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BAKGRUND
Som ett led i att byg ga upp en lo kal älg för valt ning en ligt mo der na prin -

ci per har jä gar na i Sy dö stra Vär mlands VVO bör jat sam la data om bl a ål -
der från fäll da äl gar i sam band med äl gjak ten sä song en 2007/2008. I
rap por ten pre sen te ras över sikt ligt re sul ta ten. 

För de len med att upp rät ta för valt nings om rå den och sam la data från
des sa är:

• att jä ga re och mark äga re er bjuds bät tre under lag när      av skjut nings -
pla ner skall upp rät tas.

• att säk ra re kun na fö lja ut veck ling en i ål ders för del ning, kalv pro duk -
tion, slaktvik ter och hor nutveck ling.

• att byg ga älg för valt ning en på en bio lo giskt mer kor rekt grund.

MATERIAL OCH METODER
Re sul ta ten från sä song en 2007/2008 ba se ras på ana ly ser av 17 äl gar som
fäll des i om rå det. Allt in sam lat ma te ri al från en skil da äl gar re do vi sas se pa -
rat i slu tet av rap por ten med hän vis ning till re spek ti ve jakt lag. För någ ra
äl gar är inte upp gif ter na helt kom plet ta och de mås te där för ut eslu tas från 
vis sa be räk ning ar (samt li ga in läm na de äl gar finns re do vi sa de i bi la gan i
slu tet). Vi har där för kon cen tre rat analyserna till de älgar där vi gjort
åldersanalyser.
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SAMMAN FATT NING

Ma te ri a let är för li tet för att man skall kun -
na se ett sä kert mön ster i bl a ål der för del -
ning en i stammen.

 Ål ders da ta sam las lätt in ge nom ana ly ser
av tän der. Gör man det ta år li gen i ett lämp -
ligt stick prov kan man med ti den be skri va
skift ning ar i jakt tryck et och dess utom skat ta
kalv pro duk tio nen vis sa år samt re kon stru e ra
stam men och gö ra skatt ning ar av hur myck et 
äl gar det finns. Ål der sa na ly ser na blir där med
ett kom ple ment till oli ka ty per av in ven te -
ring ar!

För att kun na be dri va en ef fek tiv älg för valt -
ning är ett bra fak ta un der lag en fö rut sätt -
ning. De re sul tat som re do vi sas i rap por ten
är vik ti ga i det fort sat ta för valt nings ar be tet.
In for ma tion som hur många kal var som pro -
du ce ras och hur död lig he ten för de las bland
tju rar, kor och kal var, gör det möj ligt att pro -
gnos ti se ra älgs tam mens ut veck ling. Kom bi -
ne ras det ta med en kor rekt genom förd fly -
gin ven te ring och väl rap por te rad Äl gobs, som 

ger upp gif ter om hur många äl gar det
finns i om rå det samt hur des sa för de las
över kön och ål dersk las ser, är ut gångs -
punk ten för lyck ad älg för valt ning den bäs -
ta möj li ga. Kom plet te ras da ta ma te ri a let
från Sy dö stra Vär mlands VVO med nog -
gran na upp gif ter om kalv vik ter och hur
des sa ut veck las i fram ti den kan man ock så
få in for ma tion om hur fö do till gång en ut -
veck las i området.

Tänk på att be räk ning en av hös tens av -
skjut ning be hö ver ett kon kret mål för den
ön ska de vin ter stam mens samman sätt ning
och tät het!

Var no ga med att an vän da ut skick a de
blan ket ter vid in sam ling av kä kar och liv -
mö drar. Var je älg mås te få en unik sif fer -
kom bi na tion som skall skri vas in i blan ket -
ten när man kom mer till slak te ri et och läg -
ger in si na upp gif ter. Sam ma
sif fer kom bi na tion no te ras på kä kar och
livmödrar (om sådana samlas in). 



RESULTAT  OCH DISKUSSION

Ålder
Den låga me del ål dern (tabell 1) bland tju rar na i Sy dö stra Vär mlands

VVO är ty pisk för de fles ta om rå den i des sa de lar av lan det och åter speg las 
ock så i ål ders för del ning en. Det sak nas bl a gam la tju rar. Lik som i många
and ra om rå den ut görs mer par ten av de fäll da dju ren av ett- och tvåå ri ga
tju rar. I det fles ta om rå den skjuts yt terst säl lan tju rar över 10 år nu me ra
(ing en tjur äld re än 4 år ål ders bes täm des 2007). En mer pre cis be skriv ning
av för del ning en i oli ka ål dersk las ser i re gio nen går inte att uttala sig om
eftersom materialet är litet.

Det finns någ ra äld re kor i ma te ri a let och lite fär re unga djur än bland
tju rar na. Jakt tryck et för de las så le des ut på fler årsk las ser bland kor na jäm -
fört med tju rar na. Det är gan ska van ligt att det år li gen fälls kor som är
mel lan 10 - 20 år gam la (i år fäll des bl a en 18-årig ko). Till skill nad från tju -
rar na be ror det ta på att man är för sik tig med att skju ta vuxna individer
(figur 1). 

Ge nom tju rar nas hög re död lig het i ung ål der min skar an de len kvar va -
ran de tju rar snabbt vid hög re ål dersk las ser och vid t ex fem års ål der tor de
det fin nas någ ra få kvar av en år skull. Det ta är den vik ti gas te an led ning en
till var för det har bli vit ovan ligt att man fäl ler sto ra tju rar med tro fé horn.
Det är allt så få tju rar som lyck as över le va till ka pi tal ål der i Sy dö stra Vär -
mlands VVO. För kor na är över lev na den i re gel bät tre.  Mer data un der
de kommande åren kan bättre belysa detta förhållande. 

Fö ljer man ål ders för del ning en år li gen kan man med ti den se om för änd -
ring ar i av skjut ning en på ver kar samman sätt ning en. Om man lö pan de
sam lar ål ders da ta på ett kor rekt sätt kan man se dan re kon stru e ra stam -
men ge nom att räk na ut hur många äl gar som fanns i om rå det un der oli ka
år och där med kan man be räk na hur många kal var som fötts.
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Fi gur 1. Ål ders för del -
ning en av fäll da älg tju -
rar och älgkor i  SÖ
Vär mlands VVO 2007.

Ta bell 1. Ut veck ling av me del ål der, 
slaktvik ter och horn bland äl gar i
SÖ Vär mlands VVO. Stick pro ven är 
små vil ket be ty der att egen ska per -
nas värden är osäkra.

Kor

Me del ål der exkl. kalv (år) 4,6

Slaktvikt exkl. kalv (kg) 169,4

Tju rar

Me del ål der exkl. kalv (år) 2,2

Slaktvikt exkl. kalv (kg) 175,9

Tag gan tal 4,2

Hor nut lägg (cm) 69,9
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Vikt
Det finns vik ter på allt för få äl gar för att ge nå gon sä ker väg led ning om

me del vik ter bland äl gar samt om kropps till väx ten.
Kalv vik ter är spe ci ellt in tres san ta efter som de ofta åter speg lar stam -

mens kon di tion bät tre än vux na äl gar. Så da na upp gif ter kan vi nu me ra
en kelt få ge nom att jakt la gen di rekt läg ger in sina upp gif ter via nä tet i da -
ta ba ser. Vi har dock inga upp gif ter från 2007 för den na rap port. Det är
önsk värt att fort sätt nings vis sam la in så mycket kalvvikter som är
möjligt.

Det är vik tigt att vara noga vid väg ning en efter som till stånd sutveck ling -
en (änd ra de för hål lan den i ex em pel vis fö do till gång el ler för änd ring ar i
po pu la tion stät het) för po pu la tio nen i Sy dö stra Vär mlands VVO kan
upp täck as, via even tu el la för änd ring ar i kalv vik ter mel lan år. Väg där för
med vå gar. Gis sa el ler skat ta inte vikten på basis av något annat
kroppsmått

Horn
Ma te ri a let är dock allt för li tet för att be skri va hor nutveck ling en bland

tju rar na. Giss nings vis finns det dock ett få tal tju rar som blir så gam la nu -
me ra på grund av det hår da jakttrycket. 
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Uppgiftslämnare

Älg-

nummer Datum Kön Ålder

Slakt-

vikt Utlägg

Antal 

taggar Anmärkning
Hulta 1 . Ko 18 . . . Mycket slitna tänder
Långerud Västra 11:2 2007-10-11 Ko 1 168 . . Onormalt hög vikt. Rätt vägd?
Ängs Säteri . . Tjur 1 140 30 2 Oktober
Långrud.Östra 2:1 . Ko 3 . . . November
Undersbol . . Tjur 4 . . . .
Bjurvik . . Ko 1 . . . .
Billige 2 . Tjur 2 . . . .
Billige 1 . Ko 1 . . . .
Gjordsbol 3:2 2007-10-13 Tjur 1 130 40 4 .
Räverud 1 2007-10-13 Ko 2 160 . .
Långerud.Västra 11:1 2007-10-11 Tjur 2 . 70 4 .
Bjurvik . . Tjur 3 . . . .
Gren . . Ko 2 . . . Oläslig plastbricka
Krontorp 1 . Ko 3 . . . Angivet älg 1 och 2 på blanketten. Se nästa älg
Krontorp 2 . Ko 8 . . . Gissat kön. Oklart på blanketten
Gjordsbol-Väglösa 3:1 2007-10-12 Ko 7 180 . . .
Sektion Gren . . Ko . 148 . . Hittar ingen käke till denna. Blanketten låg lös

Bi la ga


