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Information om älgfångster, kalvar med mera

Älgvänner! 
 
För ett par helger sedan gjordes en mindre fältinsats på Öland för att enligt tidigare 
information försöka söva, undersöka och provta älgkor som förlorat kalv på Öland. Två kor 
sövdes och provtogs (mjölk, blod med mera) på södra Öland. Den ena (1297) var i relativt 
dåligt hull, medans den andra (5827) var något i något bättre kondition, om än inte på topp. 
Det fanns ytterst lite mjölk i deras juver, men analys av den lilla mjölken eller vätskan som 
fanns visade inte på någon bakterie-växt. Blodprovssvaren visade på försämrade blodvärden 
för de bägge korna, men ingalunda livshotande. I blodprovssvaren kunde utläsas en antydan 
till blodbrist (lägre än normala nivåer av röda blodkroppar, men inte som resultat av en 
infektion. De vita blodkropparna (som kan öka vid en infektion eller inflammation) var 
lindrigt till måttligt förhöjda. Vidare analyser och jämförelser med blodanalyser från fångade 
älgkor i andra projekt pågår. De bägge älgkorna väcktes efter en kort stund och betedde sig 
(och beter sig fortfarande) normalt.  
 
Intet nytt är att berätta på kalvöverlevnadsfronten. I samband med ko-sövningarna gjordes 
även en kalvningskoll och i livet fanns fortfarande 16 av 20 födda kalvar av totalt 13 
kalvande kor. Åtta kor har alltså inte kalvat, och det ligger på ungefär samma nivå som i de 
övriga märkta populationerna i södra Sverige. En kalv-koll till kommer att göras till hösten 
för att få ett mått på den totala sommaröverlevnaden/-dödigheten hos kalvarna. 
 
Under hösten (oktober) planeras även ett stormöte för jägare och allmänhet på Öland, i 
samarbete med Länsstyrelsen. Vi försöker så snart som möjligt boka ett datum för detta och 
återkommer med mer information. Kort sagt så finns en hel del information att delge efter 
knappt åtta års undersökningar, varav fyra år med GPS-märkta älgar.  
 
Vi ber alla jägare även att fortsättningsvis samla in prover från älgar som olyckligen dött 
sommartid (våm-prover, käke, mjälte mm), samt även från rådjur (våmprover). Proverna kan 
lämnas till Magnus Johansson, eller så kan kontakt tas direkt med mig (mail & telefon ovan). 
 
Vi önskar er alla en trevlig sommar så länge och tack för gott samarbete! 
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