
SPILLNINGSINVENTERING 

Välkomna till Teamsmötet ikväll kl 18.00

Lars Björk

• Stäng av era kameror
• Stäng av era mikrofoner
• Har ni en fråga så ”räck upp handen”
• Ni kan också skriva frågan i chatten



METODER FÖR 
INVENTERING

• Spillning
• Älg- och kronobs
• Avskjutning
• Kalvvikter
• Simultanobsar
• Åtelkameror 
• (Trafikolyckor) 

Foto: Mostphotos



METODER FÖR INVENTERING

• Älg-, kron- och rovdjursobservationer
• Rapportering från enskilda jaktlag



METODER FÖR INVENTERING
• Avskjutning

• Rapportering från jaktlag
• Allt vilt rapporteras men på olika sätt



METODER FÖR INVENTERING
• Kalvvikter- rapporteras per fälld älgkalv

Foto: Mostphotos



METODER FÖR INVENTERING

• Simultanobsar
● Samordnas över större område tex Älgskötselområde

● Används framförallt för vilt där annat alternativ saknas- Dovhjort och kronhjort 

är det vanligaste arterna



METODER FÖR INVENTERING
• Åtelkamera

• Oftast enskilda jägare / jaktlag. Stor utvecklingspotential
• Vildsvin, stora rovdjur …



VAD BEHÖVER VI FÖR 

KUNSKAP OM ÄLGEN
Älgens reproduktion och stammens sammansättning

• Älgobs

Älgtäthet
• Spillningsinventeringar
• (Flyginventeringar)

Trafik och övrig dödlighet
• Viltolycka.se och Viltdata

STORA ROVDJUR

Vargrevirets storlek och utbredning
• Ta hjälp av länsstyrelsen

Björntäthet
• Spillningsinventeringar
• Rovobs / Älgobs

Foto: Mostphotos



FÖRDJUPNINGAR INVENTERINGAR



Basinventeringar

● Avskjutningsstatistik

● Älgobs

● Slaktvikter på kalv

● Spillningsinventeringar

Utökade inventeringar

● Flyg

● Åldersberoende reproduktion

● Hälsostatus

● Genetisk övervakning

● Referensområden

ÄLGINVENTERINGAR



SPILLNINGSINVENTERING

SPILLNINGSINVENTERING

● En av basinventeringarna i älgjaktsystemet

● Ger trender över tid och en uppskattning 

av tätheter- djur / 1000 ha 
Samt ett mått på kvalitén i inventeringen

(95 % Konfidensintervall)

● Spillningsinventering tillsammans med en 

väl fungerande älgobs ger…
• Säkrare uppskattning av älgstammen än 

tex flyginventering
• Som startvärde gör gärna två år i följd
• Därefter vart annat, vart tredje år



DESIGN AV INVENTERING

SPILLNINGSINVENTERING

● Man väljer ut ett område
• Företrädelsevis ett område med en 

egen älgstam - ÄFO

● Ett rutnät av ”trakter” läggs ut. Hur 
tätt det är mellan trakterna beror av 
områdets arrondering samt var det 
ligger och vilket resultat som önskas av 
inventeringen
• Som tätast: Varannan kilometer 

(centrum av trakten)
• Om möjligt minst 100 trakter, i övrigt 

styr resultatet hur många det blir 
totalt



I SKOGEN

SPILLNINGSINVENTERING
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I SKOGEN

SPILLNINGSINVENTERING

5,64 m1,78 m

Älg: 5,64 m (100m2)

Rådjur: 1,78 m (10m2)

Käpp = 1,78 m

Snöre = 5,64 m



I SKOGEN

X

Obs! Mer än hälften 
av högens kulor skall 
vara inom ytan för att 
räknas!

Älghög = minst 20 kulor

Rådjurshög = minst 10 kulor
10 -39 kulor = rådjur
Över 40 kulor = dovhjort



VI RÄKNAR FÄRSKA ÄLG- SAMT RÅDJURSHÖGAR

SPILLNINGSINVENTERING

X

Obs! Mer än hälften 
av högens kulor skall 
vara inom ytan för att 
räknas!

Älghög = minst 20 kulor

Rådjurshög = minst 10 kulor



VI RÄKNAR FÄRSKA ÄLG- SAMT RÅDJURSHÖGAR

SPILLNINGSINVENTERING

Och kategoriserar marktyp

- Äldre skog (över 4 m höjd), samt myrar

- Ungskog (under 4 m höjd)

- Öppen mark, jordbruksmark, betesmark

 Ej inventerbar

- Samhälle, vägar, sjö, hav

- Snö- eller mindre vattensamling

- Skogsbruk, gallring, nytt hygge, etc.

- Plöjd-, nysådd-, brukad åker

- Beteshage

- Annan orsak
 De ytor som inventeras ska ha varit opåverkade från 
oktober till dess att inventeringen genomförs



ANVÄNDA APPEN

18

● Fulladdad telefon
● Ladda ner inventeringen innan
● Fungerar oavsett täckning. Vid 

dålig täckning se till att appen
får vara igång när ni får kontakt 
igen

● Ni knappar in er 
inventeringsnyckel under 
”grupper”

INVXXXXXXX



ANVÄNDA APPEN

19

● Fulladdad telefon
● Ladda ner inventeringen innan
● Fungerar oavsett täckning. Vid 

dålig täckning se till att appen
får vara igång när ni får kontakt 
igen

● Ni knappar in er 
inventeringsnyckel under 
”grupper”

INVXXXXXXX



ANVÄNDA APPEN

20

● Fulladdad telefon
● Ladda ner inventeringen innan
● Fungerar oavsett täckning. Vid 

dålig täckning se till att appen
får vara igång när ni får kontakt 
igen

● Ni knappar in er 
inventeringsnyckel under 
”grupper” Ni får av oss.

INVXXXXXXX



ANVÄNDA APPEN

21

Navigering
● Bara punkter inom 5 km syns i 

telefonen
● Norr upp i normalläge, om du 

vill kan du vrida kartan
● När du är framme vid provytan 

”signalerar” appen om du tillåtit 
detta



ANVÄNDA APPEN

22

Navigering
● När man är framme kommer 

frågan om man vill registrera ett 
resultat

● Det går också att fylla i resultat 
fastän man inte står på provytan 
(det kan tex vara mitt i en sjö). 
Klicka då på aktuell yta i kartan



ANVÄNDA APPEN

23

Navigering
● När man är framme kommer 

frågan om man vill registrera ett 
resultat

● Det går också att fylla i resultat 
fastän man inte står på provytan 
(det kan tex vara mitt i en sjö). 
Klicka då på aktuell yta i kartan. 

● Måste vara inom x m från för 
kunna registrera.



ANVÄNDA APPEN

24

● Alla inom ÄFO som har 
inv nyckel ser vad som 
är inventerat.



DETTA FÅR NI

SPILLNINGSINVENTERING

● Översiktskartor över området 
● Fältinstruktion

● Tillgång till spillningsinventeringen 
via Viltdata appen



DETTA BEHÖVER NI OCKSÅ

SPILLNINGSINVENTERING

● Fulladdad telefon
● Käpp 1,78 meter lång
● Snöre 5,64 meter långt
● Centrumkäppar (underlättar)



DEN SOM INVENTERAR

SPILLNINGSINVENTERING

● Terränggående

● Van att gå i skogen och se spillning

● Kartvana, kompassvana

● Noggrann och ärlig

● Intresserad av uppgiften

Foto: Niclas Erdenvik



NAMN PÅ TRAKTANSVARIGA

28

Vi behöver utse ansvariga för 
varje trakt. Äso sänder listan till 
Lars Björk



SPILLNINGSINVENTERING I 

JORDBRUKSLANDSKAP
● I områden med en relativt hög andel 

jordbruksmark behöver man titta på lite 

mer än bara genomsnittliga värden

● En större andel av ytorna i ”skogsmark” 

kommer att kunna inventeras jämfört med 

ytorna på ”öppen mark/jordbruksmark”

● Detta pga att det ofta inte går att 

inventera på den ”öppna marken” då den 

varit brukad / påverkad under 

inventeringsperioden



GENOMFÖRANDE AV SPILLNINGSINVENTERING
X X

XXX X XX X X X

XXX X XX X X X

XXX X X X

X X X X X

X XDet blir fler ytor i skogen som kan inventeras

Så dessa kommer få ett större genomslag i resultatet



GENOMFÖRANDE AV SPILLNINGSINVENTERING
X X

XXX X XX X X X

XXX X XX X X X

XXX X X X

X X X X X

X XDet blir fler ytor i skogen som kan inventeras

Så dessa kommer få ett större genomslag i resultatet

100 % av ytorna kan inventeras

65 % av ytorna kan inventeras



ÄLGARNAS UTNYTTJANDE AV OLIKA MARKER

Ca 20 – 35 %



ÄLGARNAS UTNYTTJANDE AV OLIKA MARKER

Sedan slår vi samman dessa resultat och det blir ett resultat för hela området

 Justerad älgtäthet

Vi räknar ut ett resultat för skogsmarken

Och ett resultat för jordbruksmark





LYCKA TILL

SPILLNINGSINVENTERING

Inventeringen genomförs under en 
Niodagars (9) period… 23 april till och med 1 maj

Frågor om inventeringen besvaras i första hand av: Lars Björk


