
Område nr ________ Områdesledare:

Inventerarnas namn:

Inventeringsområdets namn:
Storlek i hektar: ha

Inventeringsdata:
Datum: Väder (temp, övrigt):

Kommun: Snödjup:

Älgnummer Klocksag för Spårens Vuxen/kalv Konstaterat kön Vuxen älg av Spåret Övriga anteckningar av värde för 
(ett nummer spårobser- riktning (V/K) (ko, tjur) obestämt följdes upp inventeringen

per älg, vation (nord, syd, kön (ja, nej)
anges även väst, öst)
på kartan)
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Egna anteckningar: 

Intygar att ovanstående anteckningar är riktiga

Plats: Namn:

Tid: Namnförtydligande:

VÄND --->

ÄLGINVENTERINGSBLANKETT 2021

Denna blankett ifylles av enskild områdesledare. Observera att uppgifter över spårobservationer samtidigt skall fyllas i 
på kartan. Inventeringsblanketten skall personligen överlämnas och presenteras för inventeringsledaren samma dag 
fortast möjligt efter inventeringen.



RIKTLINJER FÖR ÄLGINVENTERINGEN ÅR 2021 
 
 
Älgvårdsområdets inventeringsledare sammankallar samtliga inventerare (eller åtminstone 
områdesledarna) till en genomgång på inventeringsmorgonen. Där ges instruktioner om hur 
inventeringen skall genomföras (se punkterna nedan).  
  

• Små såtar! Såtarna skall vara lagom stora (300-500 ha) att var och en kan inventeras 
under en dag av ett inventeringspar eller ett inventeringslag. 

 
• På inventeringsdagen inringas samtidigt alla såtar av inventerningsmanskapet, varvid 

alla IN- OCH UTSPÅR av älg noteras på kartan och igensopas med snö. 
 

• Därefter söks alla såtar så noggrant igenom så att alla älgar med säkerhet har påträffats 
och iakttagelserna antecknas på KARTAN. Inventerarna bör även anteckna sin egen 
inventeringsrutt på kartan.  

 
• Varje såt inringas igen, varvid alla NYTILLKOMNA spår noteras på kartan. 

 
• Varje spår FÖLJS UPP för kontroll av hur många djur som gått i samma spår och 

vilka kan korsa inventeringslinjen flera gånger. 
 

• Det är särskilt viktigt att de djur som passerat mellan olika såtar kontrolleras så   noga 
att dubbelräkning är utesluten. 

 
• Håll kontakt med grannområdets inventerare med jaktradio eller mobiltelefon (utbyt 

telefonnummer på morgonmötet!) 
 

• Anteckningarna skall göras omedelbart vid observation av DJUR eller SPÅR. 
 

• Anteckna alla iakttagelser som kan vara av intresse t.ex. tid, spårstorlek, flyktriktning, 
spårens ålder och antal djur i samma grupp.  

 
 
INVENTERARE  rapporterar direkt efter inventeringen till OMRÅDESLEDAREN  
som godkänner inventeringen och rapporterar vidare till INVENTERINGSLEDAREN. På 
inventeringsdagens eftermiddag sammanställer inventeringsledaren hela kommunens resultat, 
på den medföljande inventeringsrapporten (den gröna), och bedömer om kompletterande 
inventeringar bör ske följande dag. Resultatet av inventeringen överlämnas till jakt- och 
viltvårdsenheten första vardag efter inventeringen. 
 
 
 
 
INVENTERINGSUTRUSTNING: 
 

1. Karta över inventeringsområdet 
2. Penna 
3. Telefon och/eller jaktradio (telefonnummer) 
4. Klocka 
5. GPS/Kompass 
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