är tillräckligt stor att registrera som eget licensområde 
(Prop. 2009/10:239).

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med utvärderingen är att utgöra ett underlag till Enheten för regerings-
uppdrag och remisser avseende Naturvårdsverkets uppdrag att följa upp 
2012 års älgjaktsreform, bland annat utifrån fastställda mål i propositionen 
Älgförvaltningen 2009/10:239. Naturvårdsverket ska enligt uppdraget redo-
visa de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande 
av älgförvaltningen och föreslå eventuella behov av förändringar. 

Utvärderingen ska belysa de frågeställningar som beskrivis nedan och ge 
en överblick över hur det nya älgförvaltningssystemet fungerar samt identifiera 
områden eller frågor som behöver förbättras.

Utvärderingen ska vägledas av följande övergripande fråga och underfrågor: 
Hur fungerar den nya älgförvaltningen utifrån de fastställda målen i propo-
sitionen Älgförvaltningen 2009/10:239 och vilka insatser har vidtagits för 
att säkerställa ett effektivt genomförande av älgförvaltningen?
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För att uppnå en ekosystembaserad och lokal älgförvaltning formulerades föl-
jande inriktning, eller målsättningar, i propositionen (vilka kommer förklaras 
utförligare i avsnitt 2.1):

• Ekosystemansatsen
• En adaptiv förvaltning
• Ekosystembaserad lokal förvaltning
• En livskraftig älgstam av hög kvalitet
• Produktionsbaserad älgjakt
• En älgstam i balans med betesresurserna på lång sikt
• En enkel, rättssäker och kostnadseffektiv administration
• En helhetssyn på förvaltningen av älgen 

Dessa målsättningar har varit utgångspunkt för följande frågeställningar 
i utvärderingen: 

Målsättningar och tillämpning
• I vilken utsträckning har den nya förvaltningen inneburit goda förutsätt-

ningar för att nå målen i propositionen Älgförvaltningen 2009/10:239? 
• I vilken utsträckning fungerar förvaltningsplaner och andra styrdokument, 

praktiska verktyg och utbildning som det var tänkt?

Administration och finansiering:
• I vilken utsträckning har den nya älgförvaltningen inneburit att adminis-

trationen för älgjakten förenklats? 
• Hur har finansieringen av den nya älgförvaltningen fungerat? 

Samverkan och harmonisering mellan de olika administrativa nivåerna
• Hur har samrådsprocessen mellan de olika administrativa nivåerna  

fungerat?
• Har den nya förvaltningen präglats av gemensamt ansvar och dialog?

1.2 Disposition och avgränsning
Utvärderingen innehåller inslag av såväl mål/resultat- som processutvärdering. 
Processutvärderingen kan användas för att hitta förklaringar till de resultat som 
identifieras. Vidare bygger utvärderingen på ett samhällsvetenskapligt perspek-
tiv och fokuserar framförallt på de organisatoriska aspekterna av den nya älg-
förvaltningen. Måluppfyllelse, finansiering, styrning och samverkan är därför 
viktiga områden i denna utvärdering. Propositionens målsättningar kommer att 
beröras så långt det är möjligt med de metoder som utvärderingen bygger på. 

Utgångspunkten för analysarbetet är målen för den nya älgförvaltningen 
utifrån de svagheter och problem som identifierades i SOU 2009:54 Uthållig 
älgförvaltning i samverkan. Analysen ska kunna ge en överblick över hur det 
nya älgförvaltningssystemet fungerar samt identifiera områden eller frågor 
som behöver förbättras.
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Utvärderingen kommer primärt att behandla den nya nivån inom älgförvalt-
ningen, det vill säga älgförvaltningsområdena och älgförvaltningsgrupperna, 
men kommer även att beröra de andra nivåer man ska samarbeta med dessa 
inom förvaltningen. Vi kommer avgränsa utvärderingen från Viltförvaltnings-
delegationerna (VFD). 

Älgförvaltningsgruppen (ÄFG) består vanligtvis av tre jägarrepresentanter 
och tre markägarrepresentanter. Inom vissa områden ersätts dock en av jägar-
representanterna med en representant för renägarnas intresse. Huruvida detta, 
eller den dubbla jakträtt som ofta existerar inom ett och samma område, 
skapar några specifika problem eller möjligheter för älgförvaltningen är en 
stor fråga som vi också, snarare än att behandla i förbifarten, helt enkelt 
valt att inte gå närmare in på.

Vi kommer att presentera våra resultat utifrån propositionens målsättningar 
men också utifrån tematiska områden, där vi behandlar en aspekt åt gången. 
Några av de områden vi kommer att diskutera återfinns i figur 1 nedan:

Utbildning Inventering

Finansiering

Planer

Styrning

Samverkan
Inom ÄFG
ÄFG-LST
ÄFG-ÄSO

Utfall
Avskjutning
Betesskador

Etc.

Figur 1. Visar de inslag i den nya älgförvaltningen som huvudsakligen kommer att diskuteras  
i rapporten (ÄFG=älgförvaltningsgrupp, ÄSO=älgskötselområde, LST=länsstyrelse).

Utvärderingen börjar med att, i kapitel 2, ge en översiktlig beskrivning av den 
nya älgförvaltningens målsättningar och aktörer. I kapitel 3 presenterar vi 
utvärderingens resultat och måluppfyllelse som rör ekosystemansatsen, adap-
tiv förvaltning, en förenklad administration och upprättandet av planer och 
inventering/datainsamling. I Kapitel 4 går vi in på de olika aktörernas roller, 
vem som bestämmer och vem olika aktörer anser bör bestämma. Vi kommer 
även att beröra kostnader, administration och ”byråkrati” inom den nya för-
valtningen i detta kapitel. I kapitel 5 beskriver vi samverkan, dels inom ÄFG, 
dels mellan ÄFG och länsstyrelsen och mellan ÄFG och älgskötselområdet 
(ÄSO), vilket kan återkopplas till de frågeställningar i utvärderingen som 
handlade om samverkan och harmonisering mellan de olika administrativa  
nivåerna. Kapitel 6 handlar om utbildningsinsatserna som genomförts inom 
den nya älgförvaltningen. I kapitel 7 beskriver vi förvaltningens finansiering. 
I kapitel 8 tittar vi närmare på styrningen – det vill säga hur den planerade och 
faktiska avskjutningen överensstämmer. Slutligen, i kapitel 9, går vi igenom 
utvärderingens slutsatser och utvecklar också resonemangen kring viktiga 
områden som innebär utmaningar för den nya förvaltningen.
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1.3 Metod och datainsamling
Vår datainsamling består av en enkät, intervjuer samt olika rapporter. Vi 
har sammanlagt utfört djupintervjuer med 37 representanter för centrala och 
regionala myndigheter, skogsindustrin, markägarorganisationerna, jägar orga-
nisationerna, en intresseorganisation för rennäringen och samiska näringslivs- 
och samhällsfrågor samt universitet och enskilda privatpersoner med bred 
erfarenhet av älgförvaltningen (samtliga organisationer finner ni i bilaga 1). 
24 av dessa har deltagit i semistrukturerade intervjuer med frågeområden som 
tangerar frågorna under syftesbeskrivningen i kap 1.1. ovan (se bilaga 2).

De rapporter vi tittat på innefattar – utöver utredningen Uthållig älgförvalt
ning i samverkan (SOU 2009:54), propositionen (Prop. 2009/10:239), före-
skrifterna (NFS 2011:7) och annat som sätter själva ramarna för förvaltningen 
– utbildningsmaterial (från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och SLU), forsk-
ningsrapporter (från forskargrupper på SLU och Umeå universitet), analyser 
och sammanställningar från framför allt Svenska Jägarförbundet (se referenser 
senare i texten) och mycket annat.

Enkäten skickades ut till två slumpvis utvalda medlemmar (en representant  
för jägarna och en för markägarna) inom 74 av landets 149 älgförvaltnings-
grupper. Det totala antalet utskickade enkäter var således 148. Svarsfrekvensen 
var 67 procent, det vill säga 99 svar. Bortfallet är jämnt fördelat både geogra-
fiskt och mellan intressegrupperna. Vi bedömer därför att enkäten, trots bort-
fallet, på ett rimligt vis bör spegla älgförvaltningsgrupperna med avseende på 
de frågor som ställts. I bilaga 3 återfinns enkätfrågorna. För en mer utförlig 
bortfallsanalys (se bilaga 4). 

8 av djupintervjuerna utfördes med ett selektivt urval av länsstyrelser. 
Dessa valdes ut med avseende på fyra parametrar. För det första ville vi tala 
med handläggare vid länsstyrelse där myndigheten i relativt stor utsträckning 
tillämpade ett top-down respektive bottom-up perspektiv på förvaltningen av 
älg1. Vi ville även intervjua länsstyrelser som ansågs relativt ”flexibla” samt 
länsstyrelser som ansågs hålla sig relativt strikt till regelverket. Slutligen så 
ville vi ha en spridning över landet med skillnader i förekomsten av annat vilt 
(annat klövvilt och rovdjur). Dessa länsstyrelser identifierades via artiklar, se 
till exempel Bjärstig et al (2014), där författarna identifierade en länsstyrelse 
som top-down och en annan som bottom-up men också genom intervjuer under 
vår förstudie, där en länsstyrelse ingick. Ytterligare två länsstyrelser fick svara 
på våra frågor via e-post efter att den övriga datainsamlingen avslutats, i syfte 
att komplettera och kvalitetssäkra resultaten. 

1  Top-down och bottom-up är båda strategier för att bearbeta information och kunskap, som används i en 
mängd olika områden. Inom områdena ledning och organisation indikerar begreppen graden av hierarkisk 
(top-down) styrning eller medverkan av brukarna inom organisationen (wikipedia).
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2 En bakgrundsbeskrivning av den 
nya älgförvaltningen

I januari 2012 infördes ett nytt älgförvaltningssystem i linje med regeringens 
proposition 2009/10:239. Det nya systemets målsättningar var att förvalt-
ningen skulle vara ekosystembaserat2, adaptivt och lokalt förankrat samt 
bygga på samverkan mellan de olika intressenterna. Förhoppningen var att 
man på detta sätt skulle kunna uppnå en livskraftig älgstam av hög kvalitet 
i balans med foderresurserna samtidigt som administrationen av jakten skulle 
bli enklare. Förvaltningen skulle även ta hänsyn till viktiga allmänna intressen  
som rovdjur, mängden viltolyckor i trafiken med älg inblandad, skador på 
skog samt inverkan på övrig biologisk mångfald. 

Nedan beskrivs systemet i korthet. Många andra områden, till exempel 
rovdjur och skogsbruk, påverkar också älgstammens storlek och förutsättningar 
men vi avgränsar oss här till de som arbetar mer direkt med älgförvaltningen. 

2.1 Målsättningarna med den nya 
älgförvaltningen

Propositionen (Prop. 2009/10:239) och utredningen Uthållig älgförvaltning 
i samverkan (SOU 2009:54) ger båda intryck av en önskan att besluten ska 
ske på en så lokal nivå som möjligt. Samtidigt finns en insikt om att älgskötsel-
områden (ÄSO, beskrivet på s. 23) inte alltid är en speciellt funktionell nivå 
på så sätt att de är för små – det vill säga för lokala – för att kunna styra stor-
lek och kvalitet på älgstam samt hantera övriga intressen såsom betesskador, 
viltolyckor etc. Lösningen på detta blev en ny ekosystembaserad nivå – vilket 
i denna rapport definieras som att utgångspunkten för de administrativa grän-
serna baseras på älgens rörelsemönster i landskapet – det vill säga älgförvalt-
ningsområdet (ÄFO, beskrivet på s. 22).

Utöver svårigheterna att kontrollera en älgstam och dess konsekvenser på 
en alltför lokal nivå ansågs det gamla älgförvaltningssystemet sakna helhetssyn 
och styrning. Helhetssyn saknades på så sätt att även om länsstyrelsen god-
kände älgskötselområdenas planer så saknade de i stor utsträckning kunskap 
om de lokala förutsättningarna, vilket resulterade i att man mer eller mindre 
rutinmässigt godkände planerna (Prop. 2009/10:239). Tilldelningen till licens-
områden blev å andra sidan relativt odifferentierad, med förhållande vis stor 
vikt på områdets storlek och relativt liten vikt på huruvida älgstammen borde 
öka eller minska i den delen av länet. I den utsträckning sådana övervägan-

2  Ekosystembaserad kan syfta på ekosystem inklusive eller exklusive människan som en del av det.  
I denna rapport syftar ekosystembaserad på den smalare definitionen, det vill säga utan människan, 
medan propositionen beskriver ekosystemansatsen utifrån den bredare definitionen (vilken, utöver 
vad vi refererar till, skulle inkludera det vi beskriver under lokal förankring och samråd).
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den ändå gjordes hade de dock ofta begränsade genomslag i praktiken, efter-
som länsstyrelsens tilldelningsbeslut ofta hade litet inflytande på den faktiska 
avskjutningen (Prop. 2009/10:239). 

Även här sågs älgförvaltningsområdet som en del av lösningen. Istället för 
att länsstyrelsen ska sätta sig in i ett stort antal områdens förutsättningar får 
varje ÄFO ett mindre antal områden och länsstyrelsen/viltförvaltningsdelega-
tionen behöver bara ta ställning till ett fåtal större områden (även om läns-
styrelsen måste ha koll på att planerna upprättas på ett bra sätt). Ytterligare 
en åtgärd för att förenkla överblicken, samt minska administrationen, var 
att reducera antalet olika registreringsformer. Det som tidigare var känt som 
A, B och Eområden blev nu licensområden (figur 2) (Prop. 2009/10:239). 

Figur 2. Figurerna visar de olika registreringsformer för älgjaktsområden som finns tillgängliga i 
den nuvarande respektive den närmast föregående älgförvaltningen (ÄFO=Älgförvaltningsområde, 
ÄSO=Älgskötselområde.

Kunskapen om älgstammens storlek och dess konsekvenser skulle även stärkas 
via ett nytt, mer faktabaserat, arbetssätt – vilket vi närmare går in på i kapitel 4. 
Med detta, förhoppningsvis bättre, underlag till hands skall sedan den plane-
rande/tilldelade avskjutningen vara sådan att den uppfyller områdets målsätt-
ningar snarare än såsom ofta var fallet tidigare att man satte en väldigt stor 
avskjutning men sedan uppfyllde den i varierande grad. Inget hindrar förstås 
att man inom ett område använder sig av fri jakt snarare än individuell tilldel-
ning – men denna jakt ska nu sikta på att uppnå ett förutbestämt, snarare än 
ett godtyckligt, antal skjutna älgar. 

Propositionen och utredningen lyfter även en oro över betesskadorna. Dels 
utifrån produktionsförluster i skogsbruket, både avseende kvantitet och kva-
litet, och dels utifrån biologisk mångfald, där skogen på sina håll riskerar att 
bli en monokultur då andra trädslag än gran är relativt missgynnade vid ett 
högt betestryck. Det har till och med uttryckts att det är älgstammen snarare 
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än skogs ägaren som idag styr trädslagsvalet. Slutligen påpekar de att mark ägaren 
även har rättsliga skyldigheter att uppfylla kraven gentemot till exempel skogs-
vårdslagens bestämmelser (Prop. 2009/10:239).

Även om det ser olika ut i olika delar av landet kan man säga att för dem 
som redan innan den nya förvaltningen ingick i ett älgskötselområde (ÄSO) så 
innebar förändringen till viss del en centralisering, där en del av deras självbe-
stämmande kom att inskränkas av den nya nivån, älgförvaltningsområdet (ÄFO). 
Med avseende på tilldelning till licensområden innebar förändringen däremot en 
decentralisering med en planering på en lägre, mer lokal, nivå än länsstyrelsen.

Idealt sett bör alla nivåer – länsstyrelse, ÄFO och ÄSO:n – samt alla intressen 
– jägare, markägare, renägare samt representanter för diverse andra samhälls-
intressen – via samverkan och samråd nå en samsyn angående problembild och 
målsättningar. Samverkan var också en grundbult, och angavs vara den arbets-
form som skulle leda till målen, i den statliga utredning som föregick proposition 
2009/10:239. Utredaren skrev bland annat att:

Statens/samhällets roll ska inte sträcka sig längre än vad som krävs. Mark
ägarnas och jägarnas roller och ansvar ska preciseras så att balansen avvägs 
bättre i förhållande till deras respektive ansvar, rättigheter och skyldigheter.  
Att förvalta en älgstam är ett ansvarsfullt uppdrag som genomförs av ett stort 
antal intresserade markägare och jägare. Samverkan och samråd bör då vara 
utgångspunkten och väljas före lagstiftning och tvång (SOU 2009:54). 

Även om det inte är ett uttalat mål i proposition 2009/10:239, utan snarare en 
metod för att nå målen, är samverkan inom den nya älgförvaltningen så pass 
betydelsefull att den ägnas mer utrymme under kapitel 5 i denna utvärdering. 

2.1.1 Aktörerna – en överblick över roller inom älgförvaltningen
Figur 3 nedan visar aktörerna inom älgförvaltningen och deras roll- och  
ansvarsfördelning. 

Naturvårdsverket Skogsstyrelsen 

 

Älgförvaltningsområde (ÄFO) och 
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Figur 3. Visar översiktligt de huvudsakliga aktörerna inom älgförvaltningen. En liknande figur  
återfinns i Bjärstig et al (2014). Bilden är översatt från engelska till svenska och publicerad med  
tillåtelse av Umeå universitet. 
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Naturvårdsverket har huvudansvar för viltförvaltningen, medan länsstyrelserna 
har det praktiska ansvaret och gör avvägningen gentemot samhällets intressen. 
Skogsstyrelsens roll är att förmedla kunskap om viltets påverkan på skogen. 
Älgförvaltningsgruppen ska i samråd med älgskötselområdena ta fram planer 
vilka utgör förslag till länsstyrelsen baserat på vilka målsättningar och åtgärder 
intressenterna på lokal nivå anser önskvärda. 

Naturvårdsverkets uppgifter omfattar bland annat att efter samråd besluta 
om föreskrifter och riktlinjer. Skogsstyrelsen förser bland annat älgförvaltningen 
med information och kunskap om skogens tillstånd, i första hand avseende 
skogsskador, samlat betestryck av klövvilt, älgfoderprognoser samt råd om 
viltanpassad skogsskötsel inklusive foderproducerande åtgärder. Andra aktö-
rer som på olika sätt är delaktiga och engagerade på nationell nivå, även om 
de inte nämns i figuren ovan, är till exempel stora markägare och små mark-
ägares intresseorganisationer, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund, 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Nationella viltolycksrådet samt Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU). Sedan 2014 ingår dessa, och andra, organisationer 
i ett Nationellt klövviltsråd. Rådets funktion är att underlätta och utgöra en 
del i underlaget för länsstyrelsernas beslut, särskilt i länsövergripande och  
särskilt komplicerade frågor (www.naturvardsverket.se). 

Länsstyrelsen beslutar om indelning av länet i älgförvaltningsområden 
samt förordnar ledamöter till älgförvaltningsgrupperna efter förslag från 
markägare och jägare. Andra uppgifter består bland annat av att registrera 
älgskötselsområden och licensområden, fastställa planer, mål, jakttider och 
avgifter, besluta om tilldelning för licensområden samt att ansvara för rätts-
säkerhet och ekonomi.

Älgförvaltningsområdet (ÄFO) ska vara stort nog för att rymma en egen 
älgstam (ca. 50 000 ha i södra Sverige och 100 000 i norra) samt bör avgrän-
sas med avseende på älgens rörelsemönster – det vill säga det bör vara eko-
systembaserat  vilket gör att många ÄFO sträcker sig över länsgränser. I varje 
ÄFO sitter en älgförvaltningsgrupp (ÄFG) bestående av sex ledamöter, vanligt-
vis tre representanter för markägare och tre för jägarintresset. En av mark-
ägarrepresentanterna är ordförande samt har utslagsröst vid oenighet. ÄFG 
tar efter samråd med älgförvaltningsområdets lokala jaktområden fram en 
älgförvaltningsplan för sitt ÄFO. ÄFG ska i upprättandet av älgförvaltnings-
planen bland annat ta hänsyn till fodertillgång och skadenivåer på skog, vilt-
olyckor och predation från rovdjur. Slutligen är det älgförvaltningsgruppens 
uppgift att belysa eventuell diskrepans mellan det samlade utfallet av älgskötsel-
planer och älgförvaltningsplan samt att föreslå arealgränser för tilldelning till 
licensområden. 
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Älgskötselområden (ÄSO) är en frivillig sammanslutning och kan därmed 
se väldigt olika ut. De har dock en styrelse eller motsvarande och ska efter 
samråd med dels ÄFG, dels berörda markägare och jakträttshavare, ta fram 
en älgskötselplan för ÄSO:t. Ett licensområde kan bestå av allt från en enskild 
jägare till flera jaktlag. Ett licensområde har inget formellt ansvar i planeringen 
av tilldelningsbeslutet utan blir helt enkelt tilldelat ett antal älgar (vuxna och 
årskalvar) från länsstyrelsen (vilken i sin tur ska ta hänsyn till älgförvaltnings-
planernas riktlinjer). Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område som 
licensområde eller besluta om avregistrering, om områdets beskaffenhet inte 
medger en avskjutning av minst en älgkalv om året. På oregistrerad mark får 
under den tid länsstyrelsen beslutar, dock högst 5 dagar, fällas ett obegränsat 
antal kalvar. 
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3 Har älgförvaltningen nått målen? 
Detta kapitel behandlar måluppfyllelsen för den nya älgförvaltningen, i vilken 
grad förvaltningen blivit ekosystembaserad, lokalt förankrad, och adaptiv 
med en enklare administration som också blivit mer kostnadseffektiv. Kapitlet 
behandlar även arbetet med att upprätta planer, inventeringar och datainsamling.

Riksdagen beslutade i december 2010 att förändra det dåvarande älgförvalt-
ningssystemet. Förändringen grundade sig på att förvaltningen bör vara lokalt 
förankrad och ekosystembaserad för att skapa en älgstam av hög kvalitet i 
balans med foderresurserna samt ta bättre hänsyn till såväl rovdjur, mängden 
viltolyckor i trafiken med älg inblandad som skador på skog och övrig biolo-
gisk mångfald än tidigare. Förvaltningen ska också vara adaptiv, vilket inne-
bär att den ska anpassas till nya eller förändrade förhållanden.

3.1 En ekosystembaserad förvaltning
På en övergripande nivå verkar de länsstyrelser vi intervjuat eniga om att man 
åtminstone i stora delar är på väg mot en mer ekosystembaserad förvaltning. 
Införandet av älgförvaltningsområden har generellt medfört att förvaltningen 
bedrivs över större geografiska enheter, att inventeringar samordnas i större 
utsträckning och att de sedan ligger till grund för gemensamma kunskaps-
underlag. 

”Ja, absolut. Vi har fått till förvaltning över större enheter. Vi har delat 
in länen i älgförvaltningsområden, där vi samordnar inventering och får 
gemensamma underlag. Man försökte tidigare göra bra insatser i för små 
områden. Även om data inte är perfekta överallt så har vi bra utgångspunk
ter. Vi inventerar i ett gemensamt område där vi avgränsar en älgstam.”

Flera intervjupersoner ger dock uttryck för att älgförvaltningsområdena 
många gånger avviker i storlek jämfört med propositionens intentioner. Många 
förvaltningsområden i Mellansverige ligger runt 100 000 hektar. En orsak till 
detta är, enligt våra intervjuer, att markägarsidan inför skapandet av områdena 
varit tydliga med att de ville ha förvaltning över stora områden. De värden som 
riskeras med för stora områden, enligt flera intervjupersoner, är att man kan 
förlora den lokala förankringen samt att ett älgförvaltningsområde i praktiken 
kan omfatta flera älgstammar. I ett annat län, som har många älgförvaltnings-
grupper, valde länsstyrelsen att gå på ett indelningsförslag som förhandlades 
fram mellan ett stort skogsindustriföretag och Jägareförbundet. En kommande 
diskussion om förvaltningsområdena kan leda till att antalet älgförvaltnings-
områden därefter kommer att bantas ned i länet, menar en av våra intervju-
personer. 

”Vi ska ha en ny diskussion om det blev bra kopplat till de kostnader som 
blev. Skogsbruket ser gärna att förvaltningen sker över större yta.”
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3.2 Lokal förankring
I regeringens proposition om älgförvaltningen (2009/10:239) poängteras 
att förvaltningen ska vara lokalt förankrad. Detta ligger helt i linje med den 
så kallade ekosystemansatsen som anger att åtgärder ska sättas in på lägsta 
lämpliga nivå i syfte att skapa delaktighet. I propositionen sägs att ”En lokal 
förvaltning ska ge dem som har i uppgift att förvalta älgen möjlighet att 
påverka samtidigt som den medger överblick”. Den skrivningen kan möjligen 
peka mot att fokus ligger på älgförvaltningsgrupperna eftersom den implicit 
antyder att överblick saknats i tidigare förvaltning. Å andra sidan sägs också i 
propositionen att ”Väl fungerande älgskötselområden är förvaltningsområdets 
ryggrad och i stor utsträckning en förutsättning för att området ska fungera 
bra i praktiken. Därför bör den lokala viljan att samverka inte motverkas”.

Nästan alla länsstyrelser vi intervjuat pekar på vikten av att få med det 
lokala engagemanget i förvaltningen. De flesta tycks i detta sammanhang göra 
kopplingen till älgskötselområdesnivån, att det är där möjligheten finns att 
fånga upp det lokala engagemanget. Sammantaget ger intervjuerna med läns-
styrelsen bilden att de tolkar att det är älgförvaltningsgruppen som är den 
instans som ska ”styra mest”, även om samverkansperspektivet mellan nivå-
erna lyfts tydligt. Parallellt med denna bild får vi också en annan bild från 
många länsstyrelser, nämligen att den enskilde jägaren, ”nere på stubben”, 
över huvud taget inte märkt någon skillnad jämfört med tidigare förvaltning. 
En tolkning av länsstyrelsernas samlade bedömning är att de är på väg mot 
en lokalt förankrad förvaltning men att man inte kommit lika långt som med 
ekosystemmålet.

”… Uttrycket lokal förvaltning kan lätt feltolkas. I propositionen betyder  
det inflytande och delaktighet, förankring och att säga sin åsikt. Det bety
der ju inte att man alltid får som man vill. Många har tolkat det mer som 
lokalt självbestämmande, att älgskötselområdena vet bäst och ska få 
bestämma själv. Så är det säkert i många fall, men vi måste hålla oss till 
inventeringar och faktaunderlag. Om skötselområdet förlitar sig på en 
uppfattning om älgstammen eller bara älgobsen så är det ett ganska svagt 
underlag kontra beräkningar eller inventeringar över ett större område”.

”Jag tycker att älgförvaltningen är så lokalt förankrad som den kan bli för 
att vara ändamålsenlig och kunna nå uppsatta mål. Då behöver man lyfta 
upp den på större arealer. Den enskilde jägaren eller markägaren känner 
nog inte att den är lokalt förankrad. Men det bygger på en tro att man har 
större möjlighet att påverka om man får bestämma helt själv om allt.”

Överlag är intervjupersonerna positiva till målsättningen men upplevelsen 
huruvida förvaltningen är lokalt förankrad och vad det innebär att vara lokalt 
förankrad går isär. Det är inte helt lätt att bedöma graden av måluppfyllelse 
utifrån djupintervjuerna. Flera intervjupersoner menar att lokal förankring 
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inte ska tas som intäkt för nedifrån och upp-styrning utan att älgförvaltnings-
planer och älgskötselplaner ska harmonisera med varandra. En annan tolk-
ning är att älgskötselplanerna ska följa älgförvaltningsplanerna. 

3.3 En adaptiv förvaltning
Älgförvaltningen ska vara adaptiv och anpassa sig till nya eller förändrade 
förhållanden. Adaptiv älgförvaltning utgår från att förändring är norm. För 
att sätta tydliga mål krävs kunskap om älg–människa–miljö. För att ha upp-
sikt över vad som händer och hur tillståndet är i systemet krävs bra data, 
som har insamlats med metoder som är verifierade för älgförvaltningen. 
Planeringscykeln ser ut enligt figur 4 nedan.

Figur 4. Visar den adaptiva planeringscykeln. Bilden är hämtad från Naturvårdsverkets  
informationsmaterial.

Utifrån kunskap om älgstammen tar älgförvaltningsgrupperna och älgskötsel-
områdena fram planer (med mål) och genomför de planerade åtgärderna och 
observerar effekterna av åtgärderna (inventeringar) samt utvärderar åtgärderna 
(följer upp målen) vilket ger upphov till ny kunskap. Den nya kunskapen 
används för att revidera målen/planerna. Många poängterar att problembilden 
i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på fakta. Samma personer kritiserar 
ofta det tidigare systemet utifrån att det ”byggde alltför mycket på tyckande”. 

Den ovanstående beskrivningen av adaptiv förvaltning är dock rätt gene-
risk, och passar förhoppningsvis in på nästan all målstyrd verksamhet.

De utvärderingskriterier som de flesta intervjupersoner verkar ha i åtanke 
då de svarar på huruvida förvaltningen blivit mer adaptiv verkar snarare vara 
hur snabbt förvaltningen kan antas förändras (genom till exempel nya mål, 
handlingsplaner och förändrat handlande i praktiken) med avseende på för-
ändrade förhållanden.

Alla anser dock inte att den snabbare reaktionstiden nödvändigtvis gör 
förvaltningen bättre. Vissa intervjupersoner uttrycker oro över att föränd-
ringar kan komma att genomföras alltför ofta. Sambandet mellan exempelvis 
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älgtäthet och älgbetesskador kan se väldigt olika ut från år till år (färska älg-
betesskador på ungtallar i Sveriges nordligaste delar bedömdes till 1-3 procent i 
år, 2014, och till 12 procent 2013 - utan några större förändringar i älgstam-
men) vilket gör att ”man kan behöva sitta stilla i båten under ett par år innan 
man vet något om effekten av en viss strategi”, som en intervjuperson uttryckte 
det. Enligt en forskare vi talat med kan jägarkåren kännetecknas av en viss 
”experimentlusta” och utifrån våra intervjuer får vi inte heller intrycket att 
markägarsidan skulle vara speciellt intresserade av att vänta alltför många 
år med att utvärdera effekten av ett visst handlande. 

3.3.1 Graden av adaptivitet varierar
Medan i princip samtliga respondenter anser att förvaltningen blivit mer adap-
tiv så finns det skillnader mellan olika län, där vissa länsstyrelser anses mer 
flexibla än andra – något även vi får ett intryck av utifrån våra intervjuer med 
samma länsstyrelser. Den främsta förklaringen till varför vissa länsstyrelser 
verkar vara mer flexibla än andra tycks ligga i hur strikt man tolkar regelverket. 

”Föreskrifter måste vi ha. Själva förvaltningsmodellen som sådan behöver 
nog inte vara så toppstyrd. Där är vi inte överens mellan länsstyrelserna. I 
en adaptiv situation ska man också hitta bra lösningar och inte vara detalj
styrd. /…/ Sedan är väl möjligheten till flexibla lösningar inte så stor med 
treåriga planer. När vi väl har faktabaserad kunskap att luta oss emot så 
borde det väga tyngre än planen. Jag efterlyser större flexibilitet.”

”Det finns en tröghet att göra förändringar under pågående jaktsäsong där 
föreskrifterna bromsar. Det ska till en hel del byråkrati och ett nytt beslut 
och då hinner man inte jaga. Det fungerar ganska bra mellan säsongerna 
men under pågående skulle vi vilja tillåtas bli mer flexibla. /…/ …vi styrs 
av föreskrifterna. Det beror mer på att det krävs omfattande samråd på 
alla nivåer. Om vi strikt ska följa föreskrifterna måste vi ta in underlag 
från dem. Det tar lång tid.”

”Jag tycker förvaltningen är mer kunskapsstyrd. Vi kommer att få mycket 
bättre underlag att hänga upp förändringar på. Möjligheten att anpassa till 
förändringar är bättre än tidigare. Samtidigt finns en viss tröghet eftersom 
det finns så många olika nivåer som det ska processas och godkännas i. Så 
snabba beslut kan man kanske inte ta.”

De flesta av våra intervjupersoner upplever att förvaltningen är på väg mot att 
bli adaptiv i den bemärkelsen att planerna anpassas efter tillgänglig data om 
älgstammen och rovdjur. Hinder för måluppfyllelse vad beträffar adaptivitet 
är brister i dataunderlaget. Ett annat hinder är det faktum att planerna upp-
dateras med fasta treårsintervaller, något som väckt kritik, inte minst inom 
älgförvaltningsgrupperna.
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3.3.2 Förändringar i samband med den nya älgförvaltningen
Vänder vi oss till medlemmarna i älgförvaltningsgrupperna rapporterar drygt 
hälften av respondenterna i vår enkät att deras älgförvaltningsgrupp avser att 
minska älgstammens storlek något (figur 5). Något fler markägare än jägare 
rapporterar att deras älgförvaltningsgrupp avser att minska älgstammens stor-
lek. En femtedel av dem svarande angav att deras älgförvaltningsgrupp inte 
avser att förändra älgstammens storlek. 
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Figur 5. Har ni förändrat eller avser ni att förändra storleken på älgstammen jämfört med hur det 
såg ut innan den nya älgförvaltningen trädde i kraft (det vill säga före 2012)? Enkätfråga.

Representanterna i Götaland (76 procent) rapporterar att deras älgförvaltnings-
grupper vill minska stammen i större utsträckning än i Norrland (54 procent) 
och Svealand (46 procent). 

Älgförvaltningsgrupperna var tidigt ute med att genomdriva förändringar i 
älgstammen. Drygt hälften, 66 procent, av representanterna i Norrland angav 
att de påbörjade förändringar av älgstammen redan 2012. Motsvarande siffra 
för älgförvaltningsgrupperna i Götaland och Svealand var cirka 35 procent.

3.3.3 Rullande treårsplaner
I dagsläget utformar älgförvaltningsgruppen (ÄFG) generellt sett planer över 
en fast treårsperiod – samma tidsperiod som gruppens ledamöter har mandat 
att sitta i gruppen. Planen kan revideras under tidens gång, men slutdatumet 
för planen ändras generellt sett inte. När en ny mandatperiod påbörjas är 
tanken att den nya ÄFG ska göra en ny treårsplan för deras tid vid rodret. En 
klar majoritet av de tillfrågade ÄFG-ledamöterna skulle dock föredra att årligen 
förlänga den liggande planen med ytterligare ett år, och på så sätt alltid ha en 
plan som blickade tre år framåt (se figur 6).
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På frågan om älgförvaltningsplanerna ska revideras, som idag, med fasta inter-
vall på tre år eller omfatta en utökning av planens tidshorisont med ett år 
(”rullande”), så att den alltid blickar tre år framåt, svarar en tydlig majoridet 
(knappt 80 procent) att planerna bör uppdateras ”rullande” så att det alltid 
finns planer som sträcker sig tre år framåt i tiden.  Något fler representanter 
i Norrland och Svealand (86 procent respektive 80 procent) vill se rullande 
treårsplaner jämfört med Götalands älgförvaltningsgruppsrepresentanter 
(74 procent). 

Figur 6. Bör den årliga uppdateringen av älgförvaltningsplanen omfatta en utökning av planens 
tidshorisont med ett år (”rullande”), så att den alltid blickar tre år framåt, eller bör den som idag 
göras för en fast treårsperiod åt gången? Enkätfråga.

Flera respondenter menar att det krävs bättre data för att man ska kunna ha 
fasta treårsplaner: 

”När vi nu förhoppningsvis får bättre underlag i form av betesskadeinven
teringar, och även spillningsinventeringar m.m. bör det fungera med fasta 
treårsperioder, dock med möjlighet att vid oväntade förändringar ändra 
arbetssätt.”

Rovdjuren utgör en anledning till att planerna måste uppdateras årligen 
menar flera respondenter: 

”Med dagens vargläge kommer vi att få göra en ny plan varenda älgjakt. 
Fast fortsätter denna trend finns det ingen anledning att gå ut i skogen 
snart.”

En ny ÄFG, som just fått sitt mandat, skulle visserligen till viss del kunna 
komma att känna sig bunden av det som bestämts och kommunicerats av den 
tidigare gruppen, men skulle å andra sidan i utbyte få influera utfallet efter att 
deras mandat upphört. Fördelarna med att alltid ha en tre års framåtblickande 
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plan är att man hela tiden har ett mer långsiktigt perspektiv samt att man har 
en viss framförhållning angående eventuella förändringar som bör ske. I den 
mån många ledamöter i ÄFG byts ut så minskar det även pressen för den nya 
gruppen, då de första två åren redan är planerade (även om den tidigare pla-
nens relevans förstås måste stämmas av mot förändrade förhållanden och nya 
observationer). Det kan även vara lättare att på ett objektivt sätt diskuttera 
vilka målsättningar som (preliminärt) bör råda tre år framåt i tiden (så tillvida 
att man inte reviderar dem innan), snarare än vilka målsättningar som bör 
råda inför årets jakt. En möjlighet att tillåta den föregående gruppens mål-
sättningar styra åtgärderna för de första två åren, och istället diskutera vilka 
målsättningar som bör råda tre år senare, skulle även kunna minska risken 
för tidiga konflikter i den nya gruppen. 

Medan, som sagt, cirka 80 procent av det totala kollektivet svarade att de 
ville ha rullande treårsplaner så svarar samtliga av respondenterna (15 stycken) 
från älgförvaltningsgrupper där man inte lyckats komma överens om sina 
planer att de hellre skulle vilja ha rullande planer.

3.4 Administration och ersättning 
i älgförvaltningsgrupperna

I genomsnitt lägger representanterna i älgförvaltningsgrupperna ned cirka 
15 arbetsdagar per år på älgförvaltningen. Markägarrepresentanterna lägger 
i genomsnitt ned drygt 13 dagar per år medan jägarrepresentanterna i genom-
snitt lägger ned 17,5 arbetsdagar per år. Spannet är dock stort mellan dem 
som lägger ned mest tid och dem som läger ned minst tid. Arbetsinsatserna 
varierar från 118 dagar till två dagar per år. 

Samtliga representanter tror att det krävs mindre tidsinsatser i älgförvalt-
ningsgrupperna om tre år. Jägarna tror att det kommer att krävas cirka 
10 dagar i genomsnitt per representant för att klara uppdraget. Markägar-
representanterna tror att det krävs drygt elva dagar för att klara uppdraget. 

Idag erhåller representanterna 5 000 kronor per år för sitt arbete, en summa 
som drygt hälften (55 procent) anser är för liten. Fler (56 procent) tror att 
ersättningen kommer att upplevas som för låg i framtiden. Flest representan-
ter som anser att arvodet är för lågt idag finner vi i Sveland (68 procent) och 
i Götaland (60 procent). Representanterna i Norrland upplever oftare att  
arvodet är rimligt. 

Ersättningen till älgförvaltningsgruppernas representanter är inget som 
frekvent diskuteras i våra intervjuer med länsstyrelsen. Dock hävdar en läns-
styrelse att ersättning och arbetsinsats inte står i proportion till varandra 
medan en annan uttrycker att:

”Jag tror inte att pengar är problemet. De behöver regelbundna träffar 
och information.”



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6659
En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte

31

3.4.1 Administration och kostnader inom förvaltningen
Den älgförvaltning som föregick den nuvarande innehöll en avsevärd admi-
nistrativ överbyggnad men gav i huvudsak dålig styreffekt på älgstammens 
storlek. Länsstyrelsen hade exempelvis ett stort administrativt arbete med att 
registrera och omregistrera inom och mellan de olika typer av licensområden 
som då var aktuella. En av målsättningarna med den nya älgförvaltningen är 
att få till stånd en förenklad administration. I propositionen (2009/10:239) 
skrivs att ”Administrationen av älgförvaltningen ska vara så enkel som möjligt 
samtidigt som den på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt gör det möjligt 
att förvalta älgstammen i enlighet med de mål som ställs upp.

Enligt Svenska jägareförbundet har antalet registreringar gått från 25 000 
i den gamla förvaltningen till 5 000 registreringar i den nya (Bergqvist 2014c). 
Samtidigt ger länsstyrelseintervjuerna ett tydligt intryck av att detta mål är det 
som man är längst ifrån att uppnå. Det är svårt att hitta någon respondent 
som uttrycker att administrationen av förvaltningen vare sig blivit billigare 
eller enklare. Inom ramen för denna frågeställning finns ändå flera intressanta 
resultat att diskutera. Kanske gäller det främst hur den nya förvaltningen i 
praktiken påverkat länsstyrelsens arbetsuppgifter. Enhälligt uppger länsstyrel-
serna att arbetet bytt karaktär på ett avgörande sätt. Tidigare bestod arbets-
uppgiften i huvudsak av ren registrering och omregistrering av jaktområden 
samt en hårt arealstyrd process när det gällde tilldelning av älgar. Nästan alla 
länsstyrelser vittnar om att den nya förvaltningen ställer helt andra krav på 
länsstyrelsen. Antalet registreringsärenden har minskat drastiskt och yrkes-
rollen verkar ha förflyttats från ren administration till en förvaltarroll. Idag 
handlar det om att diskutera, kommunicera, tolka, förstå och bedöma olika 
planer, inklusive biologiska faktorer. Detta i sin tur kräver andra kompetenser 
än tidigare och några länsstyrelser anger att det påverkat rekryteringsproces-
serna. Idag finns ett tydligare behov av erfarna viltförvaltare.

Få kan alltså i nuläget se att arbetsbelastningen minskat till följd av den 
förenklade administrationen, i form av färre registreringar. Arbetsbelastningen 
verkar snarare blivit större, enligt dem vi talat med. Åsikterna går isär något 
när det gäller huruvida det kommer en förenkling senare, det vill säga att en 
viss del av nuvarande belastning är av övergångskaraktär, eller om nuvarande 
nivå snarare är den som kommer att gälla framöver. Att vara en aktiv del i en 
adaptiv förvaltning har av många länsstyrelser tolkats som att ambitionsnivån 
behöver höjas på myndigheten:

”Adaptiv förvaltning kräver mer kraft från alla, även myndigheten, att vi 
är med på tåget. Arbetstidsmässigt har det nog ökat för de flesta om man 
inte valt att säga ok till allt. Vi har valt att vara en aktiv myndighet här i 
länet.”

I våra intervjuer ser vi inte att bemanningen ökat nämnvärt för administratio-
nen utan den stora förändringen tycks ha varit förskjutningen i arbetsuppgif-
ter. Dock finns en länsstyrelse som redovisar att de ökat bemanningen inom 
viltförvaltningen från 0,5 till 1,2 tjänster.
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Finansieringen av förvaltningen kommer att behandlas separat i kapitel 7 och 
därför går vi inte närmare in på frågan här. Dock ser vi att majoriteten av läns-
styrelserna höjt sin fällavgift efter förvaltningens införande. Enligt Svenska 
jägareförbundet ökade de statliga fällavgifterna i genomsnitt med 63 procent  
mellan 2011 och 2013. Länsstyrelserna använde år 2013 13,5 miljoner kronor 
(40 procent av älgvårdsfondens 34 miljoner kronor) för sin administration. 
Detta behöver dock inte ses som ett direkt tecken på att administrationen 
blivit dyrare, eftersom länsstyrelsernas möjligheter att fullt ut finansiera sin 
administration via uttag ur älgvårdsfonden (där fällavgifterna hamnar) har 
ökat. Hade länsstyrelsen, liksom i den tidigare förvaltningen, varit tvungna 
att hålla sig inom gränsen för 10/20 basbelopp hade maximalt 9,3 miljoner 
kunnat tas ut (Bergqvist 2014c). Analysen om huruvida förvaltningen är eller 
har blivit mer kostnadseffektiv behöver också anstå men åtminstone en läns-
styrelse är övertygad om att kostnadseffektiviteten ökat:

”Vi lägger mer tid men det leder till något också. Huvudsyftet är ju att vi 
ska få en stam i balans med betesresurserna och det är ju oerhörda kost
nader för betesskador, trafikolyckor. Det kostar mer för länsstyrelsen, men 
leder till resultat, det ser vi direkt. Höjningen av fällavgiften är välinves
terad ur samhällets perspektiv. Vi har en kraftigt minskad mängd olyckor 
de sista åren. Det är också kostnadseffektivt vad gäller människoliv och 
skador på egendom. Man måste lyfta ut vad vi får för pengarna. För vårt 
län har det blivit bättre och för samhället har kostnaderna minskat.”

3.5 Data och inventeringar
En viktig del i ett adaptivt arbetssätt är tillgång till data som hjälper till att 
dels mäta och tolka om man närmar sig de mål som satts upp för förvalt-
ningen, dels få en bättre uppfattning om vilka effekter förändringar i förhål-
landen, ageranden och åtgärder har på målsättningarna. 

Den nya älgförvaltningen är beroende av många dataunderlag. Älgobser-
vationer (omnämns som älgobs och innebär jägarnas observationer under 
den första delen av älgjakten)) såväl som biologiska data kommer främst från 
jägarna, och samlas in under själva jakten. Spillningsinventeringar kräver 
dock arbete utanför ordinarie jakttid. Älgobservationer, spillningsinventering, 
slaktvikter för kalv och avskjutning utgör basinventeringen av älgstammen, 
vilken bör genomföras rutinmässigt (Bergqvist 2014d). 

Utöver avskjutning, vilken måste registreras, är inrapportering av data fri-
villig. Ett älgskötselområde kan dock avregistreras baserat på uteblivet delta-
gande i inventeringar (15 § NFS 2011:7).

I 39 procent av älgförvaltningsområdena (ÄFO) genomfördes spillnings-
inventering under 2013. Den genomfördes framför allt i relativt små ÄFO:n, 
inom Gävleborg och söderut, och arealen som spillningsinventerades uppgick 
således endast till 19 procent. Totalt 44 procent av älgförvaltningsområdena  
genomförde en spillningsinventering någon gång mellan 2011 och 2013 
(Bergqvist 2014d).



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6659
En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte

33

Biologiska data i älgförvaltningen inkluderar slaktvikter, åldrar för vuxna 
älgar, hornutveckling för tjurar och reproduktionsdata för hondjur. Vägd 
slaktvikt hos årskalvar är en av de så kallade basinventeringarna som bör 
genomföras rutinmässigt, och minst 50 vikter bör ingå för att ge stabila med-
elvärden inom det område man vill följa (vanligen ett ÄFO). Inom fyra av 
fem ÄFO:n finns minst 50 kalvvikter registrerade (se figur 7). Totalt registre-
ras slaktvikter för cirka 60 procent av kalvarna och 40 procent av de vuxna 
djuren. För cirka 80 procent av tjurarna finns taggantal registrerat och för 0,5 
procent av hondjuren finns reproduktionsdata. (Bergqvist 2014d).

Även älgobservationer  är en av de så kallade basinventeringarna, som 
bör genomföras rutinmässigt. Det totala antalet inrapporterade jägartim-
mar uppgick till cirka 5.3 miljoner. 91 procent av älgförvaltningsområdena, 
eller 98 procent av Sveriges areal (exklusive Gotland), lyckades uppnå minst 
5 000 jägartimmar. 90 procent av landets älgskötselområden, och 37 procent 
av licensområdena, rapporterade älgobservationer – men enbart 30 respektive 
0,6 procent av älgskötselområdena och licensområdena lyckades själva uppnå 
5000 inrapporterade jägartimmar (Bergqvist 2014d).

Figur 7. Visar antal registrerade  
kalvvikter på ÄFO-nivå. Figuren från  
Har vi tillräckligt med data i älg-
förvaltningen? Svenska jägareförbundet.

Figur 8. Visar antalet älgobstimmar  
på ÄFO-nivå. Figuren från Har vi  
tillräckligt med data i älgförvaltningen? 
Svenska Jägarförbundet.
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3.5.1 Finns det tillräckligt med data?
En majoritet av respondenterna i vår enkätundersökning anser att det krävs 
bättre data för att kunna nå målen för älgförvaltningen (se figur 9 och 10). 
Sextiotvå procent anser att dataunderlaget som används idag inte är till-
räckligt bra för att kunna bestämma älgstammens storlek. Respondenterna 
i Norrland är dock överlag mer nöjda med datakvalitet och tillgänglighet än 
kollegor i Götaland och Svealand. I Norrland finner 63 procent att det finns 
tillräckligt bra dataunderlag för att bestämma älgstammens storlek, medan 
motsvarande siffra i Svealand och Götaland är 30 respektive 28 procent. 

Figur 9 och 10. Det finns ett tillräckligt bra dataunderlag för att bestämma älgstammens storlek: 
idag (vänster), om tre år (höger). Enkätfråga.

Cirka hälften anser också att dataunderlagen inte är tillräckligt lättillgängliga. 
Idag anser nästan 70 procent att det finns bra modeller för att omvandla data 
till prognoser. De norrländska representanterna är dock mer positiva då 95 
procent av dem upplever att det redan finns bra modeller för att omvandla 
data till prognoser. Drygt 60 procent anser att man inom sina älgförvaltnings-
grupper är överens om vilka modeller som är bäst. Knappt 30 procent anser  
att det finns tillräckliga dataunderlag för att bedöma fodertillgången. I Norrland 
upplever över 45 procent att dataunderlagen är tillräckliga för att bedöma 
fodertillgången. Ungefär 50 procent anser att det finns tillräckliga data för 
att bedöma betesskadorna idag. I Svealand är dock siffran 60 procent.

Enkätsvaren indikerar på att det finns en stor portion tilltro till utveck-
lingen av dataunderlagen. Tre fjärdedelar ser idag brister i dataunderlagen. 
Lika många tror att dataunderlagen kommer vara tillräckligt bra och tillgäng-
liga om tre år (representanterna i Svealand är dock inte lika optimistiska som 
deras kollegor i Götaland och Norrland). Exempelvis anser drygt 35 procent 
att dataunderlagen är tillräckliga idag för att bestämma älgstammens storlek, 
medan 65 procent av respondenterna tror de kommer att vara tillräckliga om 
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tre år. Drygt hälften av de svarande anser också att dataunderlaget är lättill-
gängligt, medan hela 78 procent tror att det om tre år kommer att vara lättill-
gängligt. Idag anser 68 procent att det finns bra modeller för att omvandla till 
prognoser medan 86 procent tror att så är fallet om tre år. Idag anser 30 pro-
cent att det finns tillräckligt bra data för att bedöma fodertillgången, medan 
60 procent tror att den är tillräckligt bra inom tre år. Drygt femtio procent 
anser också att man idag är överens inom älgförvaltningsgruppen hur tillför-
litligt underlaget är för att bedöma fodertillgången, medan drygt 70 procent 
tror att man kommer vara överens om detta inom tre år. 

Vad beträffar data för att bedöma betesskador är respondenterna inte lika 
optimistiska. Idag anser endast drygt 20 procent att data är tillräckligt bra för 
att bedöma betesskador, medan det fortfarande bara är cirka hälften som tror 
att data kommer att vara tillräckligt bra om tre år. Cirka hälften anser att man 
inom älgförvaltningsgruppen idag är överens om att data är tillräcklig för att 
bedöma betesskadorna medan knappt 70 procent tror att man är överens om 
tre år. 

Även vad beträffar dataunderlagen för att bedöma rovdjurens påverkan 
på älgstammen är respondenterna något mindre optimistiska inför framtiden. 
Mindre än hälften (43 procent) anser att dataunderlagen är tillräckliga för att 
bedöma rovdjurens påverkan på älgstammen. Förändringen mot vad respon-
denterna anser om dataunderlagen om tre år är liten, endast 6 procentandelar 
högre (49 procent).  Däremot är de flesta överens i sin älgförvaltningsgrupp 
om hur tillförlitliga underlagen för rovdjurens påverkan är. 

I dagsläget svarar 10 procent av representanterna i älgförvaltningsgrup-
perna att de, utöver att påverka älgstammens storlek, kommer påverka foder-
tillgången, 41 procent av representanterna menar att de kommer göra det i 
viss utsträckning. 

Tjugofem procent av representanterna menar att de kommer att påverka 
betesskadorna, drygt 40 procent svarar att de kommer att göra det i viss 
utsträck ning (se figur 11 och 12). I framtiden är det dock betydligt fler som 
kommer verka för att påverka fodertillgången fullt ut (34 procent) och påverka 
betesskadorna (57 procent).  

Bland enkätsvaren hörs dock röster som menar att man mellan jägare och 
markägare har skilda synsätt på hur man på bästa sätt minskar betesskadorna.

”De enda åtgärder mot betesskador som accepteras av markägaresidan är 
att skjuta mer älg. Det finns dock en mängd olika åtgärder i form av vilt
anpassad skogsskötsel som man inte vill tillämpa. Därmed minskar accep
tansen för hela förvaltningen hos jägarkåren.”
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Figur 11 och 12. Utöver att påverka älgstammens storlek, försöker ni genom ert arbete i älgförvalt-
ningsgruppen att påverka betesskadorna idag (vänster) och i framtiden (höger)? Enkätfråga.

I de intervjuer som genomförts med länsstyrelsen kan den samlade bilden av 
datasituationen beskrivas som försiktigt positiv. De flesta länsstyrelser menar 
att det finns en acceptans för de inventeringsmetoder som beslutats. Däremot 
verkar det variera i vilken utsträckning de olika inventeringsmetoderna fak-
tiskt utförs på alla håll i landet. Vår bedömning är att avskjutningsstatistik 
och älgobs är två viktiga beståndsdelar av dataunderlaget om älgstammen 
idag. Spillningsinventering verkar däremot inte förekomma överallt. I och 
med att markägarna beslutat att finansiera inventering av betesskador de 
kommande åren bör även den pusselbiten när det gäller tillståndet i skogen 
falla på plats i högre grad. 

Några av de länsstyrelser vi pratat med understryker också att vad man 
faktiskt följer med inventeringarna är trender. Efter att alla metoder är på 
plats kommer det att dröja ytterligare ett antal år innan tillräckligt många 
datapunkter finns för att göra säkra bedömningar. Dessutom lever en viss 
misstänksamhet mellan förvaltningens parter kvar även om kvalitetssäkrade 
metoder och manualer minskat problemen:

”I början hade vi svår sits kopplat till data. Vi hade inget bra underlag. 
Då gick vi in och sa att vi använder älgobsen och avskjutningsstatistik. Sedan 
fick Svensk naturförvaltning modellera utifrån detta. De hade anlitats sedan 
tidigare av markägarsidan, vilket gjorde att det fanns misstro från jägarsidan, 
men de har fått komma hit och berätta hur de räknar. Älgförvaltningsgruppen 
har kunnat enas kring det. På senaste tiden har man börjat göra egna beräk-
ningar vid sidan av Svensk naturförvaltning. Det har vi i ett fall gått in och 
stoppat. Det får inte bli för svajigt med egna beräkningar”.
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3.5.2 Inrapportering av data
I älgförvaltningen finns för närvarande fyra olika IT-portaler för inrapporte-
ring av fälld älg till länsstyrelsen. Rapportering kan ske direkt i länsstyrelser-
nas webbportal Älgdata, eller i något av tre undersystem – Viltdata (Svenska 
jägare förbundet), Jaktrapport (i huvudsak skogsbolag) samt Moosecare 
(lokalt system i Västernorrland och delar av Jämtland) – vilka i sin tur expor-
terar de registrerade älgarna till Älgdata där uppgifter om samtliga fällda älgar 
lagras. 50 procent av älgarna rapporterats via Viltdata, 26 procent i Älgdata, 
16 procent i Jaktrapport och 8 procent i Moosecare. (Bergqvist 2014d).

Vissa intervjupersoner har ifrågasatt huruvida all data verkligen förs 
vidare till Älgdata. De menar att summan för vissa områden i Älgdata är 
mindre än vad summan från de andra systemen skulle bli. En orsak skulle 
kunna vara att företrädaren för ett jaktområde (älgskötselområde eller licens-
område), efter jaktens slut, måste logga in på algdata.se och bekräfta jakt-
resultatet i de fall jaktresultat har rapporterats in på Jaktrapport eller Viltdata. 

Under och efter älgjakten lämnar älgskötselområdena in vissa uppgifter 
(älgobs, spillningsinventering, kalvvikter, könsfördelning). Vi frågade om 
älgförvaltningsgruppen behöver få in ytterligare uppgifter från älgskötsel-
områdena. Nästan 70 procent av enkätrespondenterna anser sig ha tillräckligt 
med uppgifter från älgskötselsområdena för att bedöma älgstammens storlek. 
Hälften av respondenterna i Norrland uppger dock att de fortfarande behöver 
få in ytterligare uppgifter från älgskötselområdena. Motsvarande siffra i 
Götaland och Svealand är 25 respektive 27 procent. Önskade uppgifter som 
älgförvaltningsgrupperna vill få in är bland annat spillningsinventering, upp-
gifter om taggar på fällda tjurar men framför allt höjd kvalitet på de uppgifter 
som älgskötselområdena lämnar in. 
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4 Aktörernas roller och 
ansvarsområden 

I kapitel 4 går vi in på de olika aktörernas roller och ansvarsområden – vem 
som bestämmer och vem olika aktörer anser bör bestämma. Kapitlet baserar 
sig till stora delar på utvärderingens intervjuer och enkät. Kapitlet kan tydli-
gast kopplas till propositionens målsätning om en helhetssyn som ska prägla 
förvaltningen, det vill säga att systemet ska vara enkelt att förstå och använda 
för alla inblandande. 

4.1 Älgförvaltningsgruppens arbete och 
inflytande i förvaltningen

En majoritet (70 procent) av representanterna i älgförvaltingsgrupperna upp-
lever enligt vår enkätundersökning att de har stort eller mycket stort inflytande 
på besluten i sin grupp. Drygt hälften av representanterna i Svealand och 
Norrland upplever att de har delvis stort inflytande i sin grupp. Motsvarande 
siffra i Götalandsregionen är 24 procent. Däremot är det något färre repre-
sentanter i Norrlandsregionen (23 procent) än i Götaland (27 procent) och 
Svealand (31 procent) som anser att de har mycket stort inflytande på besluten 
i sin grupp. I Götaland finner vi flest (31 procent) som anser att inflytandet på 
gruppens beslut varken är litet eller stort. Väldigt få representanter, oavsett 
varifrån i landet de kommer, anger att de har litet eller ganska litet inflytande. 

Drygt hälften (56 procent) av enkätrespondenterna vill fortsätta sitt arbete 
i älgförvaltningsgrupperna efter att nuvarande mandatperiod gått ut (se figur 
13). En tredjedel (32 procent) är osäkra om de vill fortsätta och 11 procent 
kan inte tänka sig fortsätta efter mandatperiodens slut. Något fler markägare 
än jägare är positiva till att fortsätta sin medverkan i älgförvaltningsgruppen. 

Figur 13. Kommer du att vilja fortsätta som representant i älgförvaltningsgruppen efter att  
nuvarande mandatperiod gått ut? Diagrammet anges i procent. Enkätfråga. 
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Viljan att fortsätta sina åtagande i älgförvaltningsgruppen är större i Norrland 
(72 procent) jämfört med Götaland (51 procent) och Svealand (51 procent). 
Sammantaget angav 39 procent tidsåtgången som skäl för att inte fortsätta 
sin medverkan i älgförvaltningsgruppen medan 22 procent ansåg att det var 
svårig heter att påverka som gjorde att de inte vill fortsätta.

”Det är för mycket byråkrati”

Övriga skäl rörde bland annat missnöje med uppdraget och att älgförvalt-
ningsgruppen har ”ett otydligt och tandlöst mandat”. En otydlig gränsdrag-
ning mellan länsstyrelse och älgförvaltningsgrupp angavs som skäl både bland 
jägar- och markägarrepresentanter för att inte fortsätta sina uppdrag. Andra 
nämner arbetet i älgförvaltningsgruppen som omständligt och byråkratiskt. 

Byten av ordföranden under mandatperioden samt markägarnas utslags-
röst nämns också som skäl bland jägarrepresentanterna till varför de inte vill 
fortsätta sitt engagemang i älgförvaltningsgruppen. 

Några av de länsstyrelser som intervjuats uttrycker en risk eller en oro 
för att representanter tröttnar på grund av den höga arbetsbelastningen i älg-
förvaltningsgrupperna.

”…jag upplever att många säger sig vara trötta redan nu. Det tar tid, kraft 
och energi, mer så än vad som framgick av förarbetena. Man behöver ha 
ett brinnande intresse och det finns ett begränsat antal som har det.”

I något eller några län tycks problem med kontinuitet i förvaltningsgrupperna 
vara ett betydande problem. Detta är dock ingen bild som genomgående beto-
nas i intervjuerna.

Det finns även betydande skillnader i både viljan till att fortsätta inom älg-
förvaltningsgruppen och orsaken till varför man inte vill fortsätta beroende 
på om gruppen till slut kommit överens angående sin älgförvaltningsplan eller 
inte (se figur 14 och 15 nedan). 

Figur 14 och 15: Fråga Kommer du att vilja fortsätta som representant i älgförvalt-ningsgruppen 
efter att nuvarande mandatperiod gått ut? till vänster och fråga i det högra diagrammet Vad är det 
som gör att du inte vill eller är tveksam till att fortsätta? till höger. Svaren är fördelade på huruvida 
man i slutändan lyckades komma överens inom sin älgförvaltningsgrupp eller inte.
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4.2 Hur tydlig är älgförvaltningen? 
Cirka femtio procent av de svarande i enkätundersökningen anser att älg-
förvaltningsgruppens roll och befogenhet är ganska eller helt och hållet tydlig  
(se figur 16). 

Figur 16. I vilken utsträckning är det tydligt vilken älgförvaltningsgruppens roll och befogenheter 
är? Enkätfråga.

Tydligast ter sig förvaltningen för representanterna i de norra älgförvaltnings-
grupperna och otydligast för representanterna i Götaland. De som ser behov 
av ytterligare förtydliganden kring roll och befogenhet önskar detta gentemot 
länsstyrelsen och älgskötselområden (ÄSO). Kalmar länsstyrelse har via en 
enkät frågat deras älgförvaltningsgrupper en liknande fråga – Är arbetsuppgif-
terna för älgförvaltningsgruppen väldefinierade? – där enbart hälften (54 pro-
cent) svarade att de ansåg det (opublicerad enkät som vi fått av Länsstyrelsen 
i Kalmar län via e-post). Vår visar enkät att 77 procent av de svarande upp-
lever att de är nöjd med ansvarsfördelningen som den ser ut idag. Markägarna 
är överlag något mer positiva till ansvarsfördelningen. Det finns inga skillna-
der mellan älgförvaltningsgrupperna över landet rörande synen på ansvars-
fördelningen. 

De kritiska synpunkterna handlar framför allt om markägarnas ställning 
inom älgförvaltningsgrupperna men också bristen på inflytande gentemot ÄSO 
och länsstyrelser. Det är dock värt att notera att 60 procent av de svarande 
anser att man har likvärdiga förutsättningar att arbeta i älgförvaltnings-
grupperna oavsett om man är markägare eller jägare. Fördelat på jägare och 
markägare, anser 53 procent av jägarna att förutsättningarna är likvärdiga 
för att arbeta i älgförvaltningsgrupperna medan 69 procent av markägarna 
upplever att förutsättningarna är likvärdiga. 
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Representanterna i Götalands älgförvaltningsgrupper anser att förutsättning-
arna är mer jämlika än representanterna i Norrland och Svealand. På frågan 
på vilket sätt inte förutsättningarna är likvärdiga svarade 17 personer att det 
berodde på skillnader i hur mycket tid man kan lägga på uppdraget, medan 
20 personer svarade att det berodde på skillnader i kompetens i de aktuella 
frågorna. Representanterna i Norrlands älgförvaltningsgrupper upplever att 
det är främst tiden som utgör skäl till att förutsättningarna inte är jämlika, 
medan representanterna i Svealand anger att det främst är skillnader i kom-
petens som påverkar förutsättningarna.

4.3 Vilken instans bestämmer inom 
älgförvaltningen

Det är en tydlig viljeinriktning att enkätrespondenterna förordar en lokal- 
och samverkansinriktad älgförvaltning. Vi frågade vilken instans de i praktiken 
ansåg bestämde älgstammens storlek. Är det länsstyrelsen, älgförvaltnings-
gruppen, älgskötselgruppen, alla tillsammans eller andra/vet ej, inom deras 
älgförvaltningsområde (se figur 17 och 18). Drygt 60 procent av responden-
terna anser att älgförvaltningen främst styrs utifrån den mest lokala nivån, det 
vill säga älgskötselområdena, eller genom samverkan mellan samtliga instan-
ser. Endast tre procent av respondenterna angav att det var för otydligt för att 
svara vilken instans som bestämmer i praktiken.

Figur 17 och 18. Vilken instans bestämmer i praktiken (vänster) och vilken borde bestämma (höger) 
storleken på älgstammen inom ert älgförvaltningsområde? Svaren anges i procent. Enkätfråga. 

Vår enkät visar att det är skillnad på vilka det är som i praktiken och vilka 
som respondenterna anser borde bestämma över älgstammens storlek. Det 
ska dock tilläggas att det är skillnad mellan markägare och jägare beträf-
fande vem parterna tycker borde ha rätt att beslut över älgstammens storlek. 
En majoritet av markägarna (68 procent) tycker att älgförvaltningsgrup-
pen borde bestämma älgstammens storlek, medan jägarna anser att det är 
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älgförvaltningsgrupperna och skötselområdena, eller alla tillsammans som 
ska bestämma över älgstammens storlek. Det är också tydligt att både mark-
ägare och jägare i enkäten vill se ett minskat inflytande från länsstyrelsen. 
I Götaland är det något fler representanter som anser att älgskötselområdena 
bestämmer i praktiken medan det i Svealand är fler som anser att det är älg-
förvaltningsgruppen som bestämmer älgstammens storlek i praktiken.  Nästan 
hälften (45 procent) av respondenterna menar dock att det ytterst är älgförvalt-
ningsgrupperna som borde bestämma älgstammens storlek. Fördelat på lands-
delarna är det flest i Svealand (52 procent) och Norrland (50 procent) som 
vill se att det ytterst är älgförvaltningsgrupperna som bestämmer älgstammens 
storlek. Respondenterna i Götaland (34 procent) vill i större utsträckning 
se att alla bestämmer i samverkan, jämfört med Norrland (18 procent) och 
Svealand (26 procent).

I de flesta fall (83,5 procent) rapporterar respondenterna att man varit 
överens angående den älgförvaltningsplan som slutligen skickats till läns-
styrelsen. Störst oenighet rapporterar man från Norrland, där enbart 72 pro-
cent säger att man varit överens angående planen. Man verkar vara något mer 
eniga i Götaland och Sveland, där 81 respektive 91 procent rapporterar att 
man varit överens, figur 20 nedan, visar svaren angående huruvida man varit 
överens om planen fördelat på landsdelar.  

Figur 19. Har länsstyrelsen i sina beslut följt 
din älgförvaltningsgrupps förvaltningsplaner? 
Enkätfråga. 

Figur 20. Var ni överens i älgförvaltnings-
gruppen? Enkätfråga.

Figur 19 ovan visar huruvida Länsstyrelsen följt älgförvaltningsplanen i sina 
beslut. Länsstyrelserna i Norrland har i störst utsträckning beslutat i linje med 
älgförvaltningsgruppernas planer (i över 86 procent av fallen), trots att dessa 
grupper rapporterar störst oenighet. Länsstyrelserna i Götaland och Svealand 
beslutar dock nästan lika ofta i linje med älgförvaltningsplanerna. Det bör 
även nämnas att trots att man rapporterar störst oenighet inom älgförvalt-
ningsgrupperna i Norrland så har utslagsrösten använts i princip lika många 
gånger inom samtliga landsdelar (3-4 gånger inom vårt urval, eller i 10 pro-
cent av det totala antalet planer). I vilken utsträckning detta skiljer sig från 
antalet gånger som man inte varit överens på grund av att man, trots oenighet, 
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lyckats få en majoritet att ställa sig bakom planen och i vilken utsträckning det 
beror på att jägarrepresentanterna inte brytt sig om att rapportera avvikande 
mening då de ändå inte skulle kunna förhindra att planen beslutades vet vi inte. 
Vi känner dock till fall där båda av de nyss nämnda orsakerna sägs vara fallet. 

Det är dock mer sannolikt att länsstyrelsen beslutar i linje med älgförvalt-
ningsplanen då man varit överens inom älgförvaltningsgruppen. Mer precist 
så har länsstyrelsen beslutat i linje med älgförvaltningsgruppens plan i cirka 
87 procent av fallen då älgförvaltningsgruppen varit överens, och i ungefär 
71 procent av fallen då man inte varit överens (se figur 21 och 22 nedan). 
Nästan hela den skillnaden förklaras dock av användandet av utslagsrösten, 
vilket minskar sannolikheten för att länsstyrelsen ska godkänna planen till 
cirka 61 procent. Om man är oense inom gruppen, men inte behövt använda 
utslagsrösten, så har länsstyrelsen följt planen i 81 procent av fallen, se figur 
18 (OBS: denna sista analys bygger på väldigt få observationer). 

Figur 21 och 22: Huruvida länsstyrelsen följt älgförvaltningsgruppens förvaltningsplan i sina  
beslut. Grafen till vänster avser samtliga respondenter uppdelat efter huruvida man varit överens 
inom älgförvaltningsgruppen. Figur 22 till höger avser enbart de respondenter som rapporterat 
att man varit oense i gruppen, uppdelat efter huruvida utslagsrösten använts eller inte.

4.3.1 Vem bestämmer – länsstyrelsernas perspektiv
Även länsstyrelsens handläggare uttrycker i våra djupintervjuer något olika 
synsätt på vilken nivå i förvaltningen som i första hand och i praktiken sätter 
förvaltningsmålen. En klar majoritet uttrycker dock, på ett eller annat sätt, att 
älgförvaltningsgruppen ska vara den part som i första hand bör vara styrande 
även om också länsstyrelserna i stort sett utan undantag pekar på vikten av 
samråd mellan förvaltningsgrupp och skötselområde:

”Jag kan förstå att om älgförvaltningsområdet har en inriktning och 
skötsel området en annan, då kan det vara svårt att få det att gå ihop. Då 
tror jag att man måste titta på erfarenheten, om man kör för hårt uppifrån 
så får man inte med fotfolket. Man måste samverka och kompromissa.”
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”De [älgförvaltningsgruppen] ska lägga pusslet och ska ha överblicken 
och fila till kanterna om det inte stämmer. De ska givetvis ha stor respekt 
för det lokala. Är de eniga i älgskötselområdet och har en bra kunskap 
och underlag för sin skötselplan så ska det mycket till innan man kör över 
dem eller går in och petar i deras plan. Men har man fog för det måste älg
förvaltningsgruppen styra upp älgskötselområdet och samordna dem.”

”Vi försöker signalera att förvaltningen ska vara lokalt anpassad och 
bygga på skötselområdenas planer. Samtidigt har älgförvaltningsgruppen 
ett stort ansvar att samla in underlag och göra en gemensam bedömning 
där. Huvudsakligen tycker jag att det ska vara ett ovanifrånperspektiv. 
Älgförvaltningsplanen ska ge råd till skötselområdet. Samtidigt ska för
valtningsplanen bygga på de uppgifter som kommer in från skötselområdet. 
Det där samspelet är ju jättesvårt och också svårt att kommunicera.”

”Vi har ett system där älgförvaltningsområdet är grundnivån för att göra 
bedömningar. Problemet är att vi jagar på skötselområdes eller licensnivå. 
Man kan vara helt överens om målen på förvaltningsområdesnivå, på 
grund av att älgarna inte är jämt fördelade.”

Flera länsstyrelser lyfter också i intervjuerna fram att man önskar ett förtyd-
ligande kring var älgförvaltningsgruppernas respektive älgskötselområdenas 
ansvar börjar och slutar.  Det tycks också variera hur pass aktiva de olika 
länsstyrelserna är. Våra djupintervjuer tyder på en stor variation i hur aktivt 
olika länsstyrelser involverat sig och påverkat under den nya förvaltningens 
första år:

”Intentionerna är jättebra. Man skulle önska att det framgick ännu tydli
gare att planer ska tas fram i samråd samt vilken plan som ska styra vilken. 
Rent juridiskt kan vi inte styra älgförvaltningsområdenas avskjutning. Inom 
älgskötselområdena finns ju 10procentsmålet, då finns det i alla fall något 
att prata om.”

”Det jag upplever nu på senare tid är främst från markägarsidan att de 
har en annan bild av vad den nya förvaltningen ska innebära. Till exempel 
har de tolkat sin utslagsröst i älgförvaltningsgruppen som att länsstyrel
sen inte ska peta i beslut. I vissa fall har vi ändrat eller tyckt till om deras 
förvaltningsplan och då har de blivit väldigt upprörda. Det pratas om att 
länsstyrelsen inte förstår den nya älgförvaltningen eller är inne och detalj
styr men vi har ju myndighetsrollen och fattar besluten och de lämnar ett 
besluts underlag. Givetvis tittar vi om det är ett bra förslag. Vi kan inte 
bara ta det för att älgförvaltningsgruppen tagit fram det. Inte minst om de 
är oeniga i en grupp och det gått till omröstning. Då måste vi titta på det. 
Vi har ett ansvar att granska planer och bedöma om de är vettiga.”
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”Hela älgförvaltningen har gynnats av att länsstyrelsen tar större ansvar för 
måluppfyllelse och uppföljning. Det kostar mer resurser men älgförvalt
ningen vinner mycket på det. Länsstyrelsen blir en opartisk part bland 
övriga aktörer som driver frågor framåt.”

Frågan om vem som styr över planerna är något som vi diskuterat med flera 
av våra intervjupersoner. Det är en vanlig uppfattning att statusen för älg-
förvaltningsgruppernas planer bör stärkas. 

”Jag tycker länsstyrelsen ska kvalitetsgranska planerna rent numerisk, 
är man överens i älgförvaltningsgruppen om målet ska man ha goda skäl 
för länsstyrelsen att ändra. Jag har svårt att se att någon i en residensstad 
någonstans ska ha bättre koll än jägarna själva, det har jag svårt att se.”
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5 Samverkan
I Kapitel 5 beskriver vi samverkan, dels inom älgförvaltningsgrupperna 
(ÄFG), dels mellan ÄFG och Länsstyrelsen och mellan ÄFG och älgskötsel-
områdena (ÄSO). Texterna bygger på en resultatredovisning av enkätsvar 
från älgförvaltningsgrupper och utvärderingens djupintervjuer. Anledningen 
till att samverkan får ett stort utrymme i rapporten, även om det inte uttrycks 
som ett eget mål i propositionen, är att den inte bara genomsyrar propositio-
nen utan också framhölls som den mest effektiva metoden för att förverkliga 
intentionerna med den nya förvaltningen, enligt utredaren Marie Norrfalk 
(SOU 2009:54). 

5.1 Samverkan inom älgförvaltningsgrupperna
I det följande så kommer vi att fokusera på konflikt och samverkan mellan 
de två intressegrupperna, jägare och markägare. Många av jägarrepresentan-
terna är dock förmodligen även markägare, och vi vet med säkerhet att väl-
digt många av markägarna är jägare. På en fråga om hur stort intresse de 
personligen har av jakt svarar sju av tio markägarrepresentanter att de skulle 
bedöma sitt intresse som en femma (mycket stort intresse) eller fyra på en 
femgradig skala. Enbart 6-7 procent av markägarna svarade en etta (inget 
intresse) eller tvåa. Älgförvaltningsgrupperna består således inte av två grup-
per med helt skilda intressen, och det finns naturligtvis många nyanser. Även 
från intervjuerna med skogsbolag och markägar- samt jägarorganisationerna 
får vi intrycket att de snarare har problem med att få sina representanter att 
verkligen stå upp för det intresse de ska representera än att de skulle känna 
att deras representanter var för enkelspåriga – även om det, naturligtvis, finns 
många undantag till detta, liksom till varje annat påstående vi kommer att 
uttrycka nedan. 

Inom kollektivet av 900 älggruppsledamöter, uppdelade på 149 älgförvalt-
ningsgrupper, vars verksamhet utövas inom olika kontexter avseende såväl 
naturmiljö (rovdjur, annat vilt etc.) som mer institutionella faktorer (stora 
eller små markägare, länsstyrelser som agerar olika, o.s.v.) kan man förstås 
hitta varje tänkbar personlighetstyp, konfliktyta och framgångsfaktor som 
någonsin nämnts i samverkanssamanhang. För att detta inte ska bli ett alltför 
långt kapitel kommer vi dock, som sagt, att främst beskriva det som en sam-
verkan mellan två distinkta parter.

5.1.1 Älgförvaltningsgruppernas perspektiv på samverkan
I de flest fall verkar älgförvaltningsgrupperna till slut lyckats få fram planer 
som alla, eller åtminstone en majoritet, är nöjda med. En klar majoritet (cirka 
84 procent, se figur 15 nedan) rapporterar att man i slutändan varit överens 
i gruppen. Det uttrycks även ofta att ”Markägaren är idag med på ett annat 
sätt”, ett engagemang som både jägare och markägare ser mycket positivt på. 
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De fria svarsalternativen om arbetet i älgförvaltningsgruppen pekar ofta på att 
det råder samsyn i gruppen och att arbetet i älgförvaltningsgruppen leder till 
ökad förståelse för varandras positioner. 

”Älgförvaltningsgruppen har fungerat väl. Inga stridigheter utan stor 
samsyn”

”Ett arbete som har fungerat över förväntan med alla delegater involve
rade. Bra samarbete och stor vilja att göra ett bra arbete .”

”Trots motsättningar i intressen mellan jägare och markägare så har de 
flesta blivit bättre på att komma fram till gemensamma beslut även om 
man inte får just som man vill”.

”De flesta frågor har vi löst i demokratisk anda, sen har jägarrepresentan
ter och markägardito olika syn på vissa frågor av naturliga skäl.”

Samtidigt anger några respondenter att det är svårt att bedriva samverkans-
arbete. Det tar tid, kräver stort engagemang och, inte minst, god kunskap om 
hur man bedriver föreningsarbete: 

”Jag anser att älgförvaltningsgrupperna skall underkasta sig övergripande 
föreningskunskap. Jag är djupt besviken på ordningen som varit!”  

Några respondenter signalerar att det behövs mer självständighet gentemot 
länsstyrelsen. Andra förväntar sig att länsstyrelsen agerar när något är fel 
i förvaltningen: 

”Älgförvaltningsgruppen fungerar bra, men vi får ingen hjälp av läns
styrelsen med att älgskötselområden som ligger i flera älgförvaltnings
områden inte redovisar sina älgar på rätt ställe, det blir väldigt rörigt 
för att länsstyrelsen inte sätter ned foten i detta.”

Några menar också att den nya förvaltningen bidragit till onödiga klyftor 
mellan jägare och markägare: 

”Uppdelningen mellan jägare och markägare har aktivt skapat en klyfta 
som inte tidigare fanns där. Många markägarordförande nyttjar situatio
nen maximalt”

Det är tydligt att god samverkan i älgförvaltningsgruppen är beroende av flera 
faktorer, en markägare beskriver några framgångsfaktorer på följande sätt: 
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”Arbetet i vår grupp har fungerat mycket bra. Den viktigaste anledningen 
till det anser jag vara att vi redan i inledningen satte tydliga mål. Och vi 
har ett hyfsat underlag för att bestämma älgstammens storlek och samman
sättning. Utifrån detta har det varit möjligt att enas omkring förvaltning 
och avskjutning.”

Personkemi och problem med byte av ordförande i älgförvaltningsgrupperna 
verkar vara en orsak till att flera respondenter anger att de haft problem i sina 
grupper: 

”Arbetet har varit något struligt på grund av att vi redan är inne på vår 
tredje ordförande”

Den enskilt mest frekvent återkommande förklaringen till samverkansproblem, 
ojämlika förhållanden mellan markägare och jägare samt konflikter handlar 
dock om att markägarna har en utslagsröst. Enligt vissa respondenter leder 
utslagsrösten till att markägarna inte ser något behov av att samverka:  
”de får ju som de vill ändå”. 

”Markägarna vill bara förvalta älgarna, medan vi vill förvalta både foder 
och älg. Storskogsbruket styr och ställer tack vare utslagsrösten.”

”Det är ohållbart att en part skall bestämma när man inte kommer över
ens. Markägare behöver inte anstränga sig att framföra sakliga argument, 
de får ju rätt ändå.”

”Med dagens topdownsystem måste länsstyrelsen kunna köra över en 
älgförvaltningsgrupp som med utslagsrösten försöker tvinga på älgskötsel
område en förvaltning de inte vill ha.”

Det råder dock oenighet om hur mycket makt utslagsrösten ger markägarna. 
På en fråga om vilket potentiellt inflytande utslagsrösten ger markägarna – 
det vill säga i vilken utsträckning det krävs enighet för att länsstyrelsen ska 
besluta i linje med älgförvaltningsplanen – anser ungefär hälften av respon-
denterna att en plan som är fastställd via utslagsröst trots allt har ett visst 
inflytande. En tredjedel av respondenterna menar att enighet är mycket viktigt 
för att länsstyrelsen ska besluta i linje med planen, och att det övertag utslags-
rösten ger markägarna således är begränsat, medan något mindre än en femte-
del anser att utslagsrösten i princip tillåter markägarsidan att bestämma. Det 
är något fler markägare än jägare som anser att utslagsrösten har ett visst 
inflytande, men betydligt fler jägare än markägare som anser att den ger ett 
stort inflytande (se figur 23). Respondenterna från Norrland anser också att 
den har större inflytande än respondenterna från de två andra landsdelarna  
(se figur 24).
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Figur 23 och 24. Vilket potentiellt inflytande har markägarsidans utslagsröst? Svarsalternativen är: 
A: Litet inflytande. Vi måste ha stor enighet för att länsstyrelsen ska besluta i linje med planen. 
B: Visst inflytande. Enighet är bra, men en plan som är fastlagd via utslagsröst kommer ändå att 
ha viss effekt. C: Stort inflytande. Planen har nästan lika mycket styrkraft vare sig den fastslås via 
majoritet eller utslagsröst. Enkätfråga.

Orsaken till att man har olika uppfattning om utslagsröstens potentiella 
inflytande kan dels bero på att olika personer har olika perspektiv och för-
väntningar på vad en fastslagen plan innebär. Skillnaden mellan jägare och 
markägare antyder att detta åtminstone till viss utsträckning är fallet. Det 
kan också, till viss del, vara så att de flesta har rätt i vilket inflytande den har, 
men att detta inflytande varierar över landet beroende på den länsstyrelse älg-
förvaltningsgruppen skickar planen till. I kapitel 4.3 såg vi dock att sannolik-
heten att länsstyrelsen beslutar i linje med älgförvaltningsgruppens plan var 
betydligt lägre, generellt sett, då utslagsrösten använts. 

5.1.2 Skillnader mellan älgförvaltningsgrupper där man lyckats komma 
överens om en plan och där man misslyckats.

I detta stycke kommer vi att belysa några av skillnaderna mellan älgförvalt-
ningsgrupper där man till slut lyckats komma överens om en plan och älg-
förvaltningsgrupper där man även i slutändan varit oeniga. 

De som inte kommer överens upplever i större utsträckning att arvodet 
är rimligt och att finansieringen är tillräcklig för gruppens omkostnader. Detta 
skulle eventuellt kunna tolkas som att orsaken till att de inte kom överens, 
i vissa fall, hade att göra med en mindre arbetsinsats och färre samråd.

Grupper som inte lyckats komma överens anser i något större utsträckning 
att det inte är tydligt vad älgförvaltningsgruppens roll och befogenheter är 
samt anser i större utsträckning att representanter för jägare, sameby respek-
tive markägare inte har likvärdiga förutsättningar att arbeta i älgförvaltnings-
gruppen (se figur 25). 
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Figur 25: Svar på frågan ”Upplever du att representanter för jägare, sameby respektive markägare 
har likvärdiga förutsättningar att arbeta i älgförvaltningsgruppen?”, fördelat på huruvida man i 
slutändan lyckats komma överens i älgförvaltningsgruppen eller inte. Enkätfråga.

De har även kommit igång med att försöka påverka älgstammens storlek rela-
tivt tidigt under den nya förvaltningen, ofta redan under det första året (se 
figur 26 nedan). Eventuellt tryckte man på för hårt för att komma igång alldeles 
för tidigt i processen, och eventuellt skapade det problem som sedan levt kvar. 
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Figur 26: Svar på frågan ”När började ni/kommer ni att börja försöka genomdriva ovanstående 
förändringar i älgstammens storlek?”, där ”ovanstående förändringar refererar till en fråga angående 
om deras grupp ansåg att öka, minska eller hålla älgstammens storlek oförändrad. Svaren är för-
delade efter huruvida man i slutändan lyckats komma överens i älgförvaltningsgruppen eller inte. 
Enkätfråga.

Den mest framträdande skillnaden har dock att göra med att man, inom grup-
per som inte lyckas komma överens om en plan, inte är överens om progno-
sers tillförlitlighet och således förmodligen inte är överens om hur verkligheten 
ser ut. Det finns till exempel inga större skillnader mellan de grupper som i 
slutändan lyckas komma överens och de som inte gör det angående deras syn 
på hur bra tillgången till data beträffande älgstammens storlek är. De grupper  
som inte lyckas komma överens är något mer skeptiska angående hur bra 
model lerna är för att omvandla data till prognoser, men där det verkligen  
skiljer sig är huruvida de är överens i gruppen om vilka modeller som fungerar 
bäst (se figur 27).
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Figur 27: Svar på frågan ”Min älgförvaltningsgrupp är överens om vilka modeller som fungerar 
bäst” [för att ta omvandla data angående älgstammens storlek till prognoser], fördelat på huruvida 
man i slutändan lyckats komma överens i älgförvaltningsgruppen eller inte. Enkätfråga.

Även när det kommer till betesskador så har man inte en nämnvärt mer nega-
tiv syn på hur bra data som finns, men rapporterar att man inte är överens 
inom gruppen angående hur tillförlitlig den är. Man är även oense om hur 
tillförlitligt underlaget för foderprognoser är. Återigen, dessa figurer visar inte 
hur bra eller dåligt man anser att underlaget är. Ledamöterna inom de grupper 
där man inte lyckats komma överens har inte en nämnvärt mer negativ syn på 
hur bra underlaget är jämfört med ledamöter inom grupper där man kommit 
överens. Skillnaden ligger i att man inte är överens inom gruppen angående 
hur tillförlitliga prognoserna är.

Figur 28 och 29: Till vänster, svar på frågan ”Min älgförvaltningsgrupp är överens om hur till-
förlitligt underlaget för fodertillgången är” och till höger, svar på frågan ”Min älgförvaltningsgrupp 
är överens om hur tillförlitligt underlaget för betesskador är”.  Svarsalternativen är fördelade på 
huruvida man i slutändan lyckats komma överens i älgförvaltningsgruppen eller inte. Enkätfråga. 

Slutligen så finns en skillnad i hur stort potentiellt inflytande man tror att 
utslagsrösten har (se figur 30). Som redan diskuterats i avsnitt 5.1.1., så rap-
porterar många jägare att de inte tycker att samrådet känns meningsfullt då 
markägarsidan ändå bestämmer i slutändan.
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Figur 30: Svar på frågan ”Vilket potentiellt inflytande har markägarsidans utslagsröst?”. För de fulla 
svarsalternativen, se figurtext i figur 23 och 24 i avsnitt 5.1.1. Svarsalternativen är fördelade på 
huruvida man i slutändan lyckats komma överens inom älgförvaltningsgruppen eller inte. Enkätfråga. 

5.1.3 Länsstyrelsens perspektiv på samverkan inom älgförvaltningsgrupperna
Det är inte helt enkelt att ge en samlad bild över hur länsstyrelsen upplever 
att samverkan inom älgförvaltningsgrupperna fungerar. Den bild som ges är 
tvärtom varierande – på många håll upplever de att det fungerar väl och på 
andra håll mindre väl. En faktor som ges betydande vikt är helt enkelt person-
kemin i gruppen, inte minst med avseende på hur väl ordföranden lyckas hålla 
ihop helheten och få alla att känna sig delaktiga. En annan viktig aspekt är att 
flera länsstyrelser anger att deras kännedom om vad som händer inom älgf-
örvaltningsgruppernas beslutsprocess inte är så stor. Flera länsstyrelser under-
stryker vikten av att protokoll från älgförvaltningsgruppernas möten sparas. 
Inte minst viktigt är att det anges i planer och protokoll om gruppen inte 
fattat ett konsensusbeslut – det vill säga att avvikande meningar verkligen 
noteras i dokumenten. Det sker inte fullt ut idag, enligt handläggare vid läns-
styrelsen vi talat med. 

Inom de älgförvaltningsgrupper där stora skogsindustriföretag har en 
stark ställning följer ofta en grad av professionalisering med in i grupperna. 
I praktiken tillfaller ofta ordförandeposten en representant för de stora skogs-
industriföretagen, som rekryteras därifrån har möjlighet att åtminstone delvis 
utföra arbetsuppgifter kopplade till älgförvaltningsgruppen på arbetstid. Det 
tycks också vara så att en och samma representant kan vara verksam i flera 
älgförvaltningsgrupper även om denna utvärdering inte kan besvara hur pass 
vanligt förekommande det är. De länsstyrelser som diskuterat detta kan se 
både för- och nackdelar med utvecklingen mot ökad professionalisering: 

”Bolagen var drivande i att få fram det nya systemet och tog för sig när 
det kom. De har bildat älgskötselområden över sitt markinnehav. De gjorde 
om så att man fick majoritet i sina egna områden. Då får de också stor 
makt, förstås.”

”Där det sitter yrkesfolk har de möjlighet och förmåga att driva frågorna 
och arbeta med älgförvaltningsgrupperna på ett annat sätt. Det är enklare 
att kommunicera med länsstyrelsen för man kan lättare vara aktiv i dialo
gen med oss. Skogsbolagen driver också fram bättre underlag, genom att 
se till att betesinventeringar etc. kommer till stånd. På det stora hela är det 
ingen konflikt mellan jägare och markägare i vårt län. Men det hänger på 
hur personerna är, hur ödmjuka de är i sin framställning.”
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Det ska också framhållas att bilden av en välorganiserad markägarsida som 
målmedvetet driver en enhällig linje inte är helt entydig i alla län. I ett par län 
i södra Sverige, där markägandet också är mer uppsplittrat över flera mindre 
markområden, menar intervjupersonerna tvärtom att jägarsidan har eller har 
haft ett överläge tack vare att de varit bättre organiserade och mer vana att 
samverka.

Även utslagsrösten har diskuterats i våra intervjuer med länsstyrelsen. 
Endast i ett fall har utslagsrösten uttalat tagits upp som en försämring i 
den nya förvaltningen. Det perspektiv som intervjupersonen anlägger är att 
konstruktionen med utslagsröst är olycklig när man ska samverka och för-
söka komma överens. Ur samverkansperspektivet finns det ytterligare några 
intervju personer som problematiserar kring utslagsröstens eventuella bety-
delse. En av dem uttrycker sig så här:

”På vissa håll kan den nog stjälpa. Men samtidigt finns ett uttalat mål att 
skogen går lite i första hand, det blir mer tydligt. Det kanske är rimligt 
samhällsekonomiskt att de har den.”

En annan länsstyrelse säger att det var lite märkligt att markägarsidan lade så 
stor vikt vid att få utslagsrösten till stånd i förvaltningen eftersom markägaren 
alltid haft jakträtten och därmed rätten och möjligheten att styra via kontrak-
ten som upprättas vid jaktöverlåtelse. Dennes upplevelse är att utslagsrösten 
kanske kan ha en psykologisk effekt på jägarsidans representanter men samti-
digt känner personen inte till att utslagsrösten utnyttjats i det egna länet.

Inom ramen för den generella uppfattningen, som så gott som alla inter-
vjuade länsstyrelser ställer sig bakom, nämligen att den nya älgförvaltningen 
är ”på rätt väg”, finns det några områden rörande samverkan och samråd 
som berörs mer frekvent i våra intervjuer. På en övergripande nivå är det flera 
länsstyrelser som upplever att de har en roll att spela som konfliktdämpare 
i systemet. Det vill säga att om konflikter uppstår exempelvis inom en älg-
förvaltningsgrupp eller mellan älgförvaltningsgrupp och älgskötselområde 
kan man genom sin närvaro hjälpa till att lösa upp dessa konflikter, alterna-
tivt medverka till att en kompromisslösning kan uppnås. En förutsättning 
för att anta en sådan roll är givetvis att eventuella konflikter på något sätt 
kommer till länsstyrelsens kännedom. Flera länsstyrelser lyfter även aspekter 
som kan hänföras till kunskap om och förväntningar på samråd och sam-
verkansprocesser. På flera håll uppger länsstyrelsen att de aktivt stöttat sina 
älgförvaltningsgrupper kring detta och i ett fall nämns att utbildning i sam-
verkansfrågor och samrådsprocesser diskuterats i viltförvaltningsdelegationens 
klövviltsutskott inför älgförvaltningsgruppernas kommande mandatperiod. 

Ett närliggande område som lyfts av flera är den ibland bristande logiken 
i när olika typer av samråd och samverkansprocesser infaller i tiden:
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”Vi försöker hjälpa till med en arbetsordning, när i tiden man ska genom
föra de olika samråden samt vad man ska fokusera på och komma fram 
till. Vissa älgskötselområden har i sina stadgar att årsmöte/samråd ska ske 
i majjuni. Då kommer de till älgförvaltningsgruppen för samråd innan 
man haft samråd i skötselområdet. Då kommer ett par personer och ska 
föra talan för ett område man inte tagit in synpunkter från.”

5.1.4 Övriga intervjupersoners perspektiv på samverkan inom  
älgförvaltningsgrupperna

Från intervjuer har vi delvis fått bilden att flera markägare och jägare i älg-
förvaltningsgrupperna tidigt haft motstridiga intressen och synsätt som bland 
annat verkar ha historiska eller sociokulturella förklaringsfaktorer. Detta verkar 
ha lagt en grund för misstro mellan parterna som påverkat viljan till samverkan 
negativt. Bilden vi fått beskriven för oss, och som till viss del säkert är förenk-
lad, är att i landets norra delar har markägarna en tydligare linje baserad på de 
stora skogsbolagens intressen vilket hämmar samverkan. I söder är det istället 
vanligare med mindre enskilda markägare som har svårare att hävda markägar-
intresset på grund av det sociala trycket från det lokala jägarsamhället, de ofta 
själva är en del av.  Det ska också tillägas att källor till konflikter inom förvalt-
ningen, enligt våra uppgifter, också rört sig om ”dålig personkemi” mellan indi-
vider eller individer som varit olämpliga för upp draget. Det ska också tilläggas 
att denna bild av konflikterna inom älgförvaltnings grupperna inte verkar vara 
representativ för alla älgförvaltningsgrupper. Vår bedömning är att i de flesta 
fall fungerar samverkan överlag på ett bra sätt.

De övriga intervjuerna beskriver och bekräftar intervjuerna med läns-
styrelsens handläggare. Graden av samverkan eller konflikt varierar och har 
sin grund i flera olika faktorer. En faktor som ofta lyfts upp är olika förut-
sättningar i tid, resurser och kompetens mellan markägarnas tjänstemän i 
älgförvaltningsgrupperna och jägarna, som ofta har betydligt mindre tid att 
förbereda och läsa in sig. 

Andra faktorer som beskrivs är att man utsett personer i älgförvaltnings-
grupperna som inte varit samverkansinriktande och där personkemin inte 
fungerat: 

”Viktigt att vi hittar rätt personlighetstyper i nomineringsprocessen till älg
förvaltningsgrupperna. Det handlar om att få till en kemi i grupperna och 
att man trycker på det från båda sidornas organisationer. Vi måste jobba 
för konsensuslösningar.”

Erfarenheterna av konflikterna mellan markägare och jägare i älgförvaltnings-
grupperna har fått intresseorganisationerna på central nivå att fundera på 
vilka personer som ska representera dem i framtiden. En representant för en 
jägarorganisation menar att de, beroende på eventuella förändringar i arbets-
sätt kommer att söka andra kompetenser hos sina representanter: 
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”Nu sökte vi kompromissinriktade personer i grupperna för vi trodde att 
det skulle bli så men nu blev det mer maktspråk än vi trodde. Blir det inte 
förändring är jag övertygad om att vi söker mer konfliktinriktade repre
sentanter som bullrar.” 

Även om inte utslagsrösten används påverkar det samverkansklimatet, menar 
en intervjuperson. Problem är att många jägarrepresentanter inte rapporterar 
avvikande mening och därför blir inte alla konflikter heller kända, särskilt för 
länsstyrelserna:

”Våra representanter viker ned sig och anger inte avvikande mening. Då 
får inte länsstyrelserna signalen formellt, man tittar på planen och ser att 
ingen har avvikande mening. Det är inte bara länsstyrelsens fel utan även 
våra representanter som inte skriker att, här går det överstyr.”

När vi talar med en representant för markägarna på central nivå så beskriver 
denne samverkan inom älgförvaltningsgrupperna på ett annat sätt: 

”Det varierar, så klart. Det finns exempel här nere där man hittat rätt 
direkt. Det är sällan som markägarsidan använder utslagsrösten. Vi är 
vana att hantera med samråd och dialog från markägarsidan. På vissa håll 
har det blivit konflikt, man kan inte hittat rätt personer. Största proble
met är fortfarande brist på fakta och brist på kunskap. Överlag har det 
kommit igång ganska bra”

I likhet med handläggare vid länsstyrelsen menar flera intervjupersoner att 
länsstyrelsen har en viktig roll för samverkan. En aktiv länsstyrelse som kom-
municerar och har en bra dialog med älgförvaltningsgrupperna kan vara viktig 
för en fungerande samverkan både mellan länsstyrelsen och älgförvaltnings-
gruppen såväl som inom älgförvaltningsgrupperna: 

”En aktiv, engagerad, fungerande länsstyrelsehantering är viktigt. 
Engagerade och stödjande handläggare är en viktig pusselbit.” 

5.2 Samverkan mellan älgförvaltningsgrupper 
och länsstyrelser

Cirka 45 procent upplever att samverkan, helt och hållet eller i viss utsträck-
ning, handlar om att en part fattar beslut efter att ha lyssnat och fört dialog. 
Cirka 20 procent av respondenterna i enkätundersökningen upplever att 
samverkan mellan älgförvaltningsgrupperna och länsstyrelserna präglas av 
konsensus, helt och hållet eller i viss utsträckning. Fler vill se en mer kon-
sensusbaserad dialog mellan länsstyrelserna och älgförvaltningsgrupperna 
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i framtiden. Över hälften (56 procent) av respondenterna anser att det är läns-
styrelserna (frågan gällde länsstyrelserna eller älgförvaltningsgrupperna) som 
är den dominerande parten i beslutsfattandet (se figur 31 och 32). I framtiden 
vill hela 76 procent se att älgförvaltningen ska vara den dominerande parten 
i beslutsfattandet. 

Figur 31 och 32. Vilken part av länsstyrelsen och älgförvaltningsgruppen är (vänster) respektive 
(höger) borde vara dominerande i beslutsfattandet? Enkätfråga.

Respondenterna i Norrland vill se konsensusbeslut i något större utsträckning 
än Götaland och Svealand. Det ska också tillägas att knappt 85 procent av 
respondenterna angett att länsstyrelserna godkänt älgförvaltningsgruppernas 
planer. Analysen visar inga avvikelser mellan landsdelarna beträffande grad av 
godkännande av planerna.  

Den bild som ges i våra intervjuer med länsstyrelsen av relationerna mellan 
älgförvaltningsgrupperna och länsstyrelsen är differentierad och varierar i 
hög grad mellan olika län, vilket enligt intervjupersonerna kan bero på bland 
annat hur markägarstrukturen i länen ser ut. Genom våra intervjuer med läns-
styrelsernas handläggare, men också synpunkter från både älgförvaltnings-
grupper och enskilda markägare, har vi noterat att det även verkar finnas 
skillnader i hur aktiva olika länsstyrelser är i att arbeta utåtriktat, initiera 
och delta i möten etc. Flera länsstyrelser pekar också på att rollerna i förvalt-
ningen behöver förtydligas. Det kan handla om att Naturvårdsverkets stöd 
vid förvaltningens införande var begränsat, men framför allt efterlyses på flera 
håll förtydliganden om gränserna mellan älgförvaltningsgruppernas och älg-
skötselområdenas ansvarsområden och vilken plan som ska styra vilken. 

”Jag tycker att samverkansprocesserna är viktiga att utvärdera. Jag skulle 
vilja ha förtydliganden om vad älgförvaltningsgruppernas ansvar är, vad 
älgskötselområdenas ansvar är. Vi gjorde kanske till en början en tolkning 
som vi inte skulle göra idag. Då har vi sänt signaler från länsstyrelsen som 
är olyckliga.”
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5.3 Samverkan mellan älgförvaltningsgrupperna 
och älgskötselområdena

Det råder delade meningar i vår enkätundersökning om huruvida samverkan 
mellan älgförvaltningsgrupperna och skötselområdena präglas av konsensus 
eller att en part fattar beslut efter dialog. Drygt hälften (61 procent) anser att 
älgförvaltningsgrupperna är dominerande i beslutsfattandet. Tydligast åter-
finns denna uppfattning i Svealand (73 procent) medan något färre delar upp-
fattningen i Norrland (62 procent). I Götaland tycker representanterna att det 
är älgskötselområdena (52 procent) som är mer dominerande i beslutsfattandet. 

Även om fler vill se mer konsensus (23 procent) i samrådet mellan älg-
förvaltningsgrupperna och älgskötselområdena vill något fler se att det är älg-
förvaltningsgrupperna som även i framtiden är dominerande i beslutsfattandet 
(30 procent). Landsdelsanalysen visar att 33 procent av de norrländska repre-
sentanterna vill se att beslut tas i konsensus, jämfört med representanterna i 
Götaland (15 procent) och Svealand (24 procent).  
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6 Utbildning
I den tidigare förvaltningen fanns inget samlat ansvar för utbildning. Älg-
förvaltningsutredningen tillika regeringen avsåg att stärka kunskapsnivån 
i förvaltningen. Medel från Viltvårdsfonden har använts för att genomföra 
dessa utbildningsinsatser. Utbildningarna har också bekostats av länsstyrel-
sernas älgvårdsfonder. Inför genomförandet av den nya förvaltningen fick 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) regeringens uppdrag att utforma en utbild-
ning om adaptiv älgförvaltning. Svenska jägarförbundet fick i uppdrag att 
utbilda aktiva i älgskötselområdena. Utbildningarna har mestadel skett i läns-
styrelsernas och markägar- och jägarorganisationernas regi . Propositionen 
föreslog också att älgförvaltningsgrupperna skulle ansvara för bland annat 
utbildningar. Propositionen pekade även på att utbildningsinsatserna skulle 
ske i samråd mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och markägarnas och 
jägarnas organisationer (Proposition 2009/10:239). 

Utvärderingens enkät visar att de flesta representanterna i älgförvaltnings-
grupperna har deltagit i utbildningar om förvaltningen. De anser sig också ha 
god kunskap om förvaltningen. På frågan huruvida representanterna ansåg att 
de hade tillräcklig kunskap för att upprätta älgförvaltningsplanerna svarade 
74 procent att de hade det i stor utsträckning eller helt och hållet (se figur 33). 
Svaren är relativt jämnt fördelade över landet. Något fler i Norrland ansåg att 
de i stor utsträckning har kunskap för att upprätta älgförvaltningsplanerna. 

Figur 33. Har din älgförvaltningsgrupp tillräcklig kunskap för att upprätta er älgförvaltningsplan? 
Enkätfråga.

Majoriteten (86 procent) av respondenterna har också gått utbildningar för 
att klara älgförvaltningsuppdraget. Flest hade gått någon av jägareförbundets  
utbildningar, men nästan lika många har gått utbilningar i markägarnas 
eller någon annan organisations regi, vanligtvis länsstyrelsen eller Studie-
främjandet. Flera representanter har dessutom deltagit i en eller flera av dessa 
alternativ. 
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Representanterna i Svealand (23 procent) har i minst utsträckning deltagit 
i någon av utbildningarna. Motsvarande siffra i Götaland och Norrland är 
3 procent respektive 13 procent. Av svaren att döma finns det fortfarande 
behov av fler utbildningsinsatser eftersom 40 procent av de svarande menar 
att de är i behov av fortsatt utbildning. 60 procent säger sig dock vara nöjda 
med de utbildningar de erhållit och känner inte att de behöver mer utbildning. 
Om representanterna i älgförvaltningsgrupperna skulle få ökad finansiering 
skulle de bland annat lägga pengarna på utbildning.

En viktig notering i våra intervjuer pekar på att markägarnas, jägarnas och 
SLU:s utbildningsmaterial om älgförvaltningen inte harmoniserats. Det verkar 
inte skett någon större samordning kring utbildningsmaterial mellan markägar-, 
jägarorganisationerna, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

6.1 Länsstyrelsens perspektiv på utbildning
Även om representanterna i älgförvaltningsgrupperna bedömer sin kunskap 
om förvaltningen som hög så vittnar våra intervjuer om att mer utbildnings-
insatser behövs. Flera handläggare på länsstyrelsen vi talat med anser att utbild-
ningarna är något som behövs kontinuerligt och inte heller varit tillräckliga 
för att få en fungerande förvaltning på alla håll. De flesta handläggare vi talat 
med pekar på bristfälliga planer i den nya förvaltningen, åtminstone initialt: 

”Oftast att man jobbar utifrån tradition och antaganden. Om inte mål 
och planer stämmer överens med tänkt avskjutning försöker vi kommu
nicera det till älgskötselområdena, framför allt, men även älgförvaltnings
områdena.”

Kunskapen är ojämnt fördelad mellan individer, markägare och jägare men 
också mellan älgförvaltningsområden. Flera nämner skillnader i kompetens 
mellan skogsindustriföretagens tjänstemän och jägarna som sitter i älgförvalt-
ningsgrupperna. Det behövs mer utbildningsinsatser för att skapa lika förut-
sättningar mellan personer i älgförvaltningsgrupperna, men också mellan 
olika älgförvaltningsområden: 

”Det är behändigt som länsstyrelsetjänsteman när det finns proffs som 
gör planerna. Planerna blir mer genomarbetade och tjänstemännen har 
vana av att jobba med statistik. De har också en fördel av att vara tjänste
man och göra det på arbetstid. I andra älgförvaltningsområden är det mer 
glada amatörer. Det blir skillnad på det viset. Det är uppenbart att vi inte 
lagt tillräckligt på utbildning i vissa områden. Planerna kan bli ologiska 
och motsäger sig själv när man inte riktigt förstått hur den är uppbyggd. 
Mycket beror på att man inte riktigt förstått hur man gör. Uppföljningen 
har tidigare varit dålig, särskilt på älgskötselområdesnivån.”
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Det verkar finnas ett behov av kunskap om hur man hanterar modeller under 
osäkerhet. Idag lägger man ned mycket tid på att söka data som inte spelar 
någon avgörande roll för utfallet. Enkät- och intervjuresultat pekar på att 
man lägger mycket tid på att tolka data ned på decimalnivå istället för att se 
till trenderna för älgstammens utveckling. Detta skapar dåliga förutsättningar 
för en effektiv styrning i förvaltningen och är också fog för onödiga konflikter 
inom älgförvaltningsgrupperna och dessutom tidsineffektivt. 

Vår enkät visar att endast hälften av de nu sittande representanterna i älg-
förvaltningsgrupperna säkert tänker sig att fortsätta under nästa mandatperiod.  
Utbildningsinsatser för både gamla och nya representanter blir då väldigt rele-
vant. Flera handläggare vid länsstyrelsen understrycker betydelsen av bra utbild -
ningar till samtliga representanter, nya som gamla. Flera av handläggarna 
lyfter betydelsen av utbildningsinsatser kring förvaltningstanken, inventerings-
metoder och inte minst samverkan, eftersom samverkansprocesserna är ett cen-
tralt inslag i förvaltningen och något som på sina håll inte fungerat optimalt: 

”Vi har pratat om utbildning av nya ledamöter i älgförvaltningsgrupperna 
inför den nya mandatperioden och om vad en utbildning kan bestå i. Då 
gäller det framför allt om samverkansfrågor, hur samrådsprocesser går till. 
Man behöver även de andra bitarna och ekologi och biologi. Jag ser det 
som superviktiga bitar man måste få stöd i.”

Utbildningsinsatser kräver dock ökade resurser. Detta är något länsstyrelsen 
märkt. Utbildningsinsatser, tillsammans med andra, nya, arbetsuppgifter har 
påverkat myndigheternas budget: 

”Vi har fått färre ärenden att hantera men de ärenden som kommer in 
är mer omfattande och kräver mer tid och resurser, vi har gått från 0,5 
till 1,2 tjänster. Vi tänkte oss en puckel under övergångstiden men det 
kommer nog att ligga kvar. Det handlar om önskemål om vägledning, 
utbildning och samordning som inte fanns tidigare.”
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7 Finansiering
Många intervjupersoner menar att älgförvaltningen inte har haft den finan-
siering den behövt för att fullt ut uppfylla propositionens målsättningar. De 
är däremot mindre säkra på om ökade utgifter är motiverade utifrån en kost-
nads/nytto-bedömning. Osäkerheten verkar dock främst bero på att man inte 
tidigare ställt sig frågan. Den bör således inte tolkas som ett påstående att 
nyttan (se avsnitt 7.1.2: Var skulle ytterligare resurser spenderas) inte skulle 
vara speciellt mycket större (eller mindre) än kostnaden. Vi kommer inte heller 
att försöka bedöma detta, utan lämnar det till personer med mer kunskap om 
systemet. 

Enligt propositionen ska älgförvaltningen vara självfinansierad, det vill 
säga finansieras av markägare och jägare. Vi kommer således, i kapitel 9.4, 
att diskutera möjligheten till, och potentiella konsekvenser av, självfinansie-
ring. I detta kapitel kommer vi dock enbart beskriva den nuvarande finan-
sieringen. Intäkterna till älgförvaltningen kommer främst från fällavgifter, 
men viss datainsamling (till exempel älgbetesinventering) finansieras på andra 
sätt. Kostnaden för registrering ska finansieras av registreringsavgifter, men 
kommer inte att behandlas närmare här.

Vi kommer också att ge en kort sammanfattning på vad enkätrespon-
denterna uttrycker en önskan av att spendera ytterligare resurser, även om 
utgiftsposterna berör sådant som vi redan varit inne på tidigare (till exempel 
utbildningsbehov).

7.1 Nuvarande intäkter och utgifter
Intäkterna till länets älgvårdsfond kommer från registreringsavgifter (avgift 
för registrering av älgskötselområde och licensområde) och fällavgifter (avgifter 
för fälld älg och älgkalv). För jaktåret 2013/14 var den totala intäkten till älg-
vårdsfonden 34 miljoner kronor, en ökning med cirka 32 procent jämfört med 
2011, det vill säga året innan den nya älgförvaltningens införande (Bergqvist 
2014d). De statliga fällavgifterna är den klart dominerande inkomstkällan och 
står för cirka 96 procent av intäkterna (Bergqvist 2014d). Bidrag ur fonden 
kan gå till många olika aktiviteter inom älgförvaltningen. Regeringens avsikt 
är att systemet ska vara självfinansierat. Figur 34 visar intäkter och utgifter till 
och från älgvårdsfonden.
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Figur 34: Intäkter till och utgifter från älgvårdsfonden. Bilden är hämtad från Naturvårdsverkets 
informationsmaterial.

I en uppföljning genomförd av Svenska jägarförbundet, undersöktes hur 
cirka 29 av älgvårdsfondens 34 miljoner användes. 13,5 miljoner (47 procent) 
användes till länsstyrelsens administration, 7,1 miljoner (25 procent) till älg-
förvaltningsgrupperna, 5,3 miljoner (19 procent) till inventeringar samt 2,6 
miljoner (9 procent) till ”övrigt”, med anslag till byggnationer eller underhåll av 
skjutbanor som största kostnadspost (1,7 miljoner kronor) (Bergqvist 2014c).

Länsstyrelserna tar idag ut betydligt mer för sina administrativa kostnader 
än vad de gjorde tidigare, men det är svårt att särskilja vad som har att göra 
med ökade kostnader för det nya systemet och vad som har att göra med att 
de tidigare var begränsade till att maximalt ta ut tio basbelopp. Det är även 
svårt att särskilja vad som är tillfälliga kostnader i en omställningsfas och vad 
som kan antas vara mer permanenta förändringar i kostnaderna.

Fällavgifterna har ökat med i genomsnitt 63 procent sedan den nya älg-
förvaltningen infördes (Bergqvist 2014c). Den största ökningen av fäll avgifter 
har skett i län med relativt låg avskjutning (se figur 35), vilket förklarar varför 
älgvårdsfondernas samlade inkomster endast ökat med cirka 32 procent. 
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Figur 35: Visar förändringen i fällavgifter sedan den nya älgförvaltningen infördes 2012. Figur från 
(Bergqvist 2014c).

Samma studie visar att utgifterna per älgförvaltningsgrupp uppgick till cirka 
48 000 kronor, motsvarande cirka 8 000 kronor per ledamot. Kostnaderna 
varierar dock en hel del mellan länen (se figur 36).

Figur 36. Visar utgifter per älgförvaltningsgrupp fördelat länsvis. Figur från (Bergqvist 2014c)
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Markägarna har även beslutat att de från och med 2015 ska finansiera älg-
betesinventeringar över hela landet. Finansieringsmodellen bygger på att kost-
naderna för älgbetesinventeringar delas efter den virkesvolym som var och en 
hanterar. Skogsbranschen anser dock att det i större utsträckning borde finan-
sieras från samhällets sida.  

7.1.1 Älgförvaltningsgruppernas syn på finansieringen av sin verksamhet
Drygt 35 procent av respondenterna i vår enkätundersökning anser att finan-
sieringen i liten utsträckning, eller inte alls, täcker älgförvaltningsgruppens 
omkostnader (se figur 37). Nästan lika många (30 procent) anser att finan-
seringen i viss utsträckning är tillräcklig för att täcka gruppens omkostander 
medan cirka 32 procent anser att finaniseringen är tillräcklig i stor utsträck-
ning eller helt och hållet. Fler jägar- än markägarerepresentanter (16 procent  
mot 9 procent) anser att finansieringen är helt och hållet tillräcklig för älg-
förvaltningsgruppens omkostnader. Generellt är man mindre nöjd med 
ersätt ningsnivåerna i Götaland och Svealand än i Norrland. En femtedel av 
representanterna i Norrland är helt och hållet nöjda med ersättningsnivåerna 
jämfört med representanterna i Götaland (9 procent) och Svealand (8 procent), 
vilket eventuellt kan förklaras av att älgförvaltningsgrupper i Norrland oftare 
har tillgång till skogsindustriföretagens lokaler, utrustning, etc. Om represen-
tanterna skulle få ökad finansiering skulle de i första hand lägga pengarna på 
hyra, inventering, utbildning och resekostnader.  

Figur 37. I vilken utsträckning finns tillräckligt med finansiering för älgförvaltningsgruppens om-
kostnader (gruppens egna möten, möten med älgskötselområden, resekostnader etc.)? Enkätfråga.
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7.1.2 Var skulle ytterligare resurser spenderas?
Arealen per älgförvaltningsområde är i medeltal 250 000 hektar (varierande 
mellan 17 000 och 2 000 000 hektar), Medianvärdet för ett älgförvaltnings-
område ligger på cirka 120 000 hektar. Eftersom föreskrifter och propositionen 
föreslår förvaltningsområden på 50 000 hektar i södra Sverige, och 100 000 
hektar eller mer i norra Sverige, så kan vi konstatera att de ofta blivit större 
än vad som initialt var tänkt. Givet nuvarande finansiering är det redan i dags-
läget svårt för länsstyrelserna att både kunna ge den service, feedback, utbild-
ning och det stöd som kan krävas. Detta trots att flera länsstyrelser enligt 
uppgift ökat uttaget ur älgvårdsfonden.

Idealt sett så hittar man sätt att göra mer för mindre, men ofta krävs det 
mer för att göra mer – både med avseende på kvalitet och på kvantitet (se 
tabell 1).

Tabell 1. Visar hur aktiviteter som skapar värden också medför ökade kostnader 
(ÄFO=älgförvaltningsområde). 

Ökar kostnaden: Skapar värde

Antalet ÄFO:n Lokal förankring

Utbildningar Till exempel kunskap eller samarbetsförmåga

Samråd Acceptans, konsensus, kunskap

Datainsamling Bättre underlag, samsyn

Och så vidare Och så vidare

I vissa län finns en önskan om mindre älgförvaltningsområden, vilket hade 
inneburit ett ökat antal älgförvaltningsgrupper. Idag läggs som sagt cirka 
25 procent av älgvårdsfondens intäkter direkt på älgförvaltningsgrupperna. 
Eftersom det finns ytterligare behov av utbildning och samverkan skulle kost-
naderna behöva öka även med ett konstant antal älgförvaltningsgrupper. 
Kostnader för till exempel ersättning till ledamöter, utbildning samt samver-
kan/kommunikation med länsstyrelsen ökar troligtvis närapå proportionellt 
med antalet älgförvaltningsgrupper, åtminstone om man inte ska utbilda eller 
kommunicera med alltför stora grupper samtidigt. Även markägarnas kost-
nader för sina representanter, vilka ibland sitter i älgförvaltningsgrupper på 
arbetstid, ökar snabbt med antalet älgförvaltningsområden (denna kostnad 
behöver dock inte finansieras via älgförvaltningsfonden). 
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8 Styrning
Målet med den nya älgförvaltningen är att uppnå en livskraftig älgstam av 
hög kvalitet i balans med foderresurserna samtidigt som hänsyn tas till vik-
tiga allmänna intressen som rovdjur, viltolyckor i trafiken med älg inblandad, 
skador på skog samt inverkan på övrig biologisk mångfald.

Mängden betesskador beror förstås inte enbart på älgstammens storlek, 
utan även på till exempel fodertillgång (som bland annat beror på vilken 
markanvändning man har haft) och konkurrens om foder från andra klöv-
viltsarter. Avskjutningen ska inte enbart ske med avseende på dess effekt på 
betesskador, utan även med avseende på dess effekt på till exempel mängden 
viltolyckor i trafiken med älg inblandad samt rovdjur. Mängden viltolyckor 
i trafiken med älg inblandad beror inte enbart på älgstammens storlek utan 
påverkas också av förekomsten av annat vilt och även en rad andra åtgärder. 
I det som följer kommer vi dock främst att behandla älgbetesskador och älg-
stammens storlek (avskjutning).

Idag finns en bättre helhetssyn över älgstammens storlek, och till viss del 
bättre kunskaper om dess konsekvenser än före förändringen. Det existerar 
även en striktare målstyrning. Medan det tidigare inte ansågs så noga huru-
vida 7 eller 13 älgar fälldes inom ett visst område, och tilldelningen ofta sågs 
som ett tak snarare än ett mål att uppnå, så är det acceptabla intervallet idag 
betydligt mindre. För att man ska kunna sätta sådana exakta nivåer krävs 
en hel del planering och kunskapsunderbyggnad. Det kräver också en hel del 
ansträngning i de fall då man skjutit för lite älg eller att jägarna, de år då jakt-
lycken varit bättre, eventuellt måste avsluta jakten vid en tidpunkt då de gärna 
skulle ha skjutit ytterligare ett antal älgar. 

De länsstyrelser vi intervjuat verkar generellt sett ta den strikta målstyrningen 
för given, och frågar sig vanligtvis om de har tillräckligt starka styrmedel för 
att lyckas tvinga olika aktörer att ta på sig dessa extra kostnader. Vi kommer 
att diskutera denna fråga nedan. 

Att ha en strikt målstyrning innebär dock, som beskrivet ovan, en del kost-
nader (planering samt extra ansträngning eller för tidigt avslutad jakt), vilka 
måste motiveras med motsvarande intäkter/nyttor. Då högre krav på mål-
uppfyllnad alltid kostar mer än lägre krav, och krav på måluppfyllnad inom 
många små områden alltid kostar mer än krav på måluppfyllnad inom ett 
större övergripande område – måste en sådan analys dels besvara hur viktigt 
det är att uppnå en viss nivå, och ingen annan, inom ett specifikt område, men 
även beskriva vad som vinns och förloras då storleken på det specifika områ-
det förändras. Inom älgförvaltningen finns det dessutom (mint) två nivåer att 
prata måluppfyllnad inom, älgförvaltningsområden (ÄFO) och älgskötsel-
områden (ÄSO). 

I det som följer kommer vi först att kort beskriva måluppfyllnaden inom 
det nuvarande systemet. Vi kommer sedan att diskutera det nuvarande styr-
medlet för måluppfyllnad på ÄSO-nivå – 10-procentsregeln. Slutligen kommer 
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vi att diskutera i vilken utsträckning måluppfyllnad behöver ske på ÄSO-  
respektive ÄFO-nivå. Om det är viktigt med måluppfyllnad på ÄSO-nivå så är 
de administrativa gränserna för ett ÄFO rimligtvis också viktiga. 

8.1 Hur väl lyckas man styra?
Den planerade avskjutningen för jaktåret 2013/14 uppgick till cirka.100 000 
älgar, motsvarande 3,1 älgar per 1 000 hektar (varierande mellan 0,2 och 5,5 
älgar per 1 000 hektar), och den faktiska avskjutningen motsvarade cirka 
94 procent av den totala planerade avskjutningen. 

8.1.1 Licensområden 
Inom licensområden sköts enbart kring 70 procent av den tilldelade kvoten, 
vilket kan förklaras av att de fortfarande ofta får en ”övertilldelning”, det vill 
säga en tilldelning som snarare ska ses som ett tak än något som länsstyrelsen 
faktiskt förväntar sig att varje licensområde ska skjuta.

8.1.2 Älgskötselområden
Enligt Svenska jägareförbundets genomgång – Avskjutning i förhållande till 
mål för älgskötselområden 2013 - nådde endast fyra av tio ÄSO:n den plane-
rade avskjutningen ±10 procent (sju av tio klarade ±20 procent och nio av tio 
klarade ±30 procent), och det var betydligt vanligare att målet underskreds än 
tvärtom (se figur 38). Det fanns även en signifikant negativ korrelation mellan 
i vilken utsträckning man uppfyller avskjutningsmålet och hur många älgar 
som ska skjutas per 1000 hektar.  (Bergqvist 2014b).

Figur 38. Avskjutning i förhållande till mål för ÄSO. De horisontella linjerna indikerar ±10 procent 
mot planerad avskjutning. Figur från Avskjutning i förhållande till mål för älgskötselområden 2013, 
Svenska jägareförbundet.
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8.1.3 Älgförvaltningsområden 
I Älgförvaltningsplaner jaktåret 2013/14 genomfördes en analys av realise-
rad avskjutning inom olika ÄFO:n i förhållande till planerad avskjutning vid 
varierande tillgång till data (se figur 39). ”Mängden” data definierades utifrån 
ett index, där varje år med älgobs, kalvvikter och spillningsinventeringar gav 
en poäng medan tillgång till flyginventering gav tre poäng. Detta ger ett maxi-
malt värde på 12 poäng över de tre år som den nya förvaltningen varit i bruk 
(Bergqvist 2014f). 

Figur 39. Genomförd avskjutning i förhållande till planerad avskjutning vid varierande tillgång till 
data (index). Punkter som ligger på den streckade linjen visar att den genomförda avskjutningen 
var lika stor som den planerade avskjutningen. Figur från Älgförvaltningsplaner jaktåret 2013/14, 
Svenska jägareförbundet.

Sambandet skulle kunna tolkas som en indikation på att man med bättre 
information kan sätta mer realistiska planer. Man skulle även kunna tolka 
mängden data som ett mått på hur ambitiös den lokala jägarkåren är, och  
korrelationen mellan datamängd och måluppfyllelse som en indikation på 
(den relativt uppenbara slutsatsen) att måluppfyllelsen beror på hur mycket 
man anstränger sig.

8.2 Nuvarande styrning
I dagsläget måste varje älgskötselområde lämna in en plan med beräknad 
avskjutning. Enligt de allmänna råden till 15 § i Naturvårdsverkets föreskrif-
ter (NFS 2011:7) har länsstyrelsen en möjlighet att avregistrera älgskötsel-
områden vars faktiska avskjutning väsentligt avviker från skötselplanen. Det 
nämns vidare att om den faktiska avskjutningen avviker mer än 10 procent 
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från den planerade (avseende antalet älgar, fördelningen mellan vuxna och 
kalvar eller könsfördelningen mellan vuxna älgar) mer än en gång under 
en treårsperiod, så bör detta tolkas som en väsentlig avvikelse. Vi frågade 
responden terna (som representerar älgförvaltningsgrupperna) om de tyckte att 
avregistrering var en rimlig påföljd. Totalt svarade 68 procent att de ansåg att 
påföljden var rimlig. Mest rimlig fann representanterna i Götaland (78 procent) 
att påföljden var medan cirka 62 procent av representanterna i Norrland och 
Svealand fann påföljden rimlig.

Trots att cirka 600 skötselområden hamnat utanför 10-procentsgränsen 
enbart i år så har möjligheten att avregistrera, såvitt vi vet, aldrig använts. En 
av orsakerna till att den aldrig använts är att avregistrering inte löser något 
problem, utan snarare gör saken värre. Alternativet till ett älgskötselområde 
– ett flertal licensområden – ger visserligen länsstyrelsen möjlighet att försöka 
öka avskjutningen via övertilldelning (vilket i princip kan komma att betyda 
fri jakt inom området), vilken sammantaget förhoppningsvis gör att fler älgar 
skjuts, men länsstyrelsen har i detta fall ännu mindre möjlighet att styra i någon 
mer precis mening. Licensområden innebär således ett steg tillbaka, till vad 
som ofta rådde inom den tidigare förvaltningen, med avseende på styrning. 
Det är betydligt svårare att få in data (älgobs o.s.v.) från licensområden och 
det finns inte heller längre någon naturlig part för älgförvaltningsgrupp och 
länsstyrelse att kommunicera och samverka med.  

Trots att 10-procentsregeln aldrig använts skapar den en hel del oro på 
sina håll. Det finns även intervjupersoner som menar att man på grund av 
10-procentsregeln ofta sätter målen för avskjutning lägre än man annars 
skulle göra, eftersom man är rädd att annars inte kunna klara att uppfylla 
dem. Med avseende på åtminstone vissa älgskötselområden så har regeln såle-
des en viss styreffekt. Huruvida den effekten kommer att hålla i sig efter att 
skötselområdena inser att den aldrig använts är svårt att säga. Det är dock 
svårt att se varför det skulle vara bättre att planera en för låg avskjutning, 
men i högre grad uppfylla denna avskjutning, istället för att sikta på det mål 
man faktiskt vill uppnå, även om man kanske inte når det. Rimligtvis vill man 
kunna styra mot uppsatta mål snarare än att anpassa målen efter vad man 
kan nå utan större styrning.

8.3 Måluppfyllnad beträffande avskjutning på 
ÄFO- eller ÄSO-nivå?

Många respondenters argument angående vad som är viktiga att tänka på vid 
bildandet av älgskötselområden (ÄSO) baseras på ett av två perspektiv angående 
kopplingen mellan lokal avskjutning, de betesskador den lokala älgstammen 
åstadkommer. 

Ett perspektiv är att skadorna inom ett älgskötselområde i begränsad 
utsträckning beror på hur många älgar som skjuts inom det specifika ÄSO:t, 
då det beror på hur många älgar som skjuts inom älgförvaltningsområdet 
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(ÄFO) (eller inom andra ÄSO:n). Exempelvis kan ett ÄSO:s vinterstam vara 
större än älgstammen före jakt p.g.a. att älgen vandrar ut mot kusten på vin-
tern. Skadorna inom detta ÄSO påverkas troligtvis därför i stor utsträckning 
av avskjutningsnivåer i inlandet. I den mån detta stämmer finns det ingen 
större anledning att ett ÄSO till exempel skulle behöva vara ett geografiskt 
sammanhållet område, eller anpassat efter några ekologiska hänsynstaganden,  
då det inte spelar någon större roll var älgen skjuts så länge ett visst antal älgar 
skjuts inom ÄFO:t. Om detta stämmer är det även svårt att se varför det skulle 
vara viktigt med en exakt måluppfyllelse inom specifika ÄSO:n. 

Ett annat perspektiv är att skadorna inom ett specifikt ÄSO i stor utsträck-
ning påverkas av avskjutningen inom det specifika ÄSO:t – det vill säga att ett 
ÄSO i relativt stor utsträckning har en egen älgstam. I detta fall är det svårt 
att se varför man skulle tillåta ett ÄSO att vara geografiskt uppdelat, då det i 
högsta grad spelar roll var älgen skjuts. Det blir även viktigt att ta hänsyn till 
mer lokala ekologiska förhållanden, för att på så sätt bättre kunna kontrollera 
den lokala älgstammen – och det är mer rimligt att kräva hög måluppfyllnad 
inom enskilda ÄSO:n, då skadorna inom det enskilda ÄSO:t i stor utsträck-
ning beror på vad som skjuts inom ÄSO:t snarare än på den aggregerade 
avskjutningen inom ÄFO:t.

Sammanfattningsvis kan man säga att om det är en relativt hög korrela-
tion mellan lokal avskjutning och lokala betesskador så blir måluppfyllnad 
på ÄSO-nivå, och utformning av funktionella ÄSO:n, rimligtvis relativt viktig.

Huruvida det första eller andra perspektivet passar in bäst som en beskriv-
ning av ett specifikt ÄSO:s verklighet beror på var ÄSO:t är beläget, och i 
de flesta fall kanske sanningen ligger någonstans i mitten – det vill säga att 
skadorna inom ett område beror på hur mycket som skjuts i närliggande 
områden, men att avskjutning inom det egna ÄSO:t minskar de förväntade 
skadorna mer än avskjutning inom andra närliggande områden. 

Generellt sett verkar länsstyrelserna vara ovilliga att tillåta geografiskt 
splittrade ÄSO:n liksom att arbeta mot en relativt strikt måluppfyllnad på 
ÄSO-nivå. Detta skulle kunna bero på att man i relativt stor utsträckning 
ser ÄSO som förvaltare av en egen älgstam, men det skulle även helt enkelt 
kunna bero på att de ser mer kontroll/styrning som ett bättre alternativ.  
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9 Diskussion och slutsatser
I detta kapitel går vi kort igenom i vilken utsträckning de målsättningar som 
den nya älgförvaltningen avsåg att uppnå faktiskt har uppnåtts. Vi går också 
igenom en rad viktiga frågor som behöver belysas och eventuellt hanteras 
i framtiden.

9.1 Förvaltningens målsättningar
Den nya älgförvaltningen ska vara ekosystembaserad, adaptiv och lokalt  
förankrad samt bygga på samverkan mellan de olika intressenterna. Förhopp-
ningen var att man på detta sätt skulle kunna uppnå en livskraftig älgstam av 
hög kvalitet i balans med foderresurserna samtidigt som administrationen av 
jakten skulle bli enklare och mer kostnadseffektiv. Förvaltningen skulle även 
ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som rovdjur, viltolyckor i trafiken med 
älg inblandad, skador på skog samt inverkan på övrig biologisk mångfald. 

Vår utvärdering pekar på att förvaltningen är på rätt väg för nå målsätt-
ningarna. Den nya älgförvaltningen tycks ha blivit mer ekosystembaserad, 
adaptiv och kunskapsbaserad än tidigare. Den nya organisationen innebär i 
större utsträckning en förvaltning över större arealer, bättre kunskapsunder-
lag, en mer ekosystembaserad älgstam där kunskapen om stammen är lokalt 
förankrad, vilket också ger en mer differentierad avskjutning än tidigare. 
Förvaltningen styrs nu utifrån fakta, baserad på data som blir bättre med 
tiden och framöver troligtvis kommer kunna visa viktiga trender avseende 
bland annat älgstammens storlek, betesskador och foderprognoser. 

Det är osäkert i vilken utsträckning målsättningen om lokal förankring 
uppnås. Den nya nivån, älgförvaltningsområdet, innebär en decentralisering 
av planeringen med avseende på licensområden – där planeringen tidigare 
sköttes av länsstyrelsen – men en centralisering av planeringen med avseende 
på älgskötselområden, som tidigare var relativt självstyrande. Det är dock 
många aktörer – jägare, markägare och länsstyrelse – som arbetat med att 
utöka antalet älgskötselområden vilket ökar den lokala förankringen jämfört 
med licensområden (eller tidigare A-, B- och E-områden). Den lokala förank-
ringen har ökat i vissa områden samtidigt som det minskat i andra, beroende 
på hur förhållandena såg ut innan den infördes

Förvaltningens administration tycks inte ha blivit enklare och mer kost-
nadseffektiv, vilket var en målsättning i propositionen. Det bör dock påpekas 
att propositionen säger mer ”kostnadseffektivt”, vilket inte betyder ”billigare”, 
men ett stort antal intervjupersoner har haft en väldigt bestämd åsikt angående 
att det var ”mindre kostnader” som avsågs. Även om länsstyrelsens adminis-
tration minskat betydligt genom färre omregistreringar av licensområden har 
handläggarnas arbetsuppgifter ersatts av andra och mer komplexa uppgifter. 
Arbetsbördan tycks heller inte ha minskat för länsstyrelsens handläggare, utan 
snarare ha ökat. Enligt våra intervjuer har också vissa länsstyrelser satsat mer 
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resurser och rekryterat ny kompetens i och med införandet av den nya älg-
förvaltningen. Mycket tyder på att finanseringen inte fullt ut räcker till för 
de insatser, så som utbildningsinsatser och dataunderlag, som krävs för att 
förvaltningen ska fungera som det var tänkt. 

Flera vi talat med menar också att förvaltningen totalt sett fortfarande 
är administrativt tungrodd och kostsam. Det nya systemet har skapat nya 
arbetsuppgifter på länsstyrelsen samtidigt som det nu finns ytterligare en nivå 
i förvaltningen, nämligen älgförvaltningsgrupperna, som också arbetar med 
frågan. Inte heller Älgskötselområdena verkar ha fått färre arbetsuppgifter 
i den nya förvaltningen. Snarare har antalet arbetsuppgifter ökat då de fort-
farande upprättar älgskötselplaner, genomför inventeringar med högre ambi-
tionsnivå samt ska samverka med älgförvaltningsgrupperna.  

För att förvaltningen ska bli bättre i framtiden anser flera representanter 
i älgförvaltningsgrupperna att det krävs ännu mer kunskap och information, 
bättre samverkan inom förvaltningens organisationer samt bättre data om 
foder och om älgstammens storlek.  

Vi konstaterar dock att det är svårt att utvärdera mot förvaltningens mål, 
då målsätningarna inte är tydligt formulerad.  Förvaltningen är också ung och 
de första åren är alltid förknippad med uppstartssträckor innan den funnit 
sina former. Efter ytterligare några år kan mycket väl måluppfyllelsen framstå 
i tydligare dager, inte minst vad beträffar frågor som rör  en enklare adminis-
tration och ökad kostnadseffektivitet. 

9.1.1 Vem bestämmer – en otydlig förvaltning?
Enkät och intervjuer tyder på att förvaltningens organisation och styrning 
upplevs som otydlig. Det råder delade meningar om vem som styr vem. Vissa 
upplever att älgförvaltningsplanerna ska sätta ramarna för älgskötselplanerna, 
andra upplever att det är tvärtom. Flera av länsstyrelserna ger i intervjuerna 
också uttryck för att formerna för kommunikation och samverkan inom och 
mellan förvaltningens olika nivåer ännu inte fungerar opitmalt. I relationen 
mellan länsstyrelse och älgförvaltningsgrupp har det fått bristfälliga eller för-
senade planer som konsekvens och i relationen mellan älgförvaltningsgrupp 
och älgskötselområde pekas i några fall på samverkansbrister. Detta faller till-
baka på det faktum att många, både representanter i älgförvaltningsgrupperna 
men också hos länsstyrelser, finner förvaltningen otydlig. Andra rapporter har 
kommit fram till samma sak, se till exempel Lindqvist et al (2014) The changing 
role of hunting in Sweden – From subsistence to ecosystem stewardship? där 
författarna i slutsatserna skriver att:

“Despite the positive spirit and increased collaboration, most respondents 
found the specific management responsibilities to be unclear. The term 
“local” seemed to create confusion about division of power, at what scale, 
and where power resided to influence decisionmaking.”
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9.2 Samverkan 
Samrådsprocessen är en central del i förvaltningstanken. Vi tycker oss se att 
samverkan fungerar till stora delar, men utvärderingen visar också att det 
finns konflikter inom och mellan de organisatoriska enheterna i förvaltningen. 

Orsakerna bakom bristande samverkan kan vara många. Tittar man när-
mare på forskning om samverkan finner man det inte finns någon allmänt 
vedertagen förståelse för vad samverkan är eller vad som kan betecknas som 
samverkansaktiviteter. Det är också svårt på ett övergripande plan att defi-
niera och vilka resultat och effekter samverkan ska leda till. Däremot finns 
flera faktorer som hindrar samverkan (se tabell 2). 

Tabell 2. Hinder för samverkan (Danermark & Kullberg 1999).

Vagt formulerade mål Asymmetrisk relation mellan de samverkande

Olika kunskapstraditioner och professionella mål Skild etisk praxis

Olika ekonomiska intressen Dålig samordning

Skilda organisationsstrukturer Hög personalomsättning

Oklar ansvarsfördelning Stor arbetsbelastning

Vanligtvis definieras samverkan som ett gemensamt handlande för att nå ett 
gemensamt mål. Samverkan är en process som på flera plan fordrar samsyn 
och dialog. Samverkansprocesser behöver också en formell struktur och tid 
för att lyckas (Danermark & Kullberg 1999). Det går att se att ett lyckat sam-
verkansprojekt ofta baseras på att det finns gemensamma utgångspunkter 
och gemensamma referensramar, att mål, principer och förhållningssätt noga 
diskuteras och att det finns organisatoriska och resursmässiga förutsättningar 
för samverkan (Westrin 1986).  Utöver det är det också viktigt att involverad 
personal är motiverad till samverkan. I nyare studier om samverkan kan man 
utläsa några kritiska faktorer för att samverkan ska fungera (Danermark 2007):

• Klar och tydlig ledning
• Klart uttalat mål
• Vilja till samverkan
• Tillräckliga resurser
• Att identifiera och hantera skillnader i synsätt, organisation och regelverk 

I utvärderingen har det kommit fram uppgifter om bristande samverkan 
som till viss del kan kopplas samman med de kritiska faktorerna ovan. 
Tillräckliga resurser i form av tid, resurser och kompetens är viktiga för älg-
förvaltningen och en väl fungerande samrådsprocess. Det faktum att mark-
ägarna till viss utsträckning representeras av heltidsanställda tjänstemän i flera 
älgförvaltnings grupper, medan många representanter för älgjägarna inte har 
samma förutsättningar, kan påverka samrådsprocessen negativt. De tjänste-
män som har tid och rätt kompetens för uppdraget upplevs dock ofta som 
en tillgång för älgförvaltningsgruppernas arbete, inte minst bland handläg-
garna på länsstyrelsen, då de bidrar välgjorda planer och underlag. Det ska 
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dock tilläggas att många ledamöter som representerar markägarna ägnar sig 
åt älgförvaltningen utanför sin arbetstid. Många av dem har heller inte upp-
draget som arbetsuppgift inom ordinarie arbetstid.  

Samverkan tar tid och resurser för alla inblandade. Flera älgförvaltnings-
gruppsledamöter svarar i enkäten att de med mer resurser skulle ha fler träffar 
både internt, med ledamöter i andra grupper, och externt. Minst lika viktigt 
som antalet samverkanstillfällen är förstås innehållet i dem, och inte enbart 
med avseende på vad som sägs. Att kunna bjuda på fika under ett möte kan ge 
stora effekter i termer av stämning, samarbetsvilja och goodwill. Vissa respon-
denter kommunicerar även behov av utrustning, såsom en projektor för att 
kunna visa bilder eller lokalhyra för att kunna hålla samråd ute i landet.   

Många ledamöter i älgförvaltningsgrupperna har gått utbildningar i sina 
egna intresseorganisationers regi. Lagstiftning och andra regelverk kan tolkas 
och prioriteras olika inom olika organisationer och på så sätt leda till missför-
stånd. Det är också viktigt att samtliga känner sig delaktiga och har liknande 
förväntningar på vad samrådsprocessen innebär. Brist på kunskap om förvalt-
ningen och hur den fungerar kan också påverka samrådsprocesserna negativt. 
Det är viktigt att belysa sådana skillnader tidigt i processen. Det är också 
viktigt att parterna diskuterar och definierar dessa frågor. Därför slår utvärde-
ringen fast att samrådsprocessen är av mycket stor vikt för en väl fungerande 
älgförvaltning. Konflikter eller ineffektivt arbete som ett resultat av brister i 
samrådsförfarandet kan i viss utsträckning förebyggas med utbildning av hög 
kvalitet och fler utbildnings- och informationstillfällen. Därför bör utbildnings-
insatser rörande samverkansprocessen införas. Utbildningsinsatserna ska i 
fortsättningen förankras mellan parterna så att samtliga representanter i älg-
förvaltningsgrupperna får samma innehåll i utbildningen. 

Utvärderingen konstaterar att markägarnas utslagsröst inom älgförvalt-
ningsgrupperna skapar konflikter i grupperna och de ger därmed inte särskilt 
goda förutsättningar för samverkan. Även om utslagsrösten verkar användas 
ganska sparsamt (i cirka 10 procent av älgförvaltningsgrupperna, enligt vår 
enkät) upplever många att den hämmar samrådsprocessen. Även om den inte 
används kan markägarna hota att använda den, vilket tar bort incitamenten 
att komma överens. På så sätt riskerar markägarnas utslagsröst att cementera  
motsättningar istället för att lösa dem via dialog och samverkan. Antalet 
fall där utslagsrösten formellt använts ger väldigt lite information angående 
utslagsröstens betydelse. Det ska dock tilläggas att handläggare vid länsstyrel-
serna ofta upplever att protokoll från älgförvaltningen inte ger tillräckligt med 
information angående meningsskiljaktigheter – istället får de höra om sådant 
via andra kanaler, ibland långt efter att beslut är tagna. 

9.3 Utbildning 
En klar majoritet av representanterna i älgförvaltningsgrupperna har gått 
någon av de utbildningar som deras respektive organisation (markägarnas 
eller jägarnas) eller länsstyrelsen hållit. Även om många representanter verkar 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6659
En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte

75

nöjda med de utbildningsinsatser de deltagit i och anser sig besitta god kun-
skap efterfrågar så många som 40 procent mer utbildning om älgförvalt-
ningen, samverkansprocessen och verktyg så som inventeringsmetoder eller 
ren datakunskap.

Det framgår att representanterna för jägarna och markägarna i älgförvalt-
ningsgrupperna framför allt gått utbildningar som arrangerats av respektive 
intresseorganisationer. De har därmed inte gått samma utbildning i särskilt 
hög utsträckning. Utbildningarna har också endast i varierande grad följt 
SLU:s utbildningsmaterial och det verkar heller inte skett samråd mellan 
intresseorganisationerna om utbildningsmaterialet.  

Intervjuer med handläggare vid länsstyrelserna pekar på att utbildnings-
insatser är ett viktigt område med tanke på att förvaltningen går in i en ny 
mandatperiod under 2015 och att många representanter i älgförvaltnings-
grupperna kan komma att ersättas. Det finns också indikationer att många 
förvaltningsplaner, men också samverkan inom älgförvaltningsgrupperna, 
kan förbättras betydligt med ytterligare utbildningsinsatser. 

Utvärderingen slår fast att utbildningsinsatserna inför nästa mandat period 
inom älgförvaltningen bör utökas för att kompetensen inom förvaltningen 
ska säkerställas. Utbildningsinsatserna är av stor betydelse för att alla ska få 
bra kunskaper på likvärdiga grunder. Därför ska utbildningarna vara gemen-
samt utformade av förvaltningens parter och erbjudas till samtliga i förvalt-
ningen. Utbildning om samrådsprocessen anses särskilt viktigt då det skapar 
bättre förutsättningar för liknande förväntningar på samrådsprocessen. Vi har 
även noterat att det verkar finnas ett behov av kunskap om hur man hanterar 
modeller unxder osäkerhet. Idag lägger man ned mycket tid på att söka data 
som kanske inte är avgörande för utfallet. Därför behövs utbildningar kring 
inventeringsmetoder för att man ska förstå och lita på resultaten. Utbild nings-
insatser av denna karaktär kan komma att kräva mer resurser än vad som finns 
tillgängligt idag. Utökade anslag för utbildningsinsatser bör därför övervägas.  

9.4 Finansiering
Enligt många respondenter är det svårt att öka intäkterna till älgförvaltningen 
då man är rädd att jägarna inte längre ska vilja jaga om avgifterna blir för dyra. 
Enligt vår bedömning kommer kostnaden för ökade intäkter till älgförvalt-
ningen dock i första hand att falla på markägarna. Då jägarnas betalnings-
vilja för älgjakt inte torde påverkas av på huruvida de betalar till läns styrelsen 
eller markägaren, och markägaren fortfarande vill ha mindre älg på sin mark, 
måste markägaren – för att fortfarande finna kunder – minska sin andel av 
jaktintäkterna medan länsstyrelsen ökar sin andel. Det finns möjligtvis en risk 
för att vissa mindre markägare inte skulle orka med den administration som 
krävs för att sälja sitt jaktarrende då intäkten blir för liten, och detta borde 
eventuellt undersökas närmare innan alltför stora förändringar genomförs. 
Det kan även ifrågasättas om det är rättvist att markägarna ska stå för hela 
kostnaden för älgförvaltningen – särskilt med avseende på att de inte har egen 
beslutsrätt angående hur den ska förvaltas. 
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9.4.1 Potentialen för självfinansiering
Från länsstyrelsens sida uttrycks det ibland att de inte skulle kunna ta in större 
intäkter utan att det skulle leda till att antalet jägare som fortfarande är villiga  
att jaga skulle minska. Vi har dock svårt att se varför detta skulle vara fallet. 
Det är troligtvis markägarna som betalar för eventuella fällavgifter via lägre 
jaktarrenden och, där förekommande, lägre egna fällavgifter. I detta och nästa 
avsnitt kommer vi att anta att jägaren betalar för att arrendera mark via fäll-
avgift till markägaren. I avsnitt 9.4.3 kommer vi att beskriva hur analysen 
skiljer sig när detta inte är fallet (till exempel då markägaren och jägaren är 
samma person). 

Om vi ser jakt på egen mark som att en markägare väljer att arrendera 
sin egen mark är kvantiteten tillgänglig jaktmark i stort sett densamma obero-
ende av hur mycket som betalas för användandet av den (de markägare som 
anser att ersättningen är för låg för att de ska engagera sig i att arrendera ut 
marken, och själva inte är intresserade av att jaga, tillåter ofta andra att jaga 
gratis på deras mark). Hur mycket en jägare är villig att betala för att få jaga 
borde i sin tur vara relativt oberoende av hur stor del av den utbetalningen 
som går till markägaren respektive länsstyrelsen vilket, givet en viss älgtäthet, 
ger oss nedanstående efterfråge- och utbudskurva (se figur 40).

Pris

Jaktmark 

Utbud

Efterfråga (älgtäthet)

Marknadspris

Figur 40. Visar teoretiskt förhållandet mellan pris, utbud och efterfrågan av jaktmark.

På väldigt kort sikt påverkar länsstyrelsens fällavgift möjligtvis jägarens kost-
nader, men på lite längre sikt borde det i stor utsträckning snarare påverka 
hur stor andel av jaktinkomsterna som går till markägare respektive läns-
styrelse/administration. Detta resonemang utgår förstås från att det finns en 
någorlunda väl fungerande marknad för jakträtter. Den största, eller i alla fall 
mest uppenbara, avvikelsen är att stora markägare har väldigt stor marknads-
makt (beroende på hur man definierar den relevanta marknaden) – men såvitt 
vi vet finns det inga indikationer på att de skulle utnyttja denna (det vill säga 
att de skulle undanhålla jaktmark för att pressa upp priserna). Det är troligt-
vis även så att många mindre marker arrenderas ut till släkt, vänner och 
bekanta utifrån ett pris som inte har speciellt mycket med marknadspris-
sättning att göra. För att inte göra detta stycke alltför långt kommer vi dock 
inte att diskutera dessa fall närmare här. 
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Den förändring man i första hand bör oroa sig för är således att man skulle 
påverka arealen tillgängliga jaktmarker – det vill säga att markägare vid ett 
för lågt pris inte längre skulle orka engagera sig i att arrendera ut sin jakt-
rätt och att jakt således inte skulle kunna utföras på vissa marker. I den mån 
detta skulle hända blir priset för den kvarvarande jaktmarken högre3, vilket 
i förlängningen gör att man även skulle förlora jägare. Inom de landsdelar 
vi tittat närmare på kan den risken dock antas vara relativt liten då mark-
ägarnas intäkter fortfarande är relativt höga i förhållande till de intäkts-
ökningar som älgförvaltningen kan antas behöva. Skogsbolaget Holmen tar 
till exempel ut en fällavgift på mellan 1 500 och 7 500 kronor för en vuxen 
älg i region Norrköping, och 3 000-3 500 kronor i region Örnsköldsvik4. Om 
Väster norrlands länsstyrelse ökade sin fällavgift från 250 kronor per vuxen 
älg till 500 kronor borde, enligt ovanstående resonemang, Holmens andel 
i Örnsköldsvik minska med lika mycket, det vill säga från 3 000-3 500 till 
2 750-3 250 kronor, och jägarens kostnad förbli oförändrad. Det är osan-
nolikt att detta skulle leda till att Holmen skulle sluta arrendera ut jakträttig-
heter. I Östergötland, där länsstyrelsens nuvarande fällavgift är 850 kronor för 
en vuxen älg, är potentialen förmodligen något mindre, men inte obetydlig. 

Intäkterna skiljer sig dock kraftigt mellan olika län, med intäkter på 
200 000-300 000 kronor i Blekinge och Skåne till 3-4 miljoner i Norr- och 
Västerbotten (Bergqvist 2014c). Då många av kostnaderna – till exempel  
kostnader för ersättning till representanter i älgförvaltningsgrupper – är  
relativt oberoende av antalet fällda älgar skulle det krävas en viss omfördel-
ning för att älgförvaltningen fullt ut skulle kunna vara självfinansierad.  

9.4.2 Effekt av högre fällavgifter 
Att länsstyrelsen tar ut en högre summa, och att markägaren således måste 
ta ut en lägre summa för att finna kunder, borde inte heller påverka den ur 
markägarperspektiv vinstmaximerande storleken på älgstammen – så länge 
den summa som länsstyrelsen tar in (skjutna älgar × fällavgift) inte justeras vid 
förändringar i antalet skjutna älgar. Om fällavgiften uppfattas som oberoende 
av antalet fällda älgar, och den totala summan som länsstyrelsen tar in således 
skulle öka vid ökad älgtäthet, borde markägarna vilja ha en mindre älgstam. 

Givet att kostnaderna ökar någorlunda linjärt (över det relevanta interval-
let) och att jägarnas marginalnytta av en större älgtäthet är avtagande (vilket 
intuitivt, samt enligt tidigare studier, är fallet) får vi något i stil med figurerna 
41 och 42 (kvantiteten jaktmark antas vara konstant).

3 Utbudskurvan i figur 24 skulle skifta till vänster och jämvikten mellan utbud och efterfråga skulle ske 
vid ett högre pris.
4  http://www.holmen.com/sv/Skog/Besok-skogen/Jakt/Riktpriser/ (2015-01-08)

http://www.holmen.com/sv/Skog/Besok-skogen/Jakt/Riktpriser/


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6659
En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte

78

ÄlgtäthetÄ.L

Kostnad

Intäkt (låg summa)

Intäkt (hög summa)

Ä.H

Kostnad/intäkt för 
markägare per ha

Figur 41: Länsstyrelsen tar in en konstant summa, det vill säga fällavgift × fällda älgar är konstant 
(förutom vid mycket låga intäkter). Ä.H  står för älgtäthet (och avskjutning) vid hög summa respek-
tive hög fällavgift medan Ä.L står för älgtäthet vid låg summa eller fällavgift.

ÄlgtäthetÄ.L

Kostnad

Intäkt (låg fällavgift)

Intäkt (hög fällavgift)

Ä.H

Kostnad/intäkt för 
markägare per ha

Figur 42: Länsstyrelsen tar in större summor vid högre avskjutning (till exempel via konstant fäll-
avgift). Ä.H  står för älgtäthet (och avskjutning) vid hög summa respektive hög fällavgift medan Ä.L 
står för älgtäthet vid låg summa eller fällavgift.

På väldigt kort sikt (ett till två år) är fällavgiften förstås konstant (figur 41), 
men med en något längre planeringshorisont är ett mellanting förmodligen 
en bättre generalisering (det vill säga att summan som tas in ökar med antalet 
skjutna älgar men betydligt mindre än linjärt) även om det kan se olika ut bero-
ende på var i landet du befinner dig. 

Det är troligtvis inte alltför många markägare som använder sig av samma 
mentala modell som vi gör i figurerna ovan, men det betyder inte nödvändigt-
vis att de inte ser på saken på samma sätt. En mer poetisk beskrivning av figur 
42 kom från en mindre markägare: ”Om länsstyrelsen ska komma och ta alla 
intäkterna från jakten så vill jag inte ha någon jä*** älg på min mark”5. Då vi 
antydde att fällavgifterna kanske skulle vara ännu högre per älg om det fanns 
ännu färre älgar tyckte samme markägare att ”Ja, de ska väl ha de där peng
arna hur som helst, och det är ju inte så kul, men det är kanske bara är att 
gilla läget” (vilket skulle kunna tolkas som ett skifte i perspektiv till det som 
beskrivs i figur 41). 

5  OBS: Denna markägare kontaktade oss och citatet kommer således från en person utanför vårt mer 
strukturerade urval. 
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Om jägare och länsstyrelse vill ha en större älgstam än markägarna, och inte 
vill öka konflikten, kan det således vara en god idé att tydligt frikoppla summan 
som tas in från antalet skjutna älgar – till exempel genom att tydligt kom-
municera fällavgiften som den totala inkomsten som behövs, delat på det för-
väntade antalet skjutna älgar. Ett väldigt lätt sätt att göra detta, och som även 
skulle kunna ha andra fördelar, är att ta ut en fast summa (istället för fällavgift 
per älg) till att börja med – något vi kommer att gå in närmare på i avsnitt 9.5 
angående styrning.  

9.4.3 Effekt av högre fällavgifter då arrendet inte betalas via fällavgift
I de två ovanstående avsnitten har vi utgått från att jägaren betalar mark-
ägaren via en fällavgift, och att markägarens andel av denna fällavgift således 
måste minska då länsstyrelsens andel ökar. Om jägaren inte betalar fällavgift 
till markägaren – på grund av att jägaren och markägaren är samma person 
eller på grund av att jägaren betalar ett fast pris till markägaren – kommer 
fällavgiften förstås att öka. Det borde fortfarande vara så att hela kostnaden 
faller på markägaren (det vill säga att ägaren istället måste ta ut ett lägre fast 
pris), och analysen i avsnittet ovan borde fortfarande gälla med avseende på 
hur markägarens incitament påverkas om resurserna som tas in till älgvårds-
fonden är oberoende av avskjutningens storlek eller inte – men marginalkost-
naden för att skjuta ytterligare en älg kommer dock att öka. 

En högre marginalkostnad för avskjutning, det vill säga högre kostnad 
för att skjuta ytterligare en älg, gör förstås att jägaren är något mer ovillig att 
utöva den ansträngning som krävs för att skjuta ytterligare en älg. Det skulle 
även kunna påverka älgstammens kvalitet genom att jägaren, på marginalen, 
inte skulle vara villig att till exempel skjuta (och betala för) en mindre hona 
eller tjur. I avsnitt 9.5, om styrning, kommer vi att prata mer om hur margi-
nalkostnaden kan antas påverka jägarens beteende samt spekulera i huruvida 
detta, snarare än att ses som ett hot, borde kunna användas som en möjlighet 
att förbättra styrningen.

Sammanfattningsvis betyder självfinansiering av älgförvaltningen i prak-
tiken att markägarna står för kostnaden eftersom en högre fällavgift till läns-
styrelsen minskar intäktsutrymmet för markägaren, givet att försäljningen av 
jakträtter fungerar marknadsmässigt. Jägarnas kostnader borde vara relativt 
oberoende av fällavgifternas storlek. Man borde inte tappa jägare om man 
inte tappar markägare. 

Förekomsten av älg orsakar kostnader, framför allt älgbetesskador, för 
markägaren men även jaktintäkter. Det finns även en vinstmaximerande nivå 
på älgstammens storlek, där ingen annan storlek på älgstammen skulle ge 
högre vinster (eller lägre förluster). Om den summa som länsstyrelsen tar in 
ses som konstant, oberoende av avskjutningsnivåer, borde den inte påverka 
hur stor älgstam markägarna är villig att ha (då de förlorar samma summa 
oberoende av avskjutningens storlek). Om fällavgiften ses som en skatt på 
avskjutning (och där hela skattebördan faller på markägaren) borde mark-
ägaren vilja ha en mindre avskjutning/älgstam (då den marginella intäkten av 
ytterligare en älg blir mindre än den marginella kostnaden vid en lägre storlek 
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på älgstam än i det första fallet – givet antagandena om intäktens och kostna-
dens utveckling i förhållande till älgstammens storlek i figur 41 och 42).  

9.4.4 Rättviseaspekter
Det kan förstås ifrågasättas huruvida det är rättvist att markägarna ska 

betala för hela älgförvaltningen, men detta är en normativ fråga. För att 
besvara den frågan måste vi ha en etisk princip att väga den mot. Medan 
propositionen som sagt uttryckt att älgförvaltningen ska finansieras via fäll-
avgifter så har flera intervjupersoner ifrågasatt om man insåg hur mycket 
dyrare den nya älgförvaltningen skulle bli, och om alltför stora delar av den 
önskelista som beskrivs nedan blir genomförd så kommer kostnaderna tro-
ligtvis att öka ytterligare. Att det i propositionen fanns en vilja att lägga en 
viss, begränsad, kostnad på markägarna betyder inte nödvändigtvis att det är 
rimligt att lägga en betydligt högre kostnad på samma kollektiv. Det bör även 
poängteras att propositionen, och älgförvaltningssystemet vid länsstyrelsens 
och viltförvaltningsdelegationernas inblandning, tydligt uttrycker att älgen 
inte enbart ses som en angelägenhet för jägare och markägare – utan även 
för övriga samhället (på grund av bland annat mängden viltolyckor i trafiken 
med älg inblandad, naturupplevelse, turism, föda till rovdjur etc.). Vi har inte 
heller berört skillnader över landet, och kommer inte att göra det – återigen 
på grund av frånvaro av etisk princip att utvärdera det emot.

9.5 Styrning
Det har, som sagt, uttryckts en viss oro kring att nuvarande sanktioner skulle 
vara tandlösa, och att man således skulle ha svårt att styra avskjutning. Enligt en 
forskningsrapport – Conflict resolution through ecosystembased management: 
thecase of Swedish moose management (2013) – finns det, inom älgskötsel-
områden, ofta olika typer av sanktioner och sociala normer med avseende 
på överavskjutning. Det finns däremot ytterst lite som förhindrar en för liten 
avskjutning. Vi är minst lika oroliga över att man ska styra för hårt, och att 
de som antingen ser 10-procentsregeln som ett hot, alternativt vill uppfylla sitt 
åtagande utifrån en pliktkänsla, ska spendera alltför mycket kraft på att fälla 
de där sista älgarna. 

En relativt enkel åtgärd, vilken förmodligen skulle öka styrningen generellt 
sett, samt minska oron i de fall jägare inom ett område verkligen känner ett 
obehag inför 10-procentsregeln, skulle kunna vara att ta ut en fast avgift för 
den tilldelade mängden älgar. Detta skulle sänka jägarnas marginalkostnad 
för att fälla ytterligare en älg till noll (givet att även markägaren tar ut en fast 
avgift). Ett betydligt krångligare sätt, men vilket skulle kunna ge mer flexibili-
tet i styrningen (det vill säga öka eller minska styreffekten), skulle kunna vara 
att införa differentierade fällavgifter – det vill säga att ta ut en relativt hög 
avgift för, säg, den första hälften av de tilldelade älgarna och en relativt låg 
fällavgift för den nästkommande hälften av de tilldelade djuren. Att planera 
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och administrera en differentierad fällavgift – speciellt om den dessutom skulle 
se olika ut inom olika områden – skulle dock förmodligen kräva en hel del 
tankearbete och administration. 

Medan vi är relativt övertygade om att en minskning av fällavgiften 
(det vill säga marginalkostnaden för att skjuta ytterligare en älg) skulle öka 
avskjutningen (och att en högre marginalkostnad för fällda älgar utöver 
den tilldelade mängden skulle minska överavskjutning) så har vi inte någon 
speciellt god uppfattning om hur stor effekten skulle vara. Det finns dock 
skogsbolag, till exempel Sveaskog, som experimenterat med detta och vars 
erfarenheter eventuellt skulle kunna ge mer information i frågan. Det kan 
även nämnas att givet den oro vissa intervjupersoner uttryckt angående att 
jägarna skulle skjuta betydligt färre älgar vid en höjning av länsstyrelsens  
fällavgift – eller till och med i extremfall helt sluta jaga älg – så verkar det 
åtminstone finnas en viss tilltro till att ekonomiska incitament skulle kunna 
påverka jägarnas beteende.

9.6 Förvaltningen i framtiden
För de flesta vi talat med är den nya älgförvaltningen ett stort och viktigt steg 
mot en helhetssyn där förvaltningens olika instanser i framtiden enklare ska 
kunna styra mot en livskraftig älgstam av hög kvalitet i balans med foder
resurserna. Vi tolkar det också som att förvaltningen är på väg att uppfylla 
de mål som sattes i propositionen. Samtidigt framkommer i utvärderingens 
enkät och intervjuer att alla bitar i förvaltningen ännu inte fallit på plats. 
Många uppfattar den som otydlig. Förvaltningen uppfattas också som omfat-
tade, arbetskrävande och byråkratisk. Samtidigt har fler klövviltarter, så som 
vildsvin och kronhjort, vuxit sig starka under de senaste decennierna, särskilt 
i de södra delarna av landet. Vi har fått indikationer på att älgen som ville-
bråd förlorat en del av sin status till förmån för de ovan nämnda arterna. Det 
är enklare och billigare att jaga dem än älg. Fällavgifterna på älg är ofta höga 
i de södra delarna av landet. 

Samtidigt har det också framkommit i våra intervjuer att det finns en oro 
för att det i framtiden ska bli svårt att rekrytera representanter till älgförvalt-
ningsgrupperna. Oron är inte helt obefogad. Enkätrespondenterna uppger 
att bara drygt hälften av dem är säkra på att de tänker fortsätta i älgförvalt-
ningen. Intervjuerna indikerar att det på vissa håll finns problem med avhopp 
och tillsättande av nya representanter redan idag.  

Vi har också fört samtal med våra intervjupersoner om samhällsförändringar 
som påverkar människors beteenden och livsval. Urbanisering – utflyttning 
från landsbygden och de älgrika skogarna till förmån för de större städerna, 
krävande arbetsliv som för många ska kombineras med ett aktivt föräldraskap 
och jämställt familjeliv. En intervjuperson menade att mycket ändrats under 
hans tid som jägare. Tidigare var jakten alltid prioriterad i hans jaktlag. Familj 
och andra fritidsaktiviteter fick stå tillbaka under jaktsäsongen. Idag har det 
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till viss del förändrats. De yngre jägarna har fler krav från familj och jobb än 
tidigare. De har också andra intressen som de vill prioritera 

Mot bakgrund av det faktum att många jägare inte längre bor i sina jakt-
distrikt och att det verkar vara svårare att finna tid att jaga älg, kan man lätt 
ställa sig frågan om den nya älgförvaltningen är rustad för framtiden då den är 
mycket tidskrävande att förvalta. Utöver arbetsinsatser inom älgförvaltning-
ens organisation – från älgförvaltningsgrupper ned till det enskilda jaktlaget 
– ska tid läggas på viltvårdsåtgärder så som att rusta upp jakttorn, genomföra 
inventeringar, etc. Det har blivit vanligare med utländska jägare som deltar 
i älgjakten, men dessa jägare lär inte göra några arbetsinsatser utöver själva 
jakten, varken i älgförvaltningen eller några viltvårdsåtgärder. 

Utifrån breda samhällsintressen, exempelvis olycksbilden i trafiken, 
betesskadorna på skogen och den biologiska mångfalden, är en väl fungerande 
älgförvaltning både önskvärd och nödvändig. Samtidigt är det lätt att förstå 
dem som är kritiska till älgförvaltningens ambitionsnivå och krav på arbets-
insatser från samtliga parter. Särskilt mot bakgrunden att det finns fler vilt-
arter att jaga, vilka är såväl enklare, billigare och numera mer lättillgängliga 
att jaga. För att förvaltningen ska präglas av en större helhetssyn än tidigare 
samt nå målen som propositionen pekat ut krävs att den har ett stort stöd och 
en bred förankring. För att uppnå detta idag, såväl som i framtiden, krävs 
det enligt vår mening en bredare och mer stabil finansiering, regelbundna och 
likvärdiga utbildningar för älgförvaltningsgrupper och älgskötselområdenas 
styrelser. Länsstyrelsens insatser är viktiga och bör vara likvärdiga, tydliga 
och aktiva för att skapa goda förutsättningar för älgförvaltningsgruppernas 
arbete. Samverkan inom förvaltningen, både inom älgförvaltningsgrupper, 
men också mellan älgförvaltningsgrupper, älgskötselområden och länsstyrelsen 
är en nyckelfaktor för att förvaltningen ska leva upp till sitt syfte. God sam-
verkan är avgörande för att sträva mot förvaltningens mål. Att ha likvärdiga 
kunskaper och färdigheter är viktiga komponenter för att kunna samverka 
och förhandla på ett konstruktivt sätt. 
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Bilaga 1 Intervjupersoner
Vi har intervjuat sammanlagt 37 personer, en eller flera representanter, för olika myndig-
heter, intresseorganisationer, universitet och enskilda personer som på olika sätt är 
involverad i den nya älgförvaltningen.  Vi har valt att skriva vilka organisationer inter-
vjupersoner representerar och inte representanternas namn. Detta för att det i första 
hand är organisationernas perspektiv vi velat fånga samt för att dem vi intervjuat ska 
få vara anonyma. 

• Enskilda jägare/jaktlag i Västerbottens och Jämtlands län 
• Jägarna riksförbund
• Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 
• Länsstyrelsen i Dalarna
• Länsstyrelsen i Gävleborg
• Länsstyrelsen i Halland
• Länsstyrelsen i Jämtland
• Länsstyrelsen i Jönköping
• Länsstyrelsen i Norrbotten (e-post i kompletterande syfte)
• Länsstyrelsen i Uppsala
• Länsstyrelsen i Västerbotten
• Länsstyrelsen i Västernorrland (e-post i kompletterande syfte)
• Länsstyrelsen i Örebro
• Länsstyrelsen i Östergötland
• Norrskog
• Rikspolisstyrelsen
• SCA
• Sekreteraren i Jaktlagsutredningen
• Skogsindustrierna
• Skogsstyrelsen
• SLU
• Svea skog
• Svenska jägarförbundet
• Svenska samerna riksförbund
• Södra
• Umeå universitet
• Utredaren för Uthållig älgförvaltning i samverkan
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Bilaga 2 Intervjuguide
Intervjufrågor Älgförvaltningsutvärderingen – Hur fungerar den nya  
älgförvaltningen utifrån de fastställda målen i propositionen 

Inledande frågor?
• Fyra år har gått, vart står ni nu?
• Har den nya förvaltningen inneburit några förbättringar? Vad och varför? 
• Har den nya förvaltningen inneburit några försämringar? Vad och varför? 
• Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan den gamla och nya 

förvaltningen?
• Hur ser de kommande året ut för förvaltningen, vart är man på väg?

Målen för förvaltningen
• Den nya älgförvaltningen var ämnad att vara mer lokal förankrad och 

ekosystembaserad, tycker du att den blivit det?
• Tycker du att förvaltningen blivit mer adaptiv?
• Har jakten i större utsträckning anpassats till rovdjur, foder och repro-

duktion än tidigare?
• Bedömer du att administrationen blivit enklare och mer kostnadseffektiv 

än tidigare?
• I vilken utsträckning fungerar förvaltningsplaner och andra styrdokument, 

praktiska verktyg, utbildning som det var tänkt?

Samverkan och harmonisering mellan de olika administrativa nivåerna
• Hur har samrådsprocessen mellan de olika administrativa nivåerna  

fungerat?
• Har den nya förvaltningen präglats av gemensamt ansvar och dialog?
• Har samrådsprocesserna präglats av?

- Klar och tydlig ledning
- Klart uttalat mål
- Vilja till samverkan
- Tillräckliga resurser
- Att identifiera och hantera skillnader i synsätt, organisation och  

regelverk 

Övrigt
• Är det något vi missat att ta upp?
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Bilaga 3 Enkätfrågorna
Hej och välkommen till enkäten!

Naturvårdsverket har ett regeringsuppdrag att genomföra en utvärdering av den nya älgförvalt-
ningen som trädde i kraft under 2012. Som ett led i detta arbete skickas denna enkät ut till 
ett urval av ledamöterna i landets älgförvaltningsgrupper. Dina svar är mycket viktiga för att 
utvärderingen ska ge en så rättvis bild som möjligt av älgförvaltningsgruppernas arbete. Tack 
på förhand!

INLEDANDE FRÅGOR

1. Jag är...

Kvinna

Man

2. Vilket intresse representerar du i älgförvaltningsgruppen?

Representant för jägarna

Representant för markägarna

Representant för samerna

3. Arbetar du, eller har du arbetat yrkesmässigt med arbetsuppgifter som har nära koppling 
till de frågor som diskuteras i älgförvaltningsgruppen?

Ja

Nej

4. Hur stor kunskap bedömer du att du har om skogsskötsel?

1 2 3 4 5

Ingen Mycket stor

5. Hur stort bedömer du att ditt intresse för jakt är?

1 2 3 4 5

Ingen Mycket stor

Upplevelse av älgförvaltningsgruppens arbete

6. Som representant i älgförvaltningsgruppen, vilket inflytande upplever du att du har på  
gruppens beslut?

1 2 3 4 5

Inget inflytande Mycket stort inflytande
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7. Uppskattningsvis, hur många arbetsdagar (= 8 timmar) per år har du i genomsnitt lagt 
ned på uppdraget som representant i älgförvaltningsgruppen (hemarbete, möten, resor etc.)?

Svara med siffror:

8. Hur många arbetsdagar (= 8 timmar) tror du kommer att behövas i framtiden (tre år 
från idag)?

Svara med siffror:

9. Är arvodet för representantskap i älgförvaltningsgruppen (5000kr/år) rimligt med  
avseende på den arbetsinsats som krävs...

Arvodet är för lågt Arvodet är rimligt Arvodet är för högt

...i dagsläget?

...som du bedömer kommer att 
krävas i framtiden?

10. Kommer du att vilja fortsätta som representant i älgförvaltningsgruppen efter att nuva-
rande mandatperiod gått ut?

Ja

Nej

Vet ej

11. Vad är det som gör att du inte vill eller är tveksam till att fortsätta?

Tidsåtgången

Möjligheten att påverka

Annat:

12. Valfri kommentar till avsnittet Upplevelser av älgförvaltningsgruppens arbete:
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Aktivitet i älgförvaltningsgruppen

Här försöker vi förstå i vilken utsträckning ni, genom ert arbete i älgförvaltningsgruppen, 
har försökt att genomföra förändringar. Vår tanke är att erfarenheter kan skilja sig mellan 
områden där man försökt genomföra stora förändringar och områden där allt i huvudsak 
fått fortgå på samma sätt som tidigare.

13. I vilken utsträckning har ni börjat förändra eller avser ni att förändra storleken på  
älgstammen jämfört med hur det såg ut före den nya älgförvaltningen trädde i kraft  
(d.v.s. före 2012)?

Stammen bör minska kraftigt

Stammen bör minska något

Stammen ser bra ut, ingen förändring behövs

Stammen bör öka något

Stammen bör öka kraftigt

 
14. När började ni/kommer ni att börja försöka genomdriva ovanstående förändringar i 
älgstammens storlek?

2012

2013

2014

2015

Någon gång i framtiden

15. Nämn två saker som du anser fungerar eller kommer att fungera bättre under den nya 
älgförvaltningen jämfört med den gamla.

16. Nämn två saker som du anser fungerar eller kommer att fungera sämre under den nya 
älgförvaltningen jämfört med den gamla.
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17. Nämn vilka två saker som du anser vara viktigast för att älgförvaltningen ska fungera bättre

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPPENS ARBETE

Här frågar vi om förutsättningarna för älgförvaltningsgruppens interna arbete. Hur det  
fungerar gentemot andra aktörer såsom älgskötselområden och länsstyrelse kommer längre 
fram i enkäten.

Älgförvaltningsgruppens roll

18. I vilken utsträckning är det tydligt vilken älgförvaltningsgruppens roll och befogenheter är?

1 2 3 4 5

Inte alls Helt och hållet

19. Vad behöver förtydligas?

20. Är nuvarande ansvarsfördelning ändamålsenlig?

Finansiering

21. I vilken utsträckning finns tillräckligt med finansiering för älgförvaltningsgruppens 
omkostnader (gruppens egna möten, möten med älgskötselområden, resekostnader etc.)?

1 2 3 4 5

Inte alls Helt och hållet
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22. Om ni hade ytterligare finansiering - vad är den första, andra och tredje utgiftsposten 
som du skulle lägga pengarna på? Uppskatta gärna, om möjligt, vad det skulle kosta.

Utgiftspost 1

Utgiftspost 2

Utgiftspost 3

23. Valfri kommentar till avsnittet Finansiering:

Gruppdynamik

24. Upplever du att representanter för jägare respektive markägare har likvärdiga förut-
sättningar att arbeta i älgförvaltningsgruppen?

Ja

Nej

Kan inte bedöma

25. På vilket sätt är det inte likvärdigt?

Möjligt att välja flera alternativ 

Skillnader i hur mycket tid respektive part kan lägga på uppdraget

Skillnader i kompetens i de aktuella frågorna

Annat:



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6659
En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte

92

Kunskap och utbildning

26. Har din älgförvaltningsgrupp tillräcklig kunskap för att upprätta er älgförvaltningsplan?

1 2 3 4 5

Inte alls Helt och hållet

27. Har du genomgått någon utbildning i egenskap av att du är representant i älgförvalt-
ningsgruppen?

Du kan välja ett eller flera svarsalternativ. 

Ja, från jägarorganisation

Ja, från markägarorganisation

Från annan avsändare:

Nej

28. Efterfrågar du som representant i älgförvaltningsgruppen någon speciell utbildning för 
att klara av ditt uppdrag?

Ja

Nej

29. Vad?

Underlag

Ta ställning till följande påståenden. Bedöm varje påstående efter hur du upplever  
situationen idag samt hur du bedömer att den är om tre år.

30. Det finns ett tillräckligt bra dataunderlag för att bestämma älgstammens storlek:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år
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31. Dataunderlaget för att bestämma älgstammens storlek finns lätt tillgängligt:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år

32. Det finns bra modeller för att omvandla data till prognoser:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år

33. Min älgförvaltningsgrupp är överens om vilka modeller som fungerar bäst:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år

34. Det finns ett tillräckligt underlag för att bedöma fodertillgången:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år

35. Min älgförvaltningsgrupp är överens om hur tillförlitligt underlaget för fodertillgången är:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år

36. Det finns ett tillräckligt underlag för att bedöma betesskador:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år

37. Min älgförvaltningsgrupp är överens om hur tillförlitligt underlaget för betesskador är:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år
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38. Det finns tillräckligt underlag för att bedöma rovdjurens påverkan på älgpopulationen:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år

39. Min älgförvaltningsgrupp är överens om hur tillförlitligt underlaget för rovdjurens 
påverkan är:

Ja Nej

I dagsläget

Om 3 år

40. Valfri kommentar till avsnittet Underlag:

ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPPENS FÖRVALTNINGSPLAN

Innehåll

Planen avser bland annat att bidra till en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är 
i balans med betesresurserna.

41. Hur ser det ut i dagsläget? Utöver att påverka älgstammens storlek, försöker ni genom 
ert arbete i älgförvaltningsgruppen att påverka...

Ja I viss utsträckning Nej

...fodertillgången?

...åtgärder mot betesskador?

42. Hur borde det se ut? Kommer ni i framtiden, genom ert arbete i älgförvaltningsgrup-
pen, att försöka påverka...

Ja I viss utsträckning Nej

...fodertillgången?

...åtgärder mot betesskador?
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43. Bör den årliga uppdateringen av älgförvaltningsplanen omfatta en utökning av planens 
tidshorisont med ett år (”rullande”), så att den alltid blickar tre år framåt, eller bör den 
som idag göras för en fast treårsperiod åt gången?

Fast treårsperiod

Rullande treårsperiod

Kommentera gärna:

Förvaltningsplanens plats i systemet

Formellt är det ju länsstyrelsen som fastställer förvaltnings- och skötselplaner. I praktiken 
kan de dock i stor utsträckning välja att följa andra instansers förslag snarare än att driva 
en egen ståndpunkt.

44. Vilken instans bestämmer i praktiken storleken på älgstammen inom ert älgförvalt-
ningsområde?

Länsstyrelsen

Älgförvaltningsgruppen

Älgskötselområdena

Alla, via samverkan

Ingenstans/otydligt

45. Vems målsättning/målformulering bör väga tyngst angående storleken på älgstammen 
inom ett älgförvaltningsområde?

Länsstyrelsens

Älgförvaltningsgruppens

Älgskötselområdenas

Alla gruppers synpunkter bör väga lika tungt

46. Vilket potentiellt inflytande har markägarsidans utslagsröst?

Litet inflytande. Vi måste ha stor enighet för att länsstyrelsen ska besluta i linje med planen

Visst inflytande. Enighet är bra, men en plan som är fastlagd via utslagsröst kommer ändå att ha viss effekt

Stort inflytande. Planen har nästan lika mycket styrkraft vare sig den fastslås via majoritet eller utslagsröst

I vilken utsträckning innebär samrådet att ett (mer eller mindre) konsensusbeslut fattas eller att en 
part lyssnar, för dialog och sedan beslutar?
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47. I dagsläget, hur ser samrådet ut mellan älgförvaltningsgruppen och länsstyrelsen?

1 2 3 4 5

Konsensusbeslut Beslut tas av en part, efter att ha lyssnat och fört dialog.

48. Vilken part är dominerande i beslutsfattandet?

Länsstyrelsen

Älgförvaltningsgruppen

49. I framtiden, hur borde samrådet se ut mellan älgförvaltningsgruppen och länsstyrelsen?

1 2 3 4 5

Konsensusbeslut Beslut tas av en part, efter att ha lyssnat och fört dialog.

50. Vilken part borde vara dominerande i beslutsfattandet?

Länsstyrelsen

Älgförvaltningsgruppen

51. I dagsläget, hur ser samrådet ut mellan älgförvaltningsgruppen och älgskötselområdena?

1 2 3 4 5

Konsensusbeslut Beslut tas av en part, efter att ha lyssnat och fört dialog.

52. Vilken part är dominerande i beslutsfattandet?

Älgförvaltningsgruppen

Älgskötselområdena

53. I framtiden, hur borde samrådet se ut mellan älgförvaltningsgruppen och  
älgskötselområdena?

1 2 3 4 5

Konsensusbeslut Beslut tas av en part, efter att ha lyssnat och fört dialog.

54. Vilken part borde vara dominerande i beslutsfattandet?

Älgförvaltningsgruppen

Älgskötselområdena
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Älgskötselområdenas skötselplaner

55. I dagsläget kan länsstyrelsen avregistrera ett älgskötselområde som inte uppfyller sina 
mål. Är detta en rimlig påföljd?

Ja

Nej

56. Har du förslag på annan påföljd?

 
57. Under och efter älgjakten lämnar skötselområdena in vissa uppgifter (älgobs, spill-
ningsinventering, kalvvikter, könsfördelning). Detta underlättar rimligtvis bedömningen av 
älgstammens storlek och kvalitet. Behöver älgförvaltningsgruppen få in ytterligare uppgif-
ter från älgskötselområdena?

Ja

Nej

58. Vilka uppgifter rör det sig om?

 

ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPPEN I RELATION TILL LÄNSSTYRELSEN

59. Har länsstyrelsen i sina beslut följt din älgförvaltningsgrupps förvaltningsplaner?

Ja

Nej

60. Var ni överens i älgförvaltningsgruppen?

Ja

Nej

61. Användes utslagsrösten?

Ja

Nej
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Bilaga 4 Enkätundersökning till 
älgförvaltningsgrupperna
Urval till enkät
Respondenterna till enkätundersökningen plockades ut genom ett slumpmässigt 
stratifierat urval ur landets 149 älgförvaltningsgrupper (ÄFG). Urvalet gjordes 
ur en lista på landets ÄFG uppdelat per län. Från denna lista valdes slump-
mässigt, genom tärningskast, en markägarrepresentant och en jägarrepresentant  
ur varannan ÄFG ut. Totalt kom på detta sätt 148 ÄFG-representanter ur 74 
grupper att väljas ut för enkätutskicket. Urvalet kom därför att spegla det 
antal ÄFG som respektive län bildat på ett proportionerligt sätt. Underlaget 
för urvalslistan (älgförvaltningsgruppernas namn, länstillhörighet6 samt namn 
och e-postadress till representanterna) förmedlades till utvärderarna via läns-
styrelsernas jaktadministrativa system (JAS). Ur detta underlag framgick även 
vilket intresse (markägare eller jägare) som varje person företrädde. I den mån 
uppgifterna ur JAS inte var fullständiga gjordes kompletterande rundringningar  
till aktuell länsstyrelse. Genom ett förbiseende i urvalsprocessen kom 75 mark-
ägarrepresentanter och 73 jägarrepresentanter att väljas ut istället för 74  
personer av vartdera intresse.

Utskick av enkät
Enkäten konstruerades i ett webbaserat enkätverktyg och distribuerades till 
respondenterna som en klickbar länk i ett epost-brev. Enkäten skickades ut 
under juli månad och låg öppen för respondenterna en bit in i september 
månad. Sommartiden är av allt att döma inte en optimal tidpunkt för enkät-
utskick men på grund av utvärderingens tidsplanering bedömdes det ändå 
som det bästa alternativet. Den något olämpliga tidpunkten kompenserades 
med en ovanligt lång svarsperiod och ett flertal påminnelsebrev via e-post 
till respondenterna. 

För en webbenkät kan det sägas finnas tre kategorier av respondenter; de 
som inte påbörjar enkäten, de som påbörjar men inte avslutar enkäten samt 
de som påbörjar och avslutar enkäten. Vi har valt att inkludera svar från båda 
av de två sistnämnda kategorierna. Sammanlagt var det 99 respondenter som 
påbörjade enkäten (motsvarande 67 procent av respondenterna). Som mest 
besvarades en enskild fråga (i praktiken ett stort antal frågor) av 94 respon-
denter (motsvarande 64 procent av respondenterna). Svarsfrekvensen kan 
därför anges till varande i intervallet 64-67 procent.

6  Älgförvaltningsgrupperna följer inte strikt länsgränserna men varje grupp lyder administrativt under en 
länsstyrelse även om förvaltningsområdet geografiskt sträcker sig över flera län.
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Svarsfrekvens och bortfall ur intresse- och geografiskt perspektiv
I tabell 3 visas antalet utvalda respondenter tillsammans med antalet som fak-
tiskt besvarat enkäten fördelat per landsdel, län och intresse. Tabellen utgör 
grunden för redovisningen i avsnittet.

Sett över hela landet var svarsfrekvensen högre (och därmed bortfallet lägre) 
bland jägarnas representanter jämfört med markägarnas (71 procent svars-
frekvens jämfört med 63 procent). Fördelat per landsdel hade jägarsidan högst 
svarsfrekvens i Götaland (84 procent) och lägst i Svealand (61 procent). Mark-
ägarintresset hade högst svarsfrekvens i Svealand (68 procent) och något lägre 
i Norrland och Götaland (vardera 59 procent). Skillnaderna mellan intressena 
kan dock inte anses vara anmärkningsvärt stor. I faktiska tal besvarade 52 
jägarrepresentanter och 47 markägarrepresentanter vår enkät. 

I urvalet bland markägarrepresentanterna togs ingen hänsyn till om 
representanten var ordförande i älgförvaltningsgruppen eller inte. Det slump-
mässiga utfallet blev att 31 ÄFG-ordförande kom att väljas ut. Av dessa 31 
besvarade 21 ordförande enkäten, motsvarande en svarsfrekvens på 68 procent 
vilket är något högre än svarsfrekvensen för markägarintresset som helhet (63 
procent).

Ur ett geografiskt perspektiv är skillnaderna mellan de olika landsdelarna 
relativt små. Den totala svarsfrekvensen är något högre i Götaland (71 pro-
cent) jämfört med Norrland och Svealand (vardera 65 procent). Tittar man på 
enskilda län eller motsvarande finns förstås enstaka exempel där svarsfrekven-
sen varit låg. I tre av tjugo är svarsfrekvensen under 50 procent (Stockholm, 
Skåne samt Gävleborg). I fyra av länen kan noteras 100 procent svarsfrekvens 
(Västmanland, Blekinge, Västernorrland och Västerbotten).

Med bedömningen att svarsfrekvensen för enkäten varken är uppseende-
väckande låg eller hög känns fördelningen av bortfallet, både ur ett intresse- 
och ett geografiskt perspektiv, som rimligt väl fördelad. Utvärderarna bedömer 
därför att enkäten bör spegla landets älgförvaltningsgrupper på ett rimligt sätt 
med avseende på de frågor som ställts. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6659
En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte

100

Tabell 3. Visar respondenternas svarsfrekvens i procent och faktiska tal, fördelat på intresse (markägare eller jägare) 
och geografisk spridning (län eller motsvarande samt landsdelar). S=Svealand, G=Götaland, N=Norrland.

Län Landsdel Markägare  Jägare  Summa  

   Utskick Svar  Utskick Svar  Utskick Svar  

Stockholm S 4 2  4 1  8 3 38%

Uppsala S 3 2  3 3  6 5 83%

Södermanl. S 5 3  5 2  10 5 50%

Värmland S 5 2  5 4  10 6 60%

Örebro S 4 3  4 3  8 6 75%

Västmanl. S 2 2  2 2  4 4 100%

Dalarna S 8 7  8 4  16 11 69%

S:a  S 31 21 68% 31 19 61% 62 40 65%

Östergötl. G 4 2  4 4  8 6 75%

Jönköping G 4 2  4 4  8 6 75%

Kronoberg G 3 2  3 2  6 4 67%

Kalmar G 6 3  4 4  10 7 70%

Blekinge G 2 2  2 2  4 4 100%

Skåne G 2 0  2 0  4 0 0%

Halland G 2 1  2 2  4 3 75%

V. Götaland G 4 4  4 3  8 7 88%

S:a  G 27 16 59% 25 21 84% 52 37 71%

Gävleborg N 7 2  7 4  14 6 43%

Västernorrl. N 1 1  1 1  2 2 100%

Jämtland N 3 3  3 2  6 5 83%

Västerbott. N 3 3  3 3  6 6 100%

Norrbotten N 3 1  3 2  6 3 50%

S:a  N 17 10 59% 17 12 71% 34 22 65%

            

Total  S+G+N 75 47 63% 73 52 71% 148 99 67%

Varav ordförande ÄFG 31 21 68%       
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En ny ekosystembaserad 
älgförvaltning i sikte
En utvärdering

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utvärderat ge-

nomförandet av 2012 års älgjaktsreform. Utvärdering har skett 

bland annat utifrån målsättningarna i proposition Älgförvalt-

ningen 2009/10:239 samt identifierat områden eller frågor som 

behöver förbättras. Utvärderingen visar att det mesta pekar på 

att förvaltningen utvecklas i rätt riktning. Älgförvaltningen har 

blivit mer ekosystembaserad, adaptiv och lokalt förankrad. 

Även om älgförvaltningen utvecklas i rätt riktning kvarstår 

flera områden som behöver ses över eller åtgärdas, för att förvalt-

ningen fullt ut ska nå målen och intentionen med propositionen. 

Bland annat framgår det att propositionens målsättning om 

en enklare och mer kostnadseffektiv förvaltning inte uppnåtts. 

Kostnaderna för förvaltningen och finanseringen bör därför 

ses över utifrån rådande ambitionsnivå och målsättningar inom för-

valtningen. Naturvårdsverket anser vidare att utbildningsinsatserna 

inom älgförvaltningen är av stor betydelse och att dessa bör utö-

kas. En annan central del i förvaltningen är samrådsprocesserna 

inom förvaltningens organisation, som behöver utvecklas vidare. 
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