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Område Malungs Östra Venjans ÄFO

Bild över inventeringsområdet
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Allmänt om inventeringen
Beställare av inventeringen var Malungs Östra Venjans ÄFO. Design och intensitet för inventeringen
diskuterades med företrädare för området och verifierades innan flygningarna av ansvarig personal för
den statistiska efterbearbetningen av insamlat material.
Områdets totala areal var 264056 ha och av dessa inventerades samtliga.
Morkarlby VVO deltog inte i inventeringen och i följande kartor i rapporten är därför registrerade
observationer dolda.
Inventeringen fortlöpte utan avbrott med undantag för två dagar då det rådde underkyld dimma i området.
För att effektivisera fältarbetet fanns tillgång till en bränslebil för att minimera stilleståndstiden i samband
med tankning mitt på dagen. Uppdraget utfördes med en helikopter och under mycket goda
inventeringsförhållandena under perioden 11-18 december 2018.
Avståndet mellan inventeringslinjerna sattes till 2000 meter. Syftet var att beräkna älgstammens storlek
totalt i området och om möjligt även kunna påvisa lokala skillnader i älgstammens storlek i 3 utmarkerade
delområden. En förutsättning var att inventeringen skulle utföras tidigt under vintern för att på så sett
bättre kunna uppskatta älgarnas fördelning inom området innan vintervandringarna sätter igång.

Inventeringsmetodik
Inventeringen har genomförts med metoden Distance sampling. Inventeringen sker längs
förutbestämda flyglinjer. Dessa är parallella och jämnt fördelade över hela inventeringsområdet.
Samtliga observerade älgar har positionerats med hjälp av GPS. Alla observerade älgar är med i det
statistiska beräkningsunderlaget. På varje observationsplats registreras även terrängens och skogens
beskaffenhet. Metoden är vetenskapligt fastställd och för en lättläst och ingående metodbeskrivning
hänvisas till tre skrifter :




SLU; Fakta Skog, Flyginventering
SLU; Inventering för adaptiv Älgförvaltning i älförvaltningsområden ÄFO.
Grimsö Forskningsstation, Högskolan i Hedmark; Jämförelse av tre inventeringsmetoder för
älg
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Bilden visar inventeringslinjerna i området



Navigering och positionsbestämning av älgarna sker med ett specialutvecklat system för precis
navigation och samtidigt insamlande av inventeringsdata. Detta direktregistrerande
navigationssystem är mycket fältmässigt och bland det bästa för denna typ av inventeringar.
Älgflyg AB är ensamma i Sverige om denna typ av system.



-5En helikoptrar från HeliAir Sweden har används vid flygningen. Den var av märke Eurocopter
EC120. Denna helikoptertyp är lämplig för inventering eftersom andelen glasad yta är mycket
stor och är rymlig för personalen ombord.

Eurocopter EC120, den helikopttyp som användes under flyginventeringen.

Väder och snöförhållanden under inventeringen.
11/12 Inventeringen började längst i norr mot Gopshus. Minus 3, Svag vind, halvmulet, ca 20 cm snödjup,
60 % upplega, ett dygn efter snöfall. Utmärkta förhållanden
12/12, Inventeringen påbörjades men fick avbrytas pga dimstråk med underkylt regn.
13/12, Lika som 12/12.
14/12, Sol och minus 20, Svag vind, 50 % - 70 % upplega med stark rimfrost.
Utmärktaförhållanden.Färdig till i höjd med Venjan.
15/12, Mulet och minus 15, Svag vind, lätta dimstråk som löstes upp. I övrigt lika som dagen före.
Färdiga t.o.m. Öje.
16/12, Dimma, ingen flygning
17/12, Mulet och minus 10, Svag vind, 1 dm nysnö och totalt ca 25 cm. Avslutat strax norr om Vansbro.
Mycket goda förhållanden.
18/12, Mulet och 3 cm nysnö. Svag vind, Avslutat inventeringen i området runt Äppelbo mot Vansbro.
Mycket goda förhållanden.
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Resultat av inventeringen
Inventeringens utförande och design bedöms vara mycket god och ett mycket stort antal djur ingår i
beräkningsunderlaget. De yttre betingelserna var som beskrivet också mycket goda.
Måttet på variation uttrycks i % CV = Coefficient of Variation. Ett högre värde indikerar större variation
(osäkerhet) i skattningen. % CV är användbart då man vill jämföra osäkerheten/spridningen och därmed
kvalitén mellan olika inventeringar, vilket man inte kan göra med att enbart jämföra standardavvikelse.
Som tumregel brukar viltforskare ange att ett normalt % CV-värde för viltinventeringar (oavsett vilken
typ av inventering) är ca 20%, och att ett resultat med % CV under 15% är att betrakta som mycket bra.

Resultat Malungs Östa+Venjans ÄFO, Dec 2018
Inventerad areal
Antal älgar /1000 ha
95 % intervall/1000 ha
Antal Älgar (vid Obsplatser för täthetsberäkning)
Totalt beräknat antal älgar inom inventeringsytan
95% intervall

Antal
264056
6,5
5,0 ‐8,5
247
1719
1315 ‐2248

Procent
ha
st
st
st
st
st

13,6 %CV

Könsfördelning (av 279 st könsbestämda)
Antal tjurar
Antal kor
Antal kalvar

122 st
103 st
54 st

43,7%
36,9%
19,4%

Ko utan kalv
Ko med en kalv
Ko med två kalvar
Kalv/ko
Kalv/vuxen

57
39
7
0,52
0,24

55,3%
37,9%
6,8%
52,4%
24,0%

st
st
st
/st
/st

Tjur % av vuxna
Ko % av vuxna
Vuxna älgar %
Kalv %

54,2%
45,8%
80,6%
19,4%

Värt att notera i tabellen är att älgtätheten är beräknad på inventerad areal. Om beräknat antal älgar
istället slås ut på den registrerade arealen på 236859 hektar, får man fram en älgtäthet motsvarande
7,26 st/1000 hektar.
Nästa sida visas en tabell med resultatet (per inventerad areal) uppdelat på samtliga 3 ingående
delområden.
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81410 ha

Del SYD

80379 ha

6,2 st

Del NO

%CV 102267 ha

5,9 st

4,7‐7,7 st

Del NV

7,3 st

4,5‐7,7 st

69 st

Resultat Malungs Östa+Venjans ÄFO Totalt

5,6‐9,5 st

71 st

501 st

95 % intervall/1000 ha

95% intervall

264056 ha
5,0 ‐8,5 st

107 st

474 st

383‐656 st

Inventerad areal

247 st

744 st

362‐619 st

av 79 st

Antal kor

Antal tjurar

54 st

103 st

122 st

55,3%

19,4%

36,9%

43,7%

15 st

19 st

23 st

38 st

52 st

39,5%

50,0%

20,4%

33,6%

46,0%

11 st

21 st

14 st

33 st

40 st

33,3%

63,6%

16,1%

37,9%

46,0%

13 st

17 st

17 st

32 st

30 st

40,6%

53,1%

21,5%

40,5%

38,0%

13,6

1719 st

569‐972 st

av 87 st

Antal kalvar

57 st

37,9%

6,5 st

Antal Älgar (vid Obsplatser för täthetsberäkning)
1315‐2248 st

av 113 st

Antal älgar /1000 ha

Totalt beräknat antal älgar inom inventeringsytan

av 279 st

Ko utan kalv

39 st

Könsfördelning

Ko med en kalv

0,53 /st 53,1%

6,3%

0,42 /st 42,4%

0,27 /st 27,4%

2 st
0,61 /st 60,5%

0,19 /st 19,2%

48,4%

3,0%
0,52 /st 52,4%

0,26 /st 25,6%

54,8%

51,6%

1 st

Kalv/ko

0,24 /st 24,0%

57,8%

45,2%

78,5%

10,5%

Kalv/vuxen

54,2%

42,2%

83,9%

21,5%

4 st

Tjur % av vuxna

45,8%

79,6%

16,1%

6,8%

Ko % av vuxna

80,6%

20,4%

7 st

Vuxna älgar %

19,4%

Ko med två kalvar

Kalv %
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I kartan syns inventeringsområdet samt de könsbestämda älgarnas positioner vid inventeringstillfället.
Älgstammens täthet varierar lokalt inom området vilket syns tydligt i kartan.
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Kartan visar älgarnas fördelning totalt i området samt i tre utpekade delområden
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Älgarnas fördelning vid inventeringstillfället
Inventeringen kunde genomföras under vintersäsongens ”första snö”. Den ringa snömängden som låg
även i höjdlägen som Kläppen, Fenningbergen och Lyberget gjorde att älgarna var någorlunda jämt
fördelade och under hela inventeringen fanns ingenting som tydde på att älgarna var på vandring. Trots
detta fanns inom alla 3 utpekade delområden tämligen stora områden som höll markant mindre älg än
medeltalet i övrigt för området. Detta sammanföll ofta med större sammanhängande myrområden och
därtill magra marker. Generellt kan ändå sägas för den övriga ytan att det är relativt jämt med
älgobservationer och att älgarna endast vid ett fåtal tillfällen hade grupperat ihop sig större grupper.
Bilagd karta till rapporten visar var de observerade och könsbestämda älgarna befann sig vid
inventeringstillfället. På kartan finns älgarna markerade med olika färger och symboler.

Övriga kommentarer till inventeringen
 En flyginventering ger alltid en ögonblicksbild av var älgarna befinner sig just vid tidpunkten för
inventeringen. Tolka därför punkterna som anger älgpositioner på kartan som en fingervisning om
i vilken del av området älgarna uppehåller sig vid denna del av året. Vid ett annat tillfälle kan
älgarna ha flyttat sig till andra områden.
 Några utmärkande tendenser till pågående älgvandring stod inte att se vid detta tillfälle. Älgflyg
bedömer därför att de avbrott i inventeringen som blev följden av underkylt regn inte påverkar
resultatet eftersom älgarna inte var i rörelse.
 6 kronhjortar och 1 varg observerades i områdets nordöstra del den första inventeringsdagen.
 Barmarksäsongen 2018 var generellt mycket gynnsam för skogsfågeln i landet.
Under inventeringen observerades 204 tjädertuppar och 533 orrar.
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Varför flyginventering
Den viktigaste anledningen med en flyginventering är att den både ger besked om det totala antalet älgar
och om älgstammens könsfördelning och kalvprocent i förhållande till vuxna. Detta ger underlag för en
genomtänkt och långsiktig älgförvalting. Tack vare den morderna navigeringstekniken kan man vid nästa
flyginventering flyga på precis samma sätt. Det gör att man kan få en god uppföljning av det uppsatta
målet i älgförvaltningen och ett optimalt underlag för att analysera förändringar i älgstammen.
Ett stöd för att ha kontroll på älgstammen mellan flyginventeringarna är Älgobs och spillnings- och
betestrycksinventeringar men det säkraste sättet att kontrollera älgstammens storlek är dock att genomföra
upprepade flyginventeringar med ca 4-5 års mellanrum. En enskild inventering kan inte ge något
långsiktigt prognosunderlag men med upprepade inventeringar och uppföljningar kan man däremot påvisa
trender, vilket ger jägarna möjligheten att kunna anpassa den framtida förvaltningen av älgstammen mot
ett önskat antal individer där hänsyn även kan tas till rovdjurstryck, skogspåverkan, trafikpåverkan,
sjukdomar mm.

Rapporten är framställd av ÄlgFlyg AB, Dala-Husby i Februari 2019.
Av Eric Ringaby och Erik Aretorn

