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Sten Lavsund, född 1939, civiljägmästare 1967 och Skog Dr 1976 med
en avhandling om ” Kronhjortens ekologi i områden med nyetablerade
populationer i Syd- och Mellansverige''

Anställd vid Skogshögskolan/SLU institutionen för viltekologi/na-
turvårdsbiologi med anknytning även till Umeå/Grimsö.

Ä ven forskat kring bäverns ekologi med anknytning till dess ut-
bredningsområde i landet. Har från slutet av 1970-talet medverkat i
många olika projekt gällande älgen med särskild inriktning mot dess
relationer till skogsbruket . Som pensionär fortsatt arbete med frågor
som rör hjortdjuren, särskilt älgen.

K

*&

Jägaren -Fiskaren
-Samlaren-från istiden
till 7000 år före nutid

llt sedan slutet avden senaste istiden har vik-
tiga relationer förekommit mellan männis-

kan i Sverige och våra inhemska hjortdjur: Älg,
kronhjort och rådjur (Älg Alces alces, kronhjort
Cervus elaphus, rådjur Capreolus capreolus). De
äldsta spåren av människan i Sverige är omkring
12000 år gamla (Burenhult 1999). De äldsta fyn-
den av älg är omkring tusen år yngre (Burenhult
1999). Detta kan utgöra tidpunkten för de första
älgjakterna i Sverige. Ett klimatbakslag gjorde
att älgen åter försvann men återkom igen för ca
10500 år sedan ganska snart följd av kronhjorten
och något senare även av rådjuret (Burenhult
1999). Fynd från boplatser i Skåne visar att män-
niskorna jagade älg och kronhjort ( Burenhult
1999). Efter de första årtusendenas växlingar
mellan mildare och mera arktiskt klimat började
först björk och sedan tall att utbreda sig över de
isfria områdena. Goda biotoper för älgen skapa-
des, biotoper med en naturlig dynamik av skogs-
bränder, stormfällningar och andra störningar
som vidmakthöll tidiga successionsstadier, vilka
vi idag vet vara älgens bästa miljöer. I och med
den fortgående klimatförbättringen och i sam-
band med denna en inledd övergång till alltmer

A lövträdsdominerade biotoper med mera slutna
skogar och ett större utbud av en rik örtflora blev
levnadsbetingelserna för både kronhjort och rå-
djur allt bättre. I de södra delarna av Sverige bör
älgen ha haft de bästa förutsättningarna under
den period som präglades av björk och tall men
fick försämrade förutsättningar med de allt tä-
tare lövskogarna några tusen år efter sin invand-
ring. Älgens bästa biotoper vad gäller bete och
klimat flyttades allt längre norrut (Liljegren &
Lagerås 1993). De första människorna var oftast
knutna till kustnära områden där havets resurser
spelade den största rollen och man anser att jakt
efter älg och senare kronhjort gjordes i form av
utflykter i de boplatserna omgivande skogarna.
Men det finns kunskap ( Jonsson 2001) som vi-
sar att det fanns människor som tillbringade hela
sin tid i inlandets skogs- och sjöområden.

Detta innebar att byten av hjortdjur ofta
utgjorde ett komplement till vad havet gav men
kanske även spelade den helt dominerade rollen
för den animaliska delen av försörjningen för en
del av människorna. I södra Sveriges ädellöv-
skogar var kronhjort och rådjur betydelsefulla,
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längre norrut med tall- och blandskog spelade roll som föda. De gav dessutom värdefulla hu-
älgen motsvarande roll (Jonsson 2001). Befolk- dar till beklädnad och horn, ben och senor som
ningen var ännu under långa tider mycket gles kunde nyttjas till att tillverka olika redskap: Li-
varför stenåldersjägarnas effekter på de aktuella nor, krokar och harpuner som behövdes för fiske
arterna bör ha varit högst begränsade. Man jaga- ( Jonsson 2001). Det var en tidsperiod då män-
de med pil och båge och hunden var redan män- niskan tog del av naturresursen hjortdjur utan
niskans medhjälpare vid jakten. Kanske fanns att dennas existens på något sätt hotades - men
det redan hundar specialiserade för olika former den viktigaste orsaken till detta var kanske blott
av jakt? Vilken betydelse kan då människans och bart människornas fåtalighet!
jakt på älg ha haft för älgförekomsten? Befolk-
ningstätheten har uppskattats till en per 10 till Den fortgående klimatförbättringen
en per 100 km2 ( Welinder 1998) vilket innebär under tidsperioden för 8000 till 6000 år sedan
att stenåldersmänniskornas totala numerär vid innebar en utveckling av skogarna i söder till att
denna tid i Sydsverige kan ha uppgått till några vara ädellövsdominerade och mera slutna. Detta
tusen individer, kanske mest knutna till kusterna missgynnade älgen som gick tillbaka i södra Sve-

rige vilket även visar sig i minskande fynd av älg i
stenåldersboplatsernas avfallslager. Från samma

Jaktens betydelse för bestånden av älg, tid blir istället kronhjort vanligare i boplatsavfal-
kronhjort och rådjur bör under en lång tidspe- let vilket återspeglar både en ökande förekomst
riod ha spelat en begränsad roll om man jämför och ett ökat nyttjande. Rådjur börjar bli vanli-
med vad de stora rovdjuren varg, björn och lo- gare för ca 8000 år sedan och blir ett förhållan-
djur kunde betyda eller vad dynamiken i land- devis vanligt jaktbyte framöver. I norra Sverige
skåpets omvandling på grund av klimatföränd- utbreder sig vid denna tid tall- och björkskogar
ringarna betydde. Men älg, rådjur och kronhjort med inslag av asp och viden vilket måste ha gett
spelade sannolikt åtminstone vissa årstider stor utmärkta förutsättningar för älgen. Bränder,

(Welinder 1998).
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stormar och andra störningar skapade de förhål-
landen som är mest fördelaktiga för älgen, en art
som är särskilt anpassad till tidiga successions-
stadier. Människan slog sig i dagens Norrland
huvudsakligen ned längs kusterna. Till inlandet
rörde sig en mindre andel av befolkningen där
de förde en nomadiserande tillvaro under årets
olika delar, utövande bl. a. jakt på älg.

Ett förnämligt exempel på en boplats med an-
knytning till denna tidsperiod finns vid Tågerup
i sydvästra Skåne där många fynd med anknyt-
ning till hjortdjuren gjorts. Platsen var bebodd
under ca 2000 år för ungefär 8500 till 6500 år
sedan. På platsen har dussintals hornkronor från
kronhjort och älg och horn från rådjur återfun-
nits. I en del fall har hornen vidarebearbetats till
handtag, punsar och tryckstockar. Sönderslagna
ben visar att människorna förutom köttet även
tog tillvara den fettrika benmärgen som föda.
” Jakten betydde inte bara mat, utan många be-
ståndsdelar av djuren nyttjades även för tillverk-
ning av diverse föremål. Skinn och pälsar blev
till klädesplagg, senorna förädlades till tråd el-
ler bågsträngar och hornen utnyttjades till skaft

eller flintbearbetningsverktyg. Spetsar till spjut
och pilar slipades fram ur ben och av lossbrut-
na däggdjurständer framställdes vackra pärlor”
skriver Karsten & Knarrström (1999) i sin be-
skrivning av boplatsen. Ett unikt fynd från bo-
platsen utgör ett yxskaft tillverkat av kronhjorts-
horn med en mycket skickligt utförd ornering.

JORDBRUKET INTRODUCERAS OCH
UTVECKLAS- FRÅN 7000 TILL 700 ÅR
FÖRE NUTID: 1300-TALET
För 6000 till 7000 år sedan sker förändringar i
fiskare-jägare-samlare-samhällena runt södra
Östersjön. En stor del av befolkningen bodde in-
till det produktiva havet eller de stora insjöarna
och där vattnens produkter spelade en stor roll
för försörjningen. Hjortdjursjakt spelade en roll
men hade kanske inte någon avgörande bety-
delse sett i de stora sammanhangen. Men även
om befolkningen var koncentrerad till mera be-
gränsade delar av landskapet kan jaktutflykter i
de omgivande skogarna ha utgjort en betydande
beståndspåverkande faktor för hjortdjuren. Des-
sa var säkert utsatta för ett betydande predations-

VI STÖDER
SKOGSHISTORISKA SÄLLSKAPETS

VERKSAMHET:

HARGS BRUK AB
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finns inom hela den nordliga delen av Sverige.
Belägg finns för att dessa varit i bruk så tidigt
som för 7500 år sedan. Hällristningar och häll-
målningar, som ofta avbildar älgar, visar även
de den betydelse som älgen och älgjakten hade
( Broadbent 1999).

tryck från olika rovdjur (varg, björn, lodjur) och
hade därför säkert måttliga beståndstätheter sett
i relation till vad vi är vana vid i dagens Sverige.
Man kan tänka sig att i och med den fortgående
förändringen av landskapet som beskrivits ovan,
människan redan vid denna tid för kanske 5000-
6000 år sedan i landets södra delar, redan innan
jordbrukets införande, genom sin jakt utövade
ett betydande inflytande på hjortdjursbestånden.

Under järnåldern med början för 2500 år
sedan och fram till vikingatidens slut för knappt
1000 år sedan ökar människans nyttjande av
landskapet särskilt i de södra delarna av landet
samtidigt som människornas näringsmässiga
försörjning blev allt bättre genom jordbrukets
utveckling. Det utökade markutnyttjandet har
sannolikt inneburit minskat livsutrymme för
hjortdjuren. Undersökningar av avfall från bo-
platser innehåller i allmänhet ringa mängder av-
fall som kan hänföras till vilt. Under tidsperioden
undergår samhället olika utvecklingsfaser vilka
kan tolkas så att ett utökat livsrum för hjortdju-
ren möjligen kan ha återkommit under delar av
perioden. När det gäller utnyttjandet av skinn till
beklädnad ersätts detta alltmer eller nästan helt
och hållet av olika textilier. Skinnkläder kanske
till och med blir något av en lyxartikel.

Nu följer den tidsperiod då jordbruket intro-
ducerades i södra Sverige. I ” Jordbrukets första
5000 år Del 1: Neolitikum-Bronsålder 3900-500
f.Kr. ” (Welinder 1998) beskrivs förhållandena
i södra delen av landet på följande sätt: ” Från
4000 f.Kr. till 500 f.Kr. förändrades skogarna till
parkliknande kulturskogar och inom slättbyg-
derna till enstaka dungar av gagnträd i ett skog-
löst landskap. Detta, som syns i både pollendia-
grammen och i de arkeologiska fyndplatsernas
ekofakter, var ett resultat av ringbarkning, bran-
dröjning och betestryck”. Om slutet av perioden
säger författaren: ” Slutsatsen är entydig. I södra
Sverige saknade jakt och fångst betydelse för för-
sörjningen under yngre bronsåldern (1100 f. Kr.
- 500 f. Kr.).” I en sammanfattning säger förfat-
taren att jordbruket vid denna tid var det helt
dominerande försörjningssättet upp till Väster-
götland och Uppland. Kanske var det så redan
under de föregående 1000 åren men fynden är
otillräckliga för en utvärdering liksom för områ-
det väster och norr om Vänern. ” Jakt och fångst
hade förlorat sin betydelse för försörjningen” ( i
det nämnda området förf anm ) (Welinder 1998).
I norra Sverige var människan fortsatt hänvisad
till jakt och fiske för sin försörjning. Jordbruket
vann vissa insteg längs Norrlandskusten och i
centrala Jämtland men bosättningar grundade
på jakt och fångst och fiske hade fortsatt stor
betydelse. Här spelade säkert älgen en stor roll.
Bevarade benrester vid inlandsboplatser visar att
man i betydande utsträckning levde av älgkött.
” Man levde, att döma av bevarade benrester, till
största delen på älgkött” ( Broadbent 1999). Som
ett annat tecken på detta kan man ta spåren ef-
ter alla fångstgropar och fångstgropssystem som

Vilken sammanfattning kan då göras vid
Vikingatidens slut 1050 e. Kr. och Medeltidens
början av relationerna mellan människan och
de tre hjortdjuren: Älg, kronhjort och rådjur?
I de södra delarna av landet hade säkert dessa
i betydande utsträckning spelat ut sin roll som
ett väsentligt inslag i människans försörjning.
Men säkert fanns det lokala befolkningsgrup-
per för vilka jakten på hjortdjur utgjorde ett
betydelsefullt födotillskott. Det var främst i lan-
dets norra delar som älgen fortfarande spelade
en betydelsefull roll. De för älgjakten så viktiga
fångstgropssystemen var vid denna tid mycket
väl utbyggda och medgav betydande fångster
av älg. Man kanske kan fråga sig om inte ett så-
dant välutbyggt fångstsystem till och med kunde
utgöra en väsentlig faktor som påverkade före-
komsten av älg? Det är även tänkbart att män-
niskans nyttjande av skidor vid jakten, som ut-
vecklats under lång tid, vid denna tid innebar att
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en många gånger effektiv jakt kunde genomföras
på älg särskilt genom att utnyttja skarsnöförhål-
landen.

hjortdjur uppträder i ett bälte genom Jämtland,
Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten och
sydligaste Lappland. Dessa utgör en del av ett
stråk som sträcker sig från den norska atlantkus-
ten i väster ända till Uralbergen i öster. Inom det
svenska området finns 16 platser med ristade el-
ler målade hällbilder som kan knytas till en äldre
jakt- och fängstkultur ( Jensen 1989). De kan
knytas till de tusentals boplatser av stenålders-
typ som återfunnits utmed sjöar och vattendrag
i området. De strandbundna boplatserna utgör
spåren efter en rörlig fångstkultur, där grupper
av människor tillfälligt slog sig ned på lämpliga
platser för jakt och fångst. Man flyttade efter till-
gången på föda. Denna kulturform existerade
under flera tusen år ända in i äldre järnåldern
eller längre ( för ca 2000 år sedan).

Som en illustration till denna företeelse åter-
ges i detta arbete ett antal bilder på både rist-
ningar och målningar. Även på enstaka runste-
nar (ca 1000 år gamla) förekommer avbildade
hjortdjur. De utgör vackra illustrationer i detta
arbete - konstverk skapade av de första svenska
konstnärerna- illustratörerna!

HALLRISTNINGAR
OCH HÄLLMÅLNINGAR
Hällristningar och hällmålningar kan sam-
manfattas under begreppet Bergkonst ( Malmer
1989). Varför skapade forntidsmänniskorna
dessa? De flesta är idag överens om att det har
med magi och religion att göra. De kan ha varit
en gränsmarkering mot omvärlden och ha va-
rit en central kultplats ägnad att stärka den so-
ciala sammanhållningen i bygden. De kan även
ha haft ett estetiskt syfte. ” De är i de flesta fall
väl tecknade i en bestämd konstnärlig stil, som
måste vara medveten och eftersträvad. De utgör
verklig bergkonst” (Malmer 1989). Hällristning-
ar och hällmålningar med hjortdjur som motiv
finns från Bohuslän (ett flertal lokaler), Dalsland
(enstaka ), Väster- och Östergötland (ett fatal)
och i övriga landskap i Götaland och Svealand
i enstaka fall. Den största förekomsten av häll-
ristningar och hällmålningar med förekomst av
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åt 1Holmbäck 1979 c) finns
B I en föreskrift om att jak-
5) I ten på älg och ett antal

1övriga arter var oin-
l skränkt ” den äger älg,
1 som fäller den”. Om
i rådjur anges i öst-
I götalagen (Wessén
1 & Holmbäck 1979
1 a): ” Nu kan hända,
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1 att rådjur kommer
l i vargskall; det lig-
[ ger ogillt. Sätter
1 någon ut ett nät
i utom vargskall
1och dödar rå-

djur, böte han
tre marker”. Vi-

dare sägs att ” Nu far ej bönderna taga
rådjur, utan att de bliva skyldiga att böte tre mar-
ker, ty det är konungens djur”.

Med Magnus Erikssons landslag ( Holmbäck &
Wessén 1962) som togs i bruk i början av 1350-
talet följer nya regler som inskränker allmogens
jakträtt i södra delen av landet till förmån för
kungen och frälset. Rätten att gillra älgspjut ” så
långt som Svea Rike är” upphävdes. I de södra
delarna av Sverige blev det frälsejakt, i de nor-
ra delarna allmogejakt (hit räknades Dalsland,
Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland
och norrut ). En första reglering av jakttiden sker
nu i och med att älgjakt förbjuds ” från Fastans
början till Olovsmässan” (29 juli ). Ytterligare
skärpningar och påpekanden om jakträttens
inskränkning kommer under Gustaf Vasas och
hans söners dagar då bl a Karl IX 1593 inskärper
förbudet ” att fare efter förbudne Diur” d.v.s. älg,
hjort och rådjur. Från 1600-talet föreligger ett
brev från Gustaf II Adolf som skriver om älgjak-
ten på Åland (då en del av det egentliga Sverige!)
och om de stränga straff som gäller för den som
bryter mot dessa förbud (Kjellberg 1991, Holm-

L A N D S K A P S -
LAGARNA OCH
MAGNUS
E R I K S S O N S
LANDSLAG. LAG-
STIFTNING OM
JAKT INTRODUCE-
RAS PÅ
1300-TALET
Den första skriftliga
dokumentation som
berör älg, hjort och rå-
djur finner vi i våra land-
skapslagar presenterade i
tre volymer av Wessén &
Holmbäck (1979 a, b, c)
och senare i Magnus Eriks-
sons landslag ( Holmbäck
& Wessén 1962). Jakträt-
knuten till markägandet. I Hälsingelagen (Wes-
sén & Holmbäck 1979 b) sägs att ” Går någon i
annans skog med hund och båge, skall han böta
två örar”. Älgjakten berörs indirekt i äldre Väst-
götalagen ( Wessén & Holmbäck 1979 c) där det
om mandråp sägs: ” Går någon emot björnspjut
eller ock älgspjut och får därav sin bane, böte
den tre marker därför, som äger det”.

DJURENOLMJS
VILDAOM DE

7 BOKENADERTONDt
KA?ItuET

-1wmg0ider** •
v'”'L ^:•1- «ii nor c

tll*r
Om

ten var

Uppgifter om förföljningsrätten ges bl a
i Östgötalagens ( Wessén & Holmbäck 1979 a)
byggningabalk: ” Nu går man på jakt efter älgar;
nu driva de upp ett djur och fa spåret och följa
det; nu släppa de spåret; då får ingen gå i deras
spår, förrän tre dygn äro ute. Nu går någon efter
dem och fäller djuret; nu komma de tillstädes,
som hava drivit upp det; dä äga de djuret som
drev upp det. Nu hava de som drevo upp släppt
spåret, och tre dygn gått till ända, andra komma
till och falla djuret, då äga de djuret, som hava
fällt det, och de gånge från, som ej ville taga vara
på spåret”. I Äldre Västgötalagen (Wessén &
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bäck & Wessén 1962, Björklöf 1994). med vargar” (tredje kapitlet) behandlar på ett
delvis insiktsfullt sätt omständigheterna kring
sådana strider. I fjärde kapitlet ” Om hjortar och
kronhjorten” berättas om djuren i de nordiska
länderna att ” Bland dessa hafva de förutnämnda
älgarna samt hjortarna, kronhjortarna och rå-
djuren, om hvilka här skall talas, fått rykte om
sig att vara förnämligast till människoföda. I den
elfte boken behandlar Olaus Magnus älgen som
dragare av slädar särskilt i norra Sverige. ” Längre
mot söder däremot förekommer de visserligen
mycket talrikt i de vidsträckta skogarna, men få
enligt kungligt påbud ej användas. Man befarar
nämligen, att förrädare skulle kunna begagna sig
av deras snabbhet, hvilken vida öfvergår hästar-
nas, för att hastigt komma över till fienden och
yppa rikets hemligheter”.Apollonius Menabe-
nusl581-” Avhandling om det stora djuret... ”

DET FÖRSTA ARBETET OM
ÄLGEN SKRIVET I SVERIGE
Det första arbetet skrivet i Sverige (Menabe-
nus 1581) som handlar om älgen är ett 1581 av
Apollonius Menabenus publicerat arbete med
titeln ” Avhandling om det stora djuret, vilket av

OLAUS MAGNUS 1555 - FORSTE SVENSK
SOM SKRIVER OM HJORTDJUREN
Den förste svenska författare som skriver om
älg, kronhjort och rådjur är Olaus Magnus som
i sitt stora verk om de nordiska folken (Historia
de gentibus septentrionalibus, Olaus Magnus
1555) som kom ut i Rom 1555, behandlar äl-
gen först bland de vilda djuren. Tre kapitel i den
adertonde boken berättar om älgar eller vildås-
nor, en benämning som visar på den osäkerhet
som tydligen rådde om vad detta var för ett slags
djur. I ” Om älgar eller vildåsnor och deras törst”
beskrivs var älgarna finns och Olaus Magnus sä-
ger: ” Nyare författare anse med större samstäm-
mighet, att älgarna hafva sitt urhem i Norden,
hvarifrån de på mångahanda sätt spridt sig, och
där de på folkets tungomål kallas älg eller älgar”.
I andra kapitlet berättas: ” Om läkedomen, man
kan hämta från älgens högra fot, och huru man
fångar detta djur” och att ” Älgar ströfva, likt
hjortar, flockvis omkring i den vida ödemar-
ken; de fångas ofta av jägarna genom försåtligt
anbragta spjut”. ” Om älgar eller vildåsnors strid
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dessa trakter äter invånarna köttet av dessa djur,
både färskt och insaltat. När jag själv förtärde
färskt kött av detta djur, tyckte jag att smaken var
tung och bitter. Hur skall man då inte tänka sig
att det insaltade köttet smakar?”

många kallas Alces men av tyskarna Elend, & om
nyttan av detta djurs delar i läkekonsten”. Arbetet
är skrivet helt på latin men har översatts av Hans
Helander och utgetts på svenska 1996. Författa-
ren var under några år på 1570-talet verksam vid
Johan III:s hov i Stockholm under vilken tid han
skaffade sig en hel del kunskaper om detta djur
som pä den tiden var ganska okänt på den euro-
peiska kontinenten. Huvuddelen av hans arbete
handlar om älgklövarnas betydelse som boteme-
del för epilepsi. Det ansågs allmänt att älgen själv
drabbades av epilepsi och att delar av den därför
skulle vara ett verksamt medel mot denna sjuk-
dom. Detta var en kunskap som gick tillbaka till
antika och medeltida källor. Menabenus utveck-
lar den dock på ett fascinerande sätt även om en
nutida läsare kanske inte lå ter sig helt övertygas
av hans argumentation i frågan. Om klövarnas
egenskaper att stoppa epilepsi skriver författa-
ren: ” Ty klövarna stoppar epilepsi så effektivt att
de synes verka nästan som en trollformel. Och
det är inte så mycket att förvånas över, då man
ju, som vi ovan konstaterat, vet att djuret ofta li-
der av denna sjukdom och själv bär med sig bo-
temedlet. Men mera förvånansvärt är att denna
klöv inte bara är ett terapeutiskt botemedel, utan
också ett profylaktiskt. Den botar nämligen icke
endast epilepsi som redan brutit ut, utan den
skyddar även mot kommande anfall. Jag skulle
inte ha trott att så är fallet, om inte själva erfa-
renheten lä rt mig det. Ty det verkar ju inte troligt
att någon annan varelse skulle i förväg skyddas
från sjukdomen genom den verkande kraften i
denna klöv, om djuret, vars klöv det är, inte kan
det. Det bör inte förtigas att denna hysteriska
sjukdom genom denna klöv kan drivas ut och
hållas borta.Om man lägger klöven mot de lem-
mar som har samband med hjärtat, ger detta ut-
märkt hjälp mot många hjärtsjukdomar”. Hans
arbete innehåller även en kort beskrivning av
hur älgen nyttjades i Sverige vid denna tid: ” För
övrigt kan nämnas att jägarna (det är oftast bön-
der) brukar skjuta dessa djur med bössa under
höst, vinter och vår, och att alla djuren levereras
till konungen. Så går det till i Sverige. Överallt i

JAKTFÖRORDNINGARNA 1647 OCH 1664
De första förordningarna eller ” Ordning och
stadga” som de benämns, som direkt handlar
om jakten utkom 1647 och 1664.1 dessa anges i
portalparagrafen: ” Alla högdjur, älg, hjort och rå
vare över hela landet fridlyste, ingen äge dem rätt
att slå, fånga eller skjuta, med mindre han där-
till privilegierad är. Allmogen på Dal, i Väster-
götland, Wärmeland, Dalarna och Bergslagen,
Norrland och Finland dock efterlå tit i laga tid
dem fälla” (Tillhagen 1987, Björklöf 1994). Ge-
nom 1664 års jaktstadga beskars allmogens jakt-
rätt ytterligare vilket innebar att rätten till fångst
på egen skog togs bort och höga böter infördes
för tjuvjakt: Femtio daler för älg och hjort och
det dubbla under olaga tid. Allmogens protester
besvarades med att undersåtarna inte genom
jakten skulle avhållas från hemmanens skötsel.

JAKTENS BEDRIVANDE
FRAM TILL 1700-TALET
Under huvuddelen av människans jakt med va-
pen efter hjortdjur i Sverige har pil och båge och
spjut varit de viktigaste. Pilar och spjutspetsar är
vanligt förekommande på boplatser under olika
tidsperioder. Människan tog redan tidigt hjälp
av hunden för att spåra upp djuren och för att
” ställa” dem precis på samma sätt som hunden
idag fortfarande nyttjas! Det finns hällbilder
som kan tydas på detta sätt när det gäller jakt på
( kron )hjort. För fångst av kronhjort och kanske
även älg och rådjur användes sannolikt redan
under bronsåldern en form av trampfällor som
lades ut över djurens förflyttningsvägar. Fällor av
denna typ är kända från Polen ända in på 1900-
talet ( Brusewitz 1967) Även snaror av olika slag
har använts för långst av hjortdjur. En viktig roll
har under lång tid fångstgropar spelat. Ofta var
det hela system av gropar med tillhörande led
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Vid 14C-dateringar av fångstgropssystem har
man kunnat påvisa att sådana funnits under
långa tider på vissa platser (mer än 3000 år)
vilket dock inte innebär att de behöver ha fun-
nits där hela tiden. K-G Selinges studier (Selinge
1974) av fångstgropar särskilt i Jämtland visaratt
fångstgropar i norra Sverige har omfattat mer än
500 km längd och att antalet idag kända gropar
uppgår till mer än 25 000. Dokumentation finns
från 1400-talets Jämdand att fångstgropssystem
kunde representera ett ekonomiskt värde. En
Sigurd i Riiswik försäljer år 1423 fisket i Rång-
noret och älggravar på Björnkälen i Hammer-
dal till fogden Sten öndsson på Västerhus. Från
1560-talet finns dokument som visar att Ham-
merdalsbönderna då betalade 6 öre i avrad (ar-
rende) till kronan för brukningsrätten av ” Wäs-
terhus-Elgegård.” Dessa uppgifter kan visa mot
att fångstgropssystemen hade ett värde mer än
att bara ge jaktbyte till husbehov utan även hade
en kommersiell betydelse t ex vad gäller handel
med skinn och hudar. I någon utsträckning kan
även metoden att driva älgar och hjortar utför
ett stup ha tillämpats men troligen endast i be-
gränsad omfattning eftersom denna typ av to-
pografiska förutsättningar är ganska ovanlig i
Sverige.

Den magnifika porten till Roglösa kyrka utanför
Vwadstena. Smidesornamenten är från 1100-talet
och anses höra till landets finaste konstverk från
medeltiden.

(stängsel), det vill säga olika former av avspärr-
ningar som förde djuren mot de väl övertäckta
och därmed dolda fångstgroparna.

Ett sådant system kunde även kallas för en älg-
gård. Groparna kunde även vara mera utspridda
inom kända betesområden. De äldsta dokumen-
terade groparna är upp till 7500 år gamla ( Bro-
adbent 1999) och de har nyttjats delvis ända in
på 1800-talet. System av fångstgropar är doku-
menterade endast från den norra delen av Sve-
rige. Intressant är att området med fångstgropar
väl sammanfaller med det område i Sverige inom
vilket älgens vandringar i sen tid med modern
telemetriteknik har dokumenterats fortgå även
idag. Älgens vandringsleder passerar även idag i
många fall system med fångstgropar vilket visar
att älgen genom generationer har följt dessa le-
der och att människan mycket tidigt förstod sig
på förekomsten av dessa årliga förflyttningar och
kunde utnyttja kunskapen om detta för att få en
framgångsrik jakt.

De första egentliga skriftliga uppgifterna
om använda jaktmetoder får vi i och med land-
skapslagarna där en del uppgifter lämnas om
tillåtna och otillåtna jaktmetoder. Viktiga jakt-
sätt har uppenbarligen gillrade vapen varit - så
kallade älgled där älgen själv utlöste ett vapen.
Det kunde röra sig om ett spjut eller ett slags pil
kallad älgudd. Även olika former av snaror kan
ha nyttjats för fångst av dessa djur. Utvecklingen
av olika typer av skidor hade troligen betydelse
redan tidigt för att jaga hjortdjuren och då fram-
för allt älg.

Våra äldsta återfunna skidor är ett par från
Västerbotten och som visats vara mer än 5000
år gamla (NE 1995). Särskilt effektiv var denna
jakt vid skarsnöförhållanden då jägaren kunde
förflytta sig ovanpå snön medan de jagade dju-
ren sjönk igenom snön och även skadade sig mer
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eller mindre svårt på den vassa snön.
I norsk lagstiftning fanns redan på 1200-talet

stadgar om att ” elg skall vare fredet for löper på
ski”. Bestämmelsen lär dock ej ha gällt för Jämt-
land där den norske kungen Håkon V 1301 lo-
var jämtarna fortsatt älgjakt på vinterföre. 1530
stadgar Fredrik I att ” elg skall ha fred för de
menn som löper på ski”, en bestämmelse som
efter klagomål från allmogen upphävs då det
sägs att eftersom ” elgsdyr är deres störste föde”
så skall innevånarna i Jämtland ” alltid om året
fritt og ubehindret veida og ta elgsdyr på deres
skatteskoger.” På 1600-talet skärps dock den
norska attityden och åtskilliga jämtar döms till
” skarrenningsböter”. Vid hetsjakt på skidor var
det vanligast med spjut som vapen före skjut-
vapnens tid (Ekman 1910).

dant plagg vid slaget vid Liitzen 1632 ( Brusewitz
1967)!
När det gäller kronhjorten visar de fåtaliga
historiska data om artens förekomst som finns,
att den sannolikt hade en högst begränsad före-
komst redan vid den nya tidens (1521) inbrott.
Kronhjort finns omnämnd i ett brev från Gustav
Vasa som rör förhållanden i Småland. Från Väs-
tergötland finns ett brev från Gustav Vasa 1538-
39 som förbjuder hjortjakt i landskapet - kung-
en klagar över tjuvskyttar som skjuter för många
djur. En uppgift finns om att en smålänning
1624 fick betala 12 oxar i böter för att ha skjutit
två kronhjortar. Från Dalsland finns en uppgift
1632 om att kronhjort fanns där vid denna tid.
Några historiska uppgifter om kronhjorten i
Skåne finns inte före 1700-talets inbrott. Dessa
sparsamma uppgifter talar för att kronhjorten
redan vid denna tid var mycket sparsamt före-
kommande i landet. Man kan på goda grunder
anta att människan först genom sin jakt och se-
nare genom en kombination av jakt och särskilt
landskapets omdanande i och med jordbruket
och särskilt det omfattande nyttjandet av skogs-
marken för betande tamdjur (getter, får, hästar,
svin och nötkreatur) (Åhlén 1965) starkt med-
verkade till att kronhjorten, från en sannolikt
allmän förekomst över hela södra Sverige, redu-
cerats till en spillra av sin ursprungliga numerär
redan vid denna tidpunkt.

Kunskapen om rådjuret för tidsperioden fram
till 1700-talet är om möjligt ännu sparsammare.
Av de uppgifter som finns kan man dra den slut-
satsen att rådjursbestånd fanns i de södra delarna
av landet men att de troligen var förhållandevis
glesa och kanske med en ojämn fördelning. Rå-
djurets betydelse för folkhushållet bör rimligen
ha varit liten. Det var det med jaktliga privilegier
utrustade frälset som fick de flesta rådjuren på
sitt bord (Cederlund & Liberg 1995).

HJORTDJURENS BETYDELSE FOR
FOLKHUSHÅLLET TILL IN PÅ 1700 - TALET
Dokumentationen av vad älg, hjort och rådjur
betydde för folkhushållet under historisk tid och
fram till 1700- talets början är mycket begränsad.
Man kan dock anta att åtminstone älgen i den
nordliga delen av landet, det vill säga de delar
där allmogen under huvuddelen av tidsperioden
hade rätten att jaga högvilt, spelade en betydelse-
full roll i folkhushållet. Men även i landets södra
delar, där jakten var förbehållen kungen och
frälset, torde allmogen trots stränga straff i viss
utsträckning ha nyttjat älgen för sin försörjning.

Älgen var åtminstone för en del av befolkning-
en en viktig källa till köttförsörjning väl värd ris-
ken att bli gripen och dömd för tjuvjakt. Men
den saknade troligen betydelse för folkhushållet i
stort. Även älghudar var av stor betydelse. Olaus
Magnus (1555) säger: ” Det hör alltså hemma i
Norden, hvarifrån så många tusen hudar af detta
djursläkte på stora skepp utföras öfver havet”.
Lapparna måste under 1500 - 1600-talen betala
en skinnskatt delvis bestående av älghudar. Un-
der 1600-talet blev älgkyllret -en kort livrock av
älgskinn - ett vanligt plagg inom arméerna. Man
ansåg till och med att det hade magisk kraft och
att det därför var omöjligt att genomsticka. Trots
detta dödades Gustaf II Adolf iförd just ett så-

HJORTDJURSJAKTEN UNDER 1700-TALET
När vi går in i 1700-talet var således jakten på
hjortdjur för allmogen i högsta grad inskränkt.
Ny lagstiftning var på gång under 1700-talet
men frågorna om jakten var så kontroversiella
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( Lönnberg 1913) att ” Älgar finns i Polen, Ryss-
land, Finland, Lappmarken och hela Norrland,
samt något litet neråt landet”.Om rådjuret anför
Linné: ” Är infödd Swänsk. Dessa hafva förr till
myckenhet funnits här i Swerje, men sedan war-
garna kommo hit, hafwa de rotat ut dem. Un-
dertiden finnas de dock på skogarne i de Södre
provincier”.

Det mesta som skrivs om jakt under 1700-ta-
let handlar om vargjakt. Det anges till och med
att ” Odjuren måste emellertid bekämpas, de ha
bl a kraftigt decimerat älg- och kronhjortsstam-
men”.Om skogarna skövlas på vilt blir vargen än
farligare för båda kreatur och människan”. Linné
skriver i Rogbergs (1770) ” Historisk beskrifning
om Småland I gemen...” att vargar och tjuvjä-
gare tävlade om att utrota rådjur och kronhjort.

Det fanns även funderingar om att tämja de
vilda djuren. Samuel ödman skriver 1789 i ett
svar på Kongl. Patriotiska Sällskapets utsatta
Prisfråga om ” Hwilka äro de bästa Medel at be-
fordra Matnyttiga wilda Djurs tillväxt och för-
kofran, och gives ännu några hittills icke beskre-
fne samt bepröfwade Medel, at utrota Odjuren.”
” Genom de Swenska wilda Djurs tämjande til
Hemafvvel, ingen fördel kan tilfalla Hushållaren.
Oss återstår då, at af dem draga all möjlig nytta
under deras wilda tilstånd.”

Om älggropar skriver Aeskil Nordholm (1749)
i sitt arbete Jemtelands Diurfänge 1749 att gro-
parna mest användes under vintern då älgleden
(se nedan) inte kunde brukas. I Olof Bromans
Glysisvallur (1911-1954) berättasatt älggroparna
ännu användes i Hälsingland på 1700-talet. Han
diskuterar även groparnas funktion och berättar
om nya varianter av gropar som på ett effektiva-
re sätt verkligen fångade älgarna. Från Lappland
finns dokumenterat att älggropar placerades
framför lövhässjor. När älgen gick till dessa föll
de i fångstgropen. Ett problem med dessa fångst-
gropar berättas det var att utöver fångst av vilda
djur de även utgjorde en fara för jägaren själv,
sockenborna och/eller deras husdjur.

Gillrade vapen av allehanda slag var fortfa-
rande ett viktigt inslag i jakten. Älgledet eller
älgdraget bestod av en spänd smal granstör som

att denna del till sist uteslöts ur de nya lagarna
och allt förblev vid 1600-talets lagar och förord-
ningar. Det var särskilt förslaget om att upphäva
frälsets privilegier vad gällde jakten på högvilt
-älg, hjort och rådjur - som bidrog till detta.
En skrivelse från 1700-talets början ger en in-
blick i förhållandena. En öfverjägmästare Gus-
taf Hammarberg föredrar ” som han vid hållne
ransakningar öfwer Skogshyggen samt förbudne
Jagter och skiuterier, har befunnit, att allenast de
fattige komma i bemälta mål att anklagas och
corporaliter afstraffas; men de rike och förmög-
ne lemnas aldeles otiltalte....aldenstund Skogs-
betienterne...taga mutor och stickpenningar af
de förmögne och sakerna nedertysta ”.
År 1749 skriver landshövdingen i Wexiö ” Ytter-
ligare Befalning til wederbörande Jägmästares
rättelse”: ” För övrigt ansvarar jägmästaren för
att icke jaktprivilegierade hindras från att skjuta
Hög- och Rådjur samt Fogel. Allmogen får ha
bössa för odjurs utödande men allt annat ville-
bråd är högt bötesbelagt. På jakt icke privilegie-
rade böra fråntagas hundarna särskilt om de jaga
hög- eller rådjur”.

Skrivelser om älg, (kron)hjort och rådjur är
under 1700-talet fåtaliga jämfört med den stora
mängden om de stora rovdjuren. Kanske avspeg-
lar detta att hjortdjuren redan då hade gått ned
mycket kraftigt i numerär särskilt i södra Sverige.
Den genomgång som gjordes ovan av förekom-
sten av älg, kronhjort och rådjur och beståndens
utveckling visar oss att trots de strikta regler som
tidigt infördes för att begränsa jakten, bestånden
av älg, kronhjort och (kanske) rådjur började gå
starkt tillbaka redan under 1600-talet (eller tidi-
gare) och att de redan före mitten av 1700-talet
var mer eller mindre försvunna inom stora delar
av det tidigare utbredningsområdet. Det faktum
att Carl von Linné under sina omfattande resor
i Sverige endast beskrivit älg (en ettårig tjur i ett
hägn hos landshövdingen i Vänersborg) vid ett
tillfälle, kronhjort bara från hägn i Skåne (Djur-
gården vid Wrams Gunnarstorp) och från Öland
och Småland visar hän mot detsamma. Om
älgförekomsten säger han i sina föreläsningar
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då fällan utlöstes drev ett spjut eller en kniv in i
älgen. För att leda älgen mot gillret - en spänd
lina - byggdes stängsel av ris och buskar. Detta
sätt att jaga var fortfarande levande i norra Sve-
rige under 1850-talet då älgen återkom till dessa
trakter. Denna typ av försåtsvapen torde under
hela sin användningstid ha urgjort ett allvarligt
hot mot alla som rörde sig i skog och mark ( Ek-
man 1910).

vid enstaka tillfällen till i de material som finns
tillgängliga ända in på 1800-talet. När det gäller
kronhjorten finns en del uppgifter men denna,
med en tidigare belagd förekomst upp till Öst-
ergötland - Västergötland, förekom redan på
1600-talet endast i mycket begränsat antal.

Trots regleringen av högviltjakten i södra de-
len av Sverige finns inte mycken dokumenta-
tion som belyser förekomsten av älg. Det finns
begränsade uppgifter om älghudar i kungens
handel men inte mycket mera. Hur var det då
med allmogens efterlevnad av de privilegier som
förelåg? Det var stränga straff för olaglig jakt
men åtskilliga rättegångar som ägde rum under
1600-talet visar på en betydande tjuvjakt. En
verklig dokumentation och beskrivning av älg-
beståndens utveckling finns från 1700-talet för
det område som inte omfattades av den privile-
gierade jakten, det vill säga Norrland inklusive
Värmland och Dalarna. Nedanstående beskriv-
ningar om förhållandena är huvudsakligen åter-
givna efter Carl-Herman Tillhagens omfattande
arbete ” Allmogejakt i Sverige” som kom ut 1987
(Tillhagen 1987).

I Beskrifning öfvver Wermeland skriver Erik
Fernow (Fernow 1774) från 1770-talet att ” Hög-
djur finns nu knappt inom Värmland kanske till
ett bevis, att folket tagit för mycket, då de funnos
och det var lovgivet att fälla dem. Älgar bidrogo
till stor del till finnarnes första uppehåll här på
orten.” Om förhållandena vid mitten av 1700-ta-
let sägs att ” Nu äro både älgar och rågetter en stor
raritet att få se”. Vidare sägs att landshövdingen
förbjöd att skjuta älgar, och ” från den tiden hava
de mer och mer förbjudit sig själva.” Här antyds
således att älgen var fåtalig i Värmland redan vid
mitten av 1700-talet. I beskrivning av Bohuslän
1746 av pastorn i Tanum Johan Ödman framgår
att ” Älgar fangas ock här understundom” men
ger inte uttryck för en mera allmän förekomst
(Oedman 1746).

Dokumentationen om rådjur är mycket
knapp. Av beskrivningar från Småland visas att
rådjur på 1600-talet togs med stockfällor och i
domböckerna omtalas djure-skjutning (rådjurs-
skytte) ofta troligen utövad på vinterns spårsnö.

JAKTENS BETYDELSE FOR HJORTDJURS-
BESTÅNDEN FÖRE GUSTAV lll:S JAKTRE-
FORM 1789.
I dagens samhälle finns ofta idéer om att
människan i gångna tider hade en förmåga att
nyttja naturens resurser t ex viltet på ett klokt
och uthålligt sätt och hela tiden med en tanke
på att bevara resurserna för ett framtida, fortsatt
nyttjande. Hur var då utvecklingen egentligen
för landets inhemska hjortdjur älg, kronhjort
och rådjur fram till det välkända frisläppandet
av jakten till allmogen som Gustaf III genom-
förde 1789?

Landskapslagarna och Magnus Erikssons
landslags bestämmelser innehåller i blygsam
utsträckning föreskrifter för att begränsa jakten
efter dessa djur - det gäller t ex landslagens be-
stämmelser om inskränkningarna i tiden för jakt
på älg (från fastan till Olovsmäss 29 juli). Men
de flesta reglerna gäller mest att göra jakten av
särskilt högvilt (älg, hjort, rådjur) till något som
endast fick bedrivas av kungen och frälset. När
det gäller norra Sverige förblev även högviltet
något som allmogen kunde jaga. På 1500-talet
ingriper kungamakten då och då i jakten något
som fullföljs under 1600-talet då jaktstadgorna
från 1647 och 1664 stärker de privilegierades rätt
till jakt. Men någon omtanke om viltbeståndens
fortbestånd ger inte dessa stadgor uttryck för.
Deras viktigaste innehåll är att undanta dessa
viltarter från jakt av ofrälse jägare men inte att
på något sätt begränsa frälsets jakt på dem.
Det är egentligen bara för älgen
utveckling av dess förekomst kan på ett någor-
lunda bra sätt belysas. Rådjuret skymtar endast

som en
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Från Hälsingland finns viktiga uppgifter i
Olof Bromans (1911-1954) stora folklivsskild-
ring ” Glysisvallur” som talar om att man tidigare
såg stora hopar Älgar men att det inte längre är
så. I en skrift från 1761 av en kyrkoherde ( Wet-
tersten 1901) i norra Hälsingland sägs ” Älg är
ganska rar, doch spöries han någon gång stupadt
hafa för rofdjuren, kanske ock för deras kula som
icke unna honom längre bort flytta
1769 skriver en komminister i Medelpad
(Nordenström 1990) att ” 1 gamle bref har man
funnit förbehöll gjorde om andelar i älg-graf-
warne wid stora ådalen. Men dessa gropar be-
höfs nu icke mer, sedan de arma älgs-djuren
blifvit landsflyktige”. Hiilphers (1793) skriver
på 1770-talet om Medelpad. ” Den tiden woro
många Elg-grafwar wid ådalarne, men nu finns
här icke sådane djur i behåll.”
Från Jämtland och Härjedalen, som fram till
1645 var en del av Norge, finns redan 1276 en
bestämmelse i Magnus Lagabötes landslag om
att älgen skulle vara fredad på enskild mark för
alla skidlöpande jägare men vara fri för jakt på
allmänningarna (Widén 1932-34). Allmogen
klagade över detta eftersom älgjakten utgjorde
deras ” störste föde og ophold”. En tid frisläpp-
tes vinterjakten på älg men på 1600-talet blev
det åter böter för ” skar-rening.” Hiilphers (1793)
skriver 1775 om Aspås socken att ” För någon
tid tillbaka kunde Pastor hwar Winter fä 18 till
20 Älgbogar från denna lilla sockn, men nu säl-
lan”. Om Svegs socken säger han: ” Elgar fås nu
sällan på denna Socknens mark, sedan Wåhr-
jagter tagit öfverhanden ” Om Hede socken sägs:
” Djurfång skal tilförne warit mera lönande här
än i Sweg, emedan Pastoratet haft ymnoghet af
Elgstånd, som dock i sednare åren minskats, så
at de som idka skytteri nu äro minst wälmående.
Elggropar, som förr warit i bruk, äro i sednare
tider aflagde. Om hösten fällas dock ännu några
Elgar, som dels skiutas med bössa och dels fångas
i led” (efter Tillhagen 1987). En sammanfattning
av Hiilphers (1793) skrifter från senare delen av
1700-talet ger vid handen att ” Älgar finnas nu säl-
lan i denna socken” (Sveg), ” nu sällsynte” (Torp,

Från 1774 finns ” Försök till et landskaps Be-
skrifning” av Magnus Gabriel Craelius (Craelius
1774) som säger att jakten lönar icke mera mö-
dan -dock inget särskilt om högviltet (Tillhagen
1987) Från Nora och Lindes bergslager finns do-
kumentation från 1500-talet om att rådjur sköts
både på laga och olaga tid och att böter utdöm-
des för tjuvskytte av älg t ex 1581 då bergsmän-
nen i Noraskog och Linde betalade sammanlagt
591 daler för ” under konungens förbud” skjut-
na älgar, 75 i Noraskog och 81 i Linde bergslag
(Tham 1943-49).

När det gäller Dalarna skrev Gustaf Vasa
(Tillhagen 1987) i april 1548 ett brev till menig-
heten i Mora där han tar upp frågan om älgarna

” rörande Elgdjuren, som gå på edra skogar, så
att de gerna sågo att de fingo gå fria på det de
måtte föröka sig och växa till. Så förnimme Vi,
att ibland eder också någre skola vara, som emot
Sveriges lag och sådana Våra kungliga förbud
efter Vårfrudagen inte annat gör, än gå och drif-
va efter Elgar skjuta och öda dem slätt ut, ofta
i så måtto både Elgen och Kalfven, eder sjelfva
till skada.

Derföre råde och bjude Vi eder alle, dannemän,
allvarligen att I viljan hafva fördrag att skjuta och
fälla sådana Elgdjur och att I sjelfve vilja hjelpa
till, att de, som sådant göra, måtte derföre tillbör-
ligen straffade blifva efter Sveriges lag."
Från Dalarna uppges vidare från Svärdsjö 1602
att där vid vårtinget ett flertal sockenbor tillsam-
mans fällt 44 älgar på olaga tid och 18 på laga
tid. 1647 infördes ” sockenskyttar” som skulle
vaka över att jaktstadgan följdes. Trots stränga
straff utdömdes åtskilliga sådana vilket visar att
allmogen ansåg det värt risken att bedriva tjuv-
jakt ( men risken var kanske inte så stor? - förf.
kom.) (Linge 1929). Från Orsa skriver Abraham
Hiilphers ( Hiilphers 1763) om jakten i Orsa:
” Elg-Jakter anställas om wintertiden på Isarne,
som ofta äro lönande. På Orsasjön togo 30 kar-
lar, inom 3 timar år 1716, 15 Elgar.”
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Medelpad ), ” finnas icke i behåll” (Tuna, Medel-
pad ), ” snart utödde” (Hammerdal, Jämtland),
” alldeles utrotade” (Föllinge, Jämtland), ” elgar
fås ej här mera” ( Junsele, Ångermanland) (efter
Tillhagen 1987).

blev fri 1836 startade en intensiv jakt, särskilt
vinterjakt-med förkärlek ränning på skidor vid
skarsnö - vilket medförde att redan samma år
vinterjakten förbjöds och jakttiden inskränktes
till perioden 1 augusti till 30 november.

Dessa förändringar medförde att den svenska
älgstammen kunde börja byggas upp på nytt.
Rådjuren var fåtaliga redan 1789 och sannolikt
försvunna från Mellansverige redan på 1790-
talet. De försvinner snabbt från resten av södra
Sverige med undantag för ett mycket begrän-
sat område på några gods i centrala Skåne med
Övedskloster som centrum. Genom en lokal
fredning i detta område överlevde ett litet antal
djur (ett 100-tal?) och redan på 1860-talet fanns
det rådjur över hela Skåne. Vid 1800-talets slut
hade arten nått upp till Mälardalen. En mycket
avgörande faktor för rådjurets möjligheter att
sprida sig så snabbt var den intensiva kamp som
vid denna tid fördes mot de stora rovdjuren med
den uttalade målsättningen att slutgiltigt utrota
dessa djurarter. Rådjurets spridning över södra
Sverige sammanfaller väl med den successiva ut-
rotningen av varg och lodjur från dessa delar av
landet. Mycket talar således för att denna för rå-
djursförekomsten indirekta åtgärd medverkade
till artens förnyade utbredning över södra Sve-
rige (Cederlund & Liberg 1995). Även förekom-
sten av kronhjort var starkt begränsad redan före
1789 (Åhlén 1965) och de nya jaktmöjligheterna
innebar att de ganska fåtaliga kvarvarande be-
stånden successivt sköts bort fram till 1850 så att
efterdenna tidpunkt endastett litet bestånd fanns
kvar i centrala Skåne. Intressanta är de uppgifter
från Västergötland som säger att vargar där på
1820- 1830-talen bidrog till utrotning.

ÄLG- KRONHJORT- RÅDJUR - NEDGÅNG
OCH ÅTERKOMST - 1789 TILL 2000
Som framgått av skildringen av hjortdjurs-
jakten och hjortdjursbeståndens utveckling un-
der 1700-talet var dessa mycket starkt påverkade
till sin numerär redan före 1700-talets slut i be-
tydande delar av landet. Även älgen, som kanske
var talrikast, var starkt begränsad i numerär. Det
som brukar anges som den verkliga ” dödstöten”
för dessa viltarter är den nya jaktförordning
som Gustaf III utfärdade 1789. Enligt denna
skulle ” Alle Skatte-män” ha samma rättigheter
vad gällde Fiske, Jagt och Djurfång som tillkom
” Frelse Man öfwer Frelse-Hemman” ( Kjellberg
1991). Denna förordning stadfästes i och med
den 1808 utfärdade nya jaktstadgan som efter
nästan 150 år ersatte 1664 års. I och med detta
frisläpptes 1789 även i södra Sverige jakten på
älg, rådjur och kronhjort som sedan lång tid va-
rit frälsets privilegier. Med ens fick således alla
skattebetalande jordägare laglig rätt att jaga de
djur som sedan århundraden varit endast de pri-
vilegierades rättighet. Men det var redan starkt
åderlåtna viltbestånd som nu blev föremål för
en starkt ökad jakt och den nya möjligheten var
säkert för de flesta trots allt av begränsat värde
eftersom hjortdjursbestånden redan var så starkt
utarmade.

1789 års förordning stadfästes i 1808 års
jaktstadga i vilken även älg, hjort och rådjur
fridlystes i 10 år ( Björklöf 1994, Tillhagen 1987).
Trots fridlysningen blev efter dennas upphö-
rande den fria jakten snabbt den slutliga kata-
strofen för älgstammen och för att säkerställa
älgens överlevnad i landet infördes under starkt
motstånd efter energiskt arbete av överjägmäs-
taren Herman Falk i Värmland ånyo ett tioårigt
jaktförbud 1826 - 1835 (Brusewitz 1974, Kjell-
berg 1991 ). Detta hade effekt men då jakten åter

Det är således älgen och älgjakten som står
i fokus under 1800-talet. Uppgifterna i littera-
turen om älgjakten och älgförekomsten är dock
förhållandevis begränsade fram till 1860-talet.
Älgen var helt enkelt ännu så fåtalig att den för
gemene man spelade en högst begränsad roll.
I många trakter var älgförekomsten så gles att
knappast ens tjuvjakten lönade sig. Carl-Her-
man Tillhagen har i sitt arbete ” Allmogejakten
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tunnor, som grävdes ner i någon mosslagg”. Från
Älvdalen i Dalarna (Tillhagen 1987) berättas att
våren 1877 togs kött från fem älgar i beslag och
13 jägare åtalades. Särskilda älgpoliser fanns för
att övervaka älgjakten.

i Sverige” (Tillhagen 1987) gjort en mycket bred
genomgång av den samlade kunskapen om
denna jakts bedrivande och om dess betydelse
för folkhushållet under 1800-talet. Det är dock
påfallande hur pass begränsat materialet är om
jakten på hjortdjur och dess betydelse för lan-
dets innevånare under denna tidsperiod. I det
följande avsnittet har citaten hämtats via Tillha-
gen (1987).

Om förhållandena i Norrlands nordliga hälft
vittnar Sven Ekman i sitt arbete ” Norrlands
jakt och fiske” utgivet 1910 ( Ekman 1910) att
någon fast älgstam inte fanns i området under
1800-talets första hälft. Från Lycksele sägs att
” älgar halva här blifvit fällda, men knappast en
för vart decennium”. Älgen började återkomma
vid århundradets mitt men Ekman berättar att
i samband med en svår snövinter 1860-61 älgen
utsattes för svår förföljelse och åter starkt de-
cimerades. Det för tiden gällande förbudet för
vinterjakt överträddes uppenbarligen om lämp-
ligt tillfälle bjöds!

Från Hälsingland berättas 1827 (Ström 1827)
att ” För få år sedan funnos Elgar i mängd, men
dessa hafva blifvit mycket utödde genom skid-
löpande jägare, hvilka för att nedlägga dem be-
gagna Skaren på en 2 till 3 månars djup snö, som
hindrar Djurens språng”. Från Medelpad förelig-
ger följande: I en skivelse från 1856 av lantmä-
tare A.S. Brandell ( Brandell 1948) sägs om jak-
ten i Haverö: ” Elgjakten aftager allt mer eftersom
djuren blifva mera sällsynta”. Pastor Amnéus ytt-
rar derom: ” På elgar har fordom varit god till-
gång, men nu äro de till stor del utödda, emedan
egennyttan aldrig lämnade dem fredade”. Om
älgen berättas från Liden (Tillhagen 1987) att
fram till 1850-talet fanns praktiskt taget ingen
älg i Medelpad. På 1860-talet kom de - i stora
flockar - och man började en intensiv jakt. Från
Tåsjö i norra Ångermanland (Tillhagen 1987)
berättas att under förra delen av 1800-talet var
älgen sällsynt i socknen. Först på 1870-talet kom
den tillbaka och jagades då genom skidjakt tills
de föll och stacks ihjäl med kniv för att jakten
inte skulle röjas av avlossade skott. Älgstam-
men var svag i Jämtland i början av 1800-talet
och ökade först på 1850-talet (Tillhagen 1987).
Från Värmland berättas vid mitten av 1800-talet
av folklivsforskaren Arvid Ernvik (Ernvik 1951)
att älgen var så sällsynt att det var få som kände
dess utseende vilket även gällde rådjuren. Från
Närke sägs vid mitten av 1800-talet att ” Älgen
var rätt sällsynt i gamla tider ( Harbe 1950, 1956)
men började förekomma alltmer i och med att
vargarna blev utrotade. Skogstorparna tjuvsköt
många älgar”. Om några storjägare berättas ” att
de aldrig var utan älgkött och att köttet av en
tjuvskjuten älg saltades och packades ner i sill-

Dock tycks begränsningarna i jakten ha åt-
följts i betydande utsträckning eftersom älgen
under bara en 50-årsperiod förmådde utbreda
sig igen över hela Norrland. Utöver fridlysning-
en bidrog enligt Ekman befolkningens ovana
vid älgjakt till detta och bristen på lämpliga älg-
hundar medverkade även detta till att begränsa
jakten. Men det finns belägg för att i många om-
råden, efter älgarnas återkomst, de efter en första
period med ökande bestånd åter utsattes för om-
fattande jakt som gjorde att bestånden åter glesa-
des ut. En hel del av denna jakt var enligt Ekman
säkert sådan under illegal tid och med förbjudna
metoder såsom älgränning efter älg på skidor
vid skarsnö. Om folket var ovana vid älgjakt i
allmänhet så gällde detta endast jakten under
tillå ten tid ” ty skytte på skarföret om senvintern
behöfde man icke uppläras i, det var man sedan
gammalt van vid på annat storvildt”. När det gäl-
ler respekten för jaktens regler säger Ekman om
avskjutningen av älg i Norrland: ” Statistik finnes
visserligen men denna är helt naturligt bristfällig
i det hänseendet, att de tjuvskjutna djuren icke
komma till synes,och tjuvskytte efter älg florerar
i Norrland i allra högsta grad, i synnerhet i de
nordliga delarna. Det är mycket troligt, att an-
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talet i förbjuden tid nedlagda älgarna öfverstiger
de i statistiken figurerande siffrorna”.

let har älgjakten bedrivits efter olika principer.
Målet var inledningsvis att genom någon form
av begränsning av jakten bygga upp en älgstam
som skulle ge en under kommande år ökad möj-
lighet till jakt och därmed avkastning i form av
kött mm.

Hur älgköttet nyttjades som föda har sam-
ställts av Carl-Herman Tillhagen (Tillhagen
1987). De flesta uppgifterna härstammar från
1800-talet. Från Medelpad berättas att ” Sköt
man en älg, tog man med sig så mycket kött,
som man orkade bära hem. Vid det kvarlämna-
de köttet kastade man ut rostiga järnbitar för att
freda det för räven, för tjocka järnbitar skyr han.
Ibland saltade man ner köttet, för salt tog man
med sej, på fall man kom åt nån långskank, älg,
jag menar. Man grävde då först en grop, la sen
ner huden i gropen, och stuvade köttet ovanpå
den och saltade på.Sen vek man ihop huden över
kötthögen och la sten och granris ovanpå. På det
sättet kunde köttet ligga en vecka - fjorton da-
gar, tills man fick tid att bära hem det”. En annan
berättelse förtäljer att ” Var man ute och kolade
och lyckades skjuta en älg, sänkte man köttet i
en kallkälla. Där kunde man hämta en bit allt
efter behov”. Det vanligaste sättet att konservera
köttet från större villebråd var att salta ned det.
” Varje höst sköts flera älgar. Köttet saltades ner i
tunnor, där det fick ligga någon tid. Sedan togs
det upp och sattes pä stänger i taket, där det fick
hänga för att torka. Köttet åts antingen torrt el-
ler kokat”. Färskt kött koktes. ” Just som de fått en
älg, kunde de koka stora grytor med färskt kött.
Helst kokte man inmaten, lungor, lever, hjärta
och njurar. Det var fint som bröd!” Viltets blod
kunde också bli mat och detta gällde särskilt älg-
blodet, som man vid jakten samlade upp, ofta i
älgens magsäck. Av blodet gjorde man blodkorv,
och det ansågs mycket hedrande för en husmor
att kunna göra blodkorv”. ” Kött från vilt var en
omtyckt föda. Bra mycket bättre än köttet från
boskapen. Köttet var nog den bästa födan. Kött
var kraftig föda, som man bidade på” berättas
det från Liden i Medelpad.

De regler som inledningsvis tillämpades
under första halvan av 1800-talet var att med
perioder av totalt jaktförbud försöka bygga upp
stammen från denna bottennivå.Totalförbud för
älgjakt gällde 1808- 1817 och 1826- 1835. Där-
efter följde en period då älgen skulle vara lovlig
under tiden 1 augusti - 15 mars. Vinterjakten
verkade dock direkt starkt decimerande på älg-
stammen och därför infördes redan under senare
delen av 1836 en inskränkning av jakttiden till 1
augusti - 30 november. Denna jakttid gällde till
1853, då den, efter ett treårigt totalt jaktförbud
1850-1852 inskränktes till att gälla bara till slutet
av september. Därefter följde en period då man
med hjälp av lokala, länsvisa totalförbud försök-
te reglera älgstammens utveckling och även med
en ytterligare inskränkning av jakttidens längd
försökte begränsa jakten. Dessa totalförbud led-
de uppenbarligen till en tillväxt av älgstammen
inom de landsdelar där de tillämpades men en
stor nackdel var det starkt uppdämda ” jaktbeho-
vet” som följde på en förbudsperiod.

Följande siffror från Västerbotten talar sitt
tydliga språk. Efter ett totalförbud på några år
släpptes älgjakten fri 1887 varvid 655 älgar sköts;
1888 sköts 543, 1889 274, 1890 191, 1892 91 och
1894 endast 51. Älgstammen var troligen ånyo
i ett bottenläge! Från 1892 blev älgjaktstiden 1
- 15 september för hela landet. En intressant fö-
reteelse är att man med början under 1890-talet
började införa ett förbud att skjuta älgkalv, något
som från 1921 blev giltigt för hela landet. Åtgär-
den infördes för att skydda älgstammen - men
det var således tillåtet att skjuta bort kon från
kalven! (förf. kommentar ). Den nya jaktstadgan
som antogs 1912 innebar att norra Sverige fick
jakttiden 9- 15 september, Gävleborgs och Kop-
parbergs län 10 - 16 oktober och södra Sverige

ÄLGJAKTENS REGLERING- 1800-TAL
TILL 2000
Sedan älgens ” återkomst” över hela landet ef-
ter bottenläget under första halvan av 1800-ta-
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att inte heller dagens (2000-talets inledning)
komplicerade system är på något vis problem-
fria. Men detta är en fråga som inte behandlas i
denna artikel.

Den ökande älgjakten har inneburit att denna
blivit en allt större verksamhet i vårt land som
väcker stor uppmärksamhet och stort engage-
mang bland även gemene man. Samtidigt har
utvecklingen av älgjakten gått mot alltmera sam-
ordning av jagandet. Särskilt anses 1938 års jakt-
lagstiftning ha påverkat detta. Detta innebär att
älgjakten alltmer utvecklats till en verksamhet av
stor social betydelse för älgjägarna och ute i byg-
derna där älgjakten bedrivs.

10- 23 oktober. Under första världskrigets kris-
tid med svår livsmedelsbrist tog ånyo folket sa-
ken i egna händer bland annat i form av en starkt
ökad tjuvjakt och en kraftig åderlåtning skedde
av älgstammen. En serie av totalförbud infördes,
som längst i Norrland till 1926 och därefter en
kort allmän jakttid som 1928 omfattade bara 4
dagar i de nordliga länen och 2 - 6 dagar i öv-
riga Sverige. Denna omfattning av den allmänna
jakttiden kvarstod sedan ända tills nya regler för
licensjakt började införas i landet. Under andra
världskrigets infördes i delar av Götaland och
Svealand en längre allmän jakttid för att medge
en utökad jakt under den rådande kristiden.
Trots en starkt ökad avskjutning var älgstammen
efter kriget så stark att en fortsatt tillväxt kunde
uppnås utan särskilda restriktioner. Data till hela
avsnittet har hämtats från Hamilton (1958).

ALLMOGEJAKT PÅ 1900-TALET
En intressant inblick i den norrländska allmoge-
jakten under 1900-talet ger Birger Arvidsson
(1983) i sin avhandling ” Den nordsvenska all-
mogejakten Allmogejägaren, fångsten och för-
sörjningen 1920 - 1940”. Författaren har inter-
vjuat ett antal sagesmän bosatta i glesbygden från
nordvästra Svealand och norrut. Dessa utgörs
huvudsakligen av småbrukare med skogsarbete
som biinkomst. Ca tre fjärdedelar av sagesmän-
nen uppger att de jagat älg olagligt men samti-
digt var de i övrigt ” välfrejdade personer utan
kriminell belastning.” Detta ger en anvisning om
att man kanske inte tyckte att jaktlagstiftningen
hade samma tyngd som annan lagstiftning. Och
trots att fangstanordningar för älg var förbjudna
i och med 1864 års jaktlagstiftning har flera av
sagesmännen uppgivit att sådana var i bruk ännu
under denna tidsperiod. Det gäller här älgsnaror
och gillrade spjut. Typiskt för deras jakt var att
den var en utpräglad enmansjakt. Arvidsson
konstaterar att för dessa män spelade älgjakten
en inte helt obetydlig roll. Arvidsson anser att
den nya jaktlagstiftningen som kom 1938 inne-
bar något av slutet för den ” fria” allmogejakten i
Sverige. Några motsvarande uppgifter från södra
Sverige för denna tidsperiod tycks inte finnas.
” Allmogejägaren var bärare av en gammal jakt-
kultur som levat i stort sett oförändrad under
århundradena i vårt land. Hårdföra män som

Under lång tid med början redan 1925 dis-
kuterades förslag om att införa licensjakt på älg
- det vill säga en av myndigheterna reglerad
avskjutning även av antalet älgar (tidigare hade
det bara gällt jakttidens längd). Vid denna tid-
punkt kunde förslaget inte införas eftersom det
av regeringen ansågs skulle uppfattas ” såsom ett
ingrepp i den gällande principen om jakträtt för
envar jordägare å honom tillhörigt område”. En
viss möjlighet för större markägare att jaga på
licens erbjöds dock.

Ett begynnande problem vid denna tidpunkt
var att älgen började uppfattas som ett skadedjur
på tallungskog och grödor. Särskilt för att kunna
ersätta skador på gröda infördes 1931 en avgift
på fällda älgar, 15 kr för älg skjuten under all-
män tid och 25 kr för älg skjuten på licens. Den
fortsatta regleringen av älgjakten under resten
av 1900-talet har gjort att jakten har kommit att
bedrivas under alltmer komplicerade adminis-
trativa former och med ett flertal olika system
för att på olika sätt kontrollera älgstammens
utveckling. Dessa olika regleringar har återver-
kat på älgstammens utveckling vad gäller sam-
mansättning och numerär även idag ibland med
stora problem som följd - skador på skog och
gröda, trafikolyckor - och man kan med fog säga
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med primitiva medel kämpade sig till en torftig
bärgning, i vilken jakten och fångsten utgjorde
en viktig del.” (Arvidsson 1983).

knytning till högre samhällsskikt och storstaden
var ganska begränsad. Av de svenska jägarna
bodde 35 % i norrlandslänen som bara har 10 %
av landets befolkning. Inslaget av jägare från ut-
landet som mot höga avgifter deltar i den svens-
ka hjortdjursjakten torde vara högst begränsat.
Jakt var fortfarande kring 1980 en verksamhet
knuten till landsbygd-glesbygd och med en sär-
skilt uttalad sådan knytning i den norra delen av
Sverige. Utvecklingen under de senaste 20 åren
har inneburit att denna knytning har minskat i
och med samhällets ökande urbanisering.
Detta innebär att helt nya grupper gjort entré i
jägarkåren, stadsbor för vilka jakten blivit ett sätt
att umgås (Ekman & Yves 1993). Helt aktuella
studier saknas dock i frågan.
Även det svenska folket i gemen är även mycket
intresserat av djur och natur. 75 % av landets
befolkning är enligt genomförda enkäter mycket
eller ganska mycket intresserade av älg och rå-
djur. Tre fjärdedelar har en positiv eller accep-
terande attityd till jakten, endast 10 % intar en
negativ inställning.

ÄLG- OCH RÅDJURSJÄGAREN
PÅ 1980-TALET
En mycket viktig del av jakten och särskilt den
efter älg och rådjur är vad den betyder för mark-
ägare och jägare och vilka det är som deltar i jak-
ten. Några goda data om detta finns tyvärr inte
förrän från den senare delen av 1900-talet. Jägar-
kårens sociala sammansättning studerades av en
statlig jaktutredning som presenterades mellan
1979 och 1983 (Ekström 1983). Denna studie vi-
sade att jakten fortfarande vid denna tid hade en
stark anknytning till landsbygden och till min-
dre samhällen med mindre än 15000 innevånare
(där bodde 80 % av jägarna ), att jakten är en sys-
selsättning jägaren utövar under en lång tid av
sitt liv och att jakten för tre av fyra jägare är det
stora fritidsintresset. Ca 75 % av jägarna hade
mindre än 5 mil till sina jaktmarker, över 15 mil
hade drygt 15 %. Denna studie visar således på
jaktens och inte minst älgjaktens starka anknyt-
ning till den svenska glesbygden och att dess an-
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