
 
ÄLGOBSERVATIONSKORT 2020 

Älgobservationskortet insänds till skogsbruksbyrån samtidigt med statistikblanketten. 

Älgobservationskortet ifylls förslagsvis vid samling efter avslutad såt eller jaktdag. Det är också ett bra tillfälle för jaktledaren att anteckna om 
något behöver göras på de olika passen, exempelvis röja skjutgator, bygga nytt torn, snitsla stig, osv.  

Uppskatta antalet kvarblivna älgar på jaktområdet efter avslutad jaktsäsong. 

För närmare anvisningar om hur observationskortet ska fyllas i, se nästa sida. 

Om ni behöver fler observationskort finns det att ladda ner på landskapsregeringens hemsida:  
http://www.regeringen.ax/miljo-natur/jakt-viltvard/jakttillstand 

(1) (2) (3) (4) Följande älgar har observerats under jakten (5) Följande älgar har 
fällts under jakten 

(6) Övrigt 
      Tjur Kor          
                                    

Datum Antal jakt- Jaktdagens  1-3 
taggar 

4-7 
taggar 

8-13 
taggar 

14+  
taggar 

Ensam Med  Med Ensam Obestämt Tjur Ko Kalv Vitsvans-
hjort 

Lo Varg 
  deltagare längd   1 kalv 2 kalvar kalv             

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



 
 

Övriga observationer, kommentarer: ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jaktlag: _____________________________________________  ÄLGAR KVAR PÅ JAKTOMRÅDET EFTER JAKTEN: 

Jaktområdets storlek: ________________________________ ha  Tjurar: __________________ st 

Jaktledare: __________________________________________  Kor: ____________________ st 

Adress: _____________________________________________  Kalvar: __________________ st 
 

_____________________ den ___/___ 20___ 

_____________________________________ 
Jaktledarens underskrift 
 

Anvisningar för ifyllande av observationskortet 
Anvisningar efter kolumner: 
 
OBS! Anteckna även jaktdagar där inga djur har observerats. Viktigt eftersom metoden väger observationerna mot jaktinsatsen. 
(2)  Antal jaktdeltagare: Räkna även de som bara varit med under delar av jaktdagen. Även drevfolk anges som jaktdeltagare. 

(3) Jaktdagens längd: Tiden räknas från samling till dess jakten avslutas och anges i hela timmar. Till jaktdagens längd räknas inte hämtning 
 av fällda älgar efter att jakten blåsts av. 

(4) Observerade älgar: Anteckna älgar som observerats under jakten. Dubbelobservationer bör i mån av möjlighet elimineras. Endast med 
säkerhet observerade älgar antecknas. Detta gäller särskilt observationerna enligt kön och antal kalvar. Gällande tjurar där man inte exakt 
kan räkna antalet taggar placeras tjuren in i kategorin man uppskattar den höra till. Hornlösa tjurar markeras med *. Även fällda älgar ska 
rapporteras som observerade. 

(6) Vitsvans, lodjur och varg: Rapportera även observationer av vitsvansvilt, lodjur och varg. Förekomsten av vitsvansvilt är dåligt kartlagd 
och observationer av rovdjur är ett bra komplement till kommande spårinventeringar. Ange i övriga observationer t.ex. kön på hjort, 
föryngring av lo. 


