
Motion till Osby Norra Älgskötselområde. 

Förbud mot utfodring av älg under jakttid inom vårt älgskötselområde 

Älg behöver generellt ingen stödutfodring och absolut inte under hösten. Utfodring innebär risk för 

överförande av smitta och vid utfodring med grusiga betor förekommer att älgens tänder slits ned. Vi 

anser nu att det är dags att förbjuda utfodring av älg under den tid vi bedriver älgjakt. 

Argument: 

1. Nyligen har sammanlagt 6 älgar påträffats döda inom ett litet område hos ett av våra jaktlag. 

Vi deras kontakt med SVA så ville man inte undersöka någon av älgarna, inte ens en kalv med 

dåligt hälsotillstånd som sköts. Man anger att den sannolika orsaken är att älgarna smittats 

av mask vilket förekommit norrut i Ljungbytrakten. SVA anger att utfodring innebär risk att 

älgen får i sig avföring på foderplatsen och avråder från utfodring i ett läge som det 

beskrivna. Jordbruksverket anger också att om utfodring sker så ska det inte ske med större 

mängd än att det äts upp direkt. Se bilaga 1 

2. Hallaryds Älgskötselområde har sedan 2013 infört ett förbud fram till 1 december för 

utfodring av älg (bilaga 2). Vid muntlig kontakt med Benny Andersson, sekreterare i 

älgskötselområdet, har detta fallit ut mycket väl. Tidigare hade man omfattande betesskador 

på planteringar och ungskog i närheten av foderplatserna, detta har försvunnit. 

3. Det är ingen etisk riktig jakt att sitta vid en foderplats som lockar till sig älg och där fälla 

älgen. Även om man inte gör detta så samlas älgarna i närheten och underlättar att 

vederbörande har gott om älg på sin mark utan för att för den skull vara älgens naturliga 

hemvist.  

4. Teknikutveckling har skett snabbt de senaste åren med utveckling av smarta 

viltkameror/åtelkameror. Det finns otaliga bilder från foderplatser där älg fångats på bild. 

Tekniken innebär att man idag omedelbart får ett MMS med besked att nu finns det vildsvin, 

rådjur, älg eller lo vid foderplatsen.  

Eftersom vildsvinet är ett skadedjur är det accepterat att jägaren tar sig till platsen och 

försöker nedlägga djuret. På samma sätt vore det lika enkelt att ta sig till platsen för att 

skjuta en älg. Vi har inget stöd för att det skett i vårt skötselområde men att det skett på 

andra håll finns det belägg för. 

Våra stadgar: 

”Ändring av bestämmelser för älgskötselområdet 

§ 13 

Beslut om ändring av dessa bestämmelser fattas av älgmöte. Beslut är 

giltigt endast om det beträtts av minst två tredjedelar av de i älgmötet 

deltagande ombuden.” 

  



Yrkandet: 

Skötselområdet beslutar 

att utfodring, som älg kan komma åt, inte är tillåtet förrän vår jakt på älg är slutförd. Undantaget är 

en mängd som inte är större att den äts upp samma dygn, dvs motsvarande en spann. Utfodring av 

större mängder av frukt, eller rotfrukter får inte ske under nämnda tid. 

att om ett älgjaktlag som ingår i skötselområdet bryter mot ovanstående regel så gäller för de sk 

areallagen att det dras en vuxen älg från deras tilldelning samma år eller när laget får nästa tilldelning 

av vuxen älg. För de lag som tillhör avlysningsgruppen dras totalt 2 vuxna älgar från 4 årstilldelningen 

eller kommande fyraårs-tilldelningar. Skillnaden i sanktion beror på att möjlighet att få sin älg är i 

stort sett garanterad för areal-lagen men att så inte är fallet för lag med avlysningsjakt. 

2:a hands-yrkande: 

Ovanstående yrkande med skillnaden att tiden för förbud begränsas till den 1 december. Detta 

yrkande skulle i stort sett då sammanfalla med de regler som finns inom Hallaryds älgskötselområde. 

Bilaga 2 

3:e handsyrkande: 

Ovanstående begränsning av utfodring av älg införs men att sanktionen vid avsteg från regeln görs 

annorlunda. 

Höghult Marestorps jaktlag 3/2 2020 

 

 

 

 

gm/Per Anders Andersson 

  



Bilaga 1: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/foderforolikadjurslag/utfodringavvildadj

ur.4.4857c20614f85be661ba7421.html 

 

Jordbruksverket: 

Utfodring av vilda djur 

Åtel och bete 

Åtel är ett annat ord för lockbete som läggs ut vid jakt i syfte att locka till sig vilda djur 

Reglerna kring användning av åtel regleras i Jordbruksverkets och Naturvårdsverkets 

föreskrifter, bland annat när det gäller jakt på björn. Syftet är inte primärt att utfodra bytet 

utan att under reglerade former locka till sig bytet i jaktsyfte. 

Jordbruksverket resonerar på samma sätt när det gäller användning av bete eller mäskning 

(foder som slängs i vattnet för att attrahera fisken) vid fiske, det vill säga det primära syftet är 

inte att utfodra djuren utan att fånga djuren i en fälla eller få dem att nappa på en krok. 

Det kan även ställas smittskyddsmässiga krav genom bland annat den lagstiftning som 

reglerar hanteringen av animaliska biprodukter. Du hittar mer information om användning av 

animaliska produkter som foder eller bete under Produkter från djur. 

Krav på registrering vid produktion av foder för åtel och bete 

Användning av åtel, bete eller mäsk regleras inte av foderlagstiftningen. Jägaren eller fiskaren 

behöver alltså inte registrera sig som foderföretagare för denna aktivitet. Däremot omfattas 

produktionen av foder för bete och åtel av foderlagstiftningen. Den som producerar fodret ska 

alltså vara registrerad hos Jordbruksverket som foderföretagare. I vissa fall krävs även ett 

godkännande från Jordbruksverket. 

Det finns särskilda regler att ta hänsyn till när det gäller användning av foder vid åtel och 

bete, ett exempel är att vilda fiskar får användas som betesfisk om de är från samma 

vattenområde som de ska användas i. Reglerna finns i föreskriften om animaliska biprodukter 

och införsel av andra biprodukter som du hittar under Svenska foderbestämmelser. 

Du ska vara registrerad som foderföretagare 

Om du har fisk till exempel mört som ska säljas som betesfisk ska du vara registrerad som 

foderföretagare. På motsvarande sätt finns det regler av vad som får användas som foder för 

utfodring av till exempel rovdjur. 

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/foderforolikadjurslag/utfodringavvildadjur.4.4857c20614f85be661ba7421.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/foderforolikadjurslag/utfodringavvildadjur.4.4857c20614f85be661ba7421.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/produkterfrandjur.4.1dbcbad113c7ffa7b0380003447.html


Utfodring av vilda djur 

Vid utfodring av vilda djur gäller de allmänna kraven på fodersäkerhet. Du ska se till att 

risken för biologisk, kemisk eller fysisk kontaminering av fodret är så låg som möjligt. Fodret 

ska bytas ut ofta och får inte bli mögligt. 

Detta innebär att utfodring direkt på marken i högsta grad är olämpligt och om det 

förekommer skall det vara i sådana mängder att fodret äts upp omedelbart och att rester av 

förorenat och mögligt foder omhändertas. 

Reglerna som gäller för foder gäller bara när du utfodrar vilda djur som kan gå in i 

livsmedelskedjan, till exempel vildsvin, rådjur, hjort, älg och björn. För icke 

livsmedelsproducerande djur till exempel olika rovdjur finns det särskilda regler om 

animaliska biprodukter. Här kan du läsa mer om foder och utfodring med animaliska 

biprodukter. 

Det finns vissa undantag för utfodring av vilda djur 

All utfodring av vilda djur i naturen omfattas i princip av foderregelverkets krav på 

registrering. Jordbruksverket har dock inte ställt några krav på registrering för utfodring av 

mindre mängder foder till vilda djur så länge detta sköts under ordnade former, till exempel 

höhäckar eller saltstenar. Jordbruksverket ställer inte heller några krav på registrering för 

utfodring av vilda djur via en viltåker eller utfodring i den egna trädgården, till exempel 

utfodring av vilda fåglar eller hö och äpplen till rådjur, harar med flera. 

Undantagen avgörs från fall till fall 

Var detta undantag slutar är inte definierat utan får bedömas från fall till fall. Klart är dock att 

de i de fall hela lass med foder (rovor, betor, etc.) har körts ut och dumpats i skogen har denna 

gräns passerats och Jordbruksverket ser inte detta som mindre mängder foder eller att det 

uppfyller regelverkets krav på en säker foderhantering. Den som ansvarar för utfodringen ska 

registrera sig för att möjliggöra en kontroll av att hantering och utfodringen följer ställda krav. 

Registreringen sker i första hand via Jordbruksverkets webbtjänst och i andra hand via 

blankett D192. 

Vid utfodring av vilda djur krävs ett stort kunnande och försiktighet för att undvika 

smittspridning av olika sjukdomar, till exempel svinpest, mul- och klövsjuka med flera. 

Om du vill utfodra rovdjur eller använda animaliska produkter som foder finns ytterligare 

information under Produkter från djur. 

  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/produkterfrandjur/foderochutfodring.4.207049b811dd8a513dc80003970.html
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Bilaga 2: 

 

Hallaryds älgskötselområdes stadgar 

 

Punkt 7 

” Om utfodring av morötter, sockerbetor eller liknande före den 1 december ska dessa omgående 

avlägsnas samt ska ett djur dras från tilldelningen samma säsong från det felande jaktlaget. 

Finns det inget djur tilldelat ska istället en kalv dras från säsongens tilldelning enligt ovan. 

Får man ändå morötter, sockerbetor eller liknande leverede före den 1 december så ska dessa 

förvaras inomhus i en byggnad med heltäckande väggar och tak för att undvika att viltet ska känna 

doften och lockas till området där fodret förvaras. Älgskötselområdets tolkning av jordbruksverkets 

regler för utfodring av vilda djur är att mängden foder inte får vara större än att det äts upp 

omedelbart. Vi hänvisar till jordbruksverkets hemsida: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/foderforolikadjurslag/utfodringavvildadj

ur.4.4857c20614f85be661ba7421.html ” 
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