
 

ÄLGHOLK. 
 

 
 
 
Bilden visar en älg som blev flygg1 för bara några dagar sedan. Den är 
född i holken som syns i bakgrunden. 
 
Vi är ett gäng pensionärer som under några vintrar spikat älgholkar. 
Dessa har vi kört ut på vårvinterns skare, skottat undan snön och 
placerat dem på lämpliga ställen – inte långt bort men ganska skyddat. 
Holken på bilden är en av de första vi satte ut; kanske behöver 
älgholkar naturaliseras något innan älgkon med sitt goda luktsinne 
vågar använda den. Ta gärna gammalt obehandlat virke och spika 
ordentligt. En älgko med 2 – 3 kalvar kan väga 200 – 300 kg. 
 
Om man placerar en saltsten i närheten lockas älgen dit och detta 
underlättar avsevärt att få holken bebodd. 
 
En älgholk skiljer sig inte mycket från en fågelholk utom när det 
gäller storleken. Den bör invändigt vara ca 2 x 3 meter, höjden från 
golv till tak görs lämpligen 2,5 meter. Höjden från marken till 
”tröskeln” bör inte överstiga 1,5 meter för då får den dräktiga älgkon 
svårt att ta sig in. Litet hö, kvistar o. dyl. bör man strö ut på golvet. 
 
En älgko söker sig till sin holk ca 5 – 7 dygn innan kalvningen ska 
ske. Sedan den kalvat tillbringar den 2 – 4 dygn i holken tillsammans 
                                                
1 Brukar användas då fågelungar blivit flygfärdiga. 



med kalven/kalvarna. Först efter ytterligare några dygn är dessa 
beredda att lämna holken. Kon står då någon meter från holken och 
lockar på kalvarna. Om dessa är tveksamma och inte vågar sig ut så 
hoppar kon in i holken igen och knuffar helt enkelt ut dem. Det kan då 
gå hett till, men har hon väl återvänt till holken ges ingen pardon. 
Kalvarna ska ut! 
 
När de väl kommit ut ur holken beter de sig som ystra kokalvar på 
grönbete. Ibland händer det att yngre älgkor rycks med i yran. Den 
som har turen att få se en sådan s.k. älglek kan skatta sig lycklig. Det 
är inte många förunnat att komma en älgfamilj så nära för kon är - i 
samband med att kalvarna lämnar holken – i allmänhet ytterst vaksam. 
 
För den som inte är älgjägare kan utsättning av älgholkar vara en 
trevlig sysselsättning och med litet tur kan man få många fina 
upplevelser av älg. Men även om man inte kommer älgen så nära så är 
det ett bra sätt att komma ut i naturen. 
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