PM nr 5, 170709
Kalvningsuppdatering – kalvningen avslutad
Jägarvänner! Här en sista uppdatering inför semestrarna.
ID

Kalvdatum
Notering 2017-05-22
5867 2017-05-10 Kollad 12/5: 1 kvkalv och 1 tjkalv märkta
4427 2017-06-21
1295
Cementa 5828 2017-05-11 Kollad 15/5: 1 kalv obsad, ej märkt
9957
Kollad 29/5: Ingen kalv, mager ko
1292
Ingen GPS-kontakt
5823
9953
1298 2017-05-10 Kollad 12/5: 1 tjkalv obsad, ej märkt
1297 2017-05-14 Kollad 19/5: tjkalv död på plats, ej dödfödd
4408
Ingen GPS-kontakt
4962 2017-05-16 Kollad 19/5: 1 kvkalv och 1 tjkalv märkta
5821 2017-05-11 Kollad 15/5: 1 tjkalv märkt
5822
5824
Ingen GPS-kontakt
5826 2017-05-07 Kollad 12/5: 1 kvkalv märkt
1299 2017-05-11 Kollad 15/5: 1 tjkalv märkt
5827 2017-05-26 Kollad 29/5: 1 kalv obsad, kon halt/mager
5830
Ingen GPS-kontakt
5868 2017-05-19 Kollad 29/5: Ensam, men tros ha kalv

Bekräftade kalvningar:
Obekräftade kalvningar:
Ej kalvat:
Bekräftade födda kalvar:
Obekräftat födda:
Bekräftade döda kalvar:
Obekräftade döda kalvar

11
1
4
12
2
1
4

Notering 2017-07-07
Dator: går med kalv(ar).
Kollad i fält: Går med kalv!
Ensam bra kondition
Dator: möjlig förlust?
Ensam ok kondition
Ingen kalvning enl. mönster.
Luras varje år - ser ej ut som kalv men brukar ha
Dator: Svårtolkat om kalv är ok.
Dator: Rör sig normalt. Ej kalv.
Dator: går med kalv(ar).
Dator: går med kalv
Ingen kalvning enl. mönster.
Ingen VHF-kontakt i fält
Dator: möjlig förlust?
Dator: möjlig förlust?
Kon hittad död. Benfraktur. Kalven borta.
Ingen VHF-kontakt i fält
Går med kalv enl. fältkoll och dator

MIN. FÖDDA: 11 st
MIN FÖDDA: 12 st
MAX FÖDDA: 14 st
MIN. DÖDA: 1 (1/12 el. 14 = 7,1-8-3%)
MAX DÖDA: 5 (5/12 el. 14 = 35,7-41,7%)

Således har vi en viss osäkerhet i hur det ligger till i år. Men summeringen av första månaden efter
kalvninsstarten är blandad. I värsta fall är knappt hälften av de födda kalvarna döda, och i bästa fall är
det knappt 10%. Det kommer att utkristalllisera sig under nästa kontroll som sker efter sommaren.
Som ni alla vet är ekonomin fortfarande ett aber för oss, men med hjälp av er jägare har vi lyckats
genomföra årets första koll. Inom den närmaste veckan eller två kommer vi att i samråd med en del
älgparker i Småland (ev. även Ölands djurpark) att genomföra en kampanj för att få in mer medel till
älgforskningen i södra Sverige (Växjö, Öland). Vi hoppas mha detta få in medel för att fortsätta ett tag
till, samt öka kvaliteten på den forskning som kommer att kunna bedrivas efter att all information är
insamlad från halsbanden. Faller det väl ut, kan det även bli aktuellt med en fortsättning! Vi har
fortfarande en del prover kvar som kan analyseras, samt ett antal miljoner GPS-positioner och
temperaturloggar i en del älgars våmmar. Men ytterligare förslag på hur man kan fortsätta samla in
medel till detta välkomnas från er jägare. Under senare delen av våren 2018 kommer vi att försöka få
till ett stort seminarium på Öland där vi summerar 10 års forskning på ön. Alla berörda kommer att

bjudas in och vi hoppas på god uppslutning och en informativ dag i samråd
med er jägare,
allmänheten, media, myndigheter och forskare. Vi kommer att sprida all nödvändig information inför
denna dag, och även söka medel ur länets Älgvådsfond för att då det hela att fungera och bli väl
genomfört.
Har ni frågor – tveka inte att höra av er och glöm inte att vi fortsatt är intresserade av de fyra kor som
vi inte har någon GPS-kontakt med Det gäller kor med halsbandsnummer: 1292, 4408, 5824 och
5830.
Vi återkommer med uppdateringar!
För älgprojektet

Jonas Malmsten (0735-646664, jonas.malmsten@slu.se, eller jmalmsten@gmail.com)

