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Spårinventering 2016 
 

Krav mot Länsstyrelsen 

För att kvarstå som ett älgskötselområde har vi som krav mot Länsstyrelsen att 

genomföra någon form av älginventering. 

Vi har valt att använda metoden spårsnöinventering.  

 

Samtliga jaktlag ska i mån av tillräcklig snötillgång genomföra en samtidig 

spårinventering på respektive jaktmark.  

 

Vid inventeringen 2014, inventerades 85% av arealen. Inventeringen gav då resultatet  

5,7 älgar per 1 000 ha på markerna. 80 vuxna och 14 kalv. 

 

Genomförande 

Styrelsen väljer ut första lördag eller söndag mellan 2016-02-01 och 2016-04-06 med 

tillgång och ålder på snö som ger de bästa förutsättningarna för genomförandet. 

Inventeringen ska ske mellan 08:00 – 13:00 den dag styrelsen meddelar om. Samtliga 

jaktledare larmas via SMS från Jaktvakt om möjligt 2 dagar före aktuell 

inventeringsdag. 

 

Jaktledaren ska i förväg planera och förbereda jaktlaget om spårningen. Efter genomförd 

spårning ska jaktledaren med god säkerhet kunna redogöra för hur många älgar det fanns 

eller funnits inom marken, var om möjligt också när de har korsat gränsen samt deras 

riktning. Jaktledare som är förhindrad att deltaga är skyldig att utse ersättare som övertar 

ansvaret. 

 

Redovisning 

Redovisning av spårresultatet  ska ske samma dag på Ingelstorps Gård mellan kl 12:00 – 15:00 

 

Rapporten skall innehålla: 

 Uppgift om jaktlag och jaktledare 

 Karta med inritad spårriktning vid gränser 

 Antal älgar som fanns kvar på marken 

 Antal älgar som gått ut över gräns och till vilket jaktlag dessa har gått 

 Finns möjlighet ska det skiljas på vuxet/kalv 

 Obs! Endast dagsfärska älgspår skall redovisas. 

 

Underlaget av en spårinventering är mycket viktig för vår framtida älgförvaltning.  

 

Det är därför viktigt att alla utför detta samt att den utförs på den dag som 

styrelsen beslutat. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Martin Andersson 

Ordförande 


