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Spillningsinventering 

 

Älgförvaltningen håller på att förändras, igen. De nya älgförvaltningsområdena är avsedda att göra 

det enklare att få en gemensam strategi för hur älgstammarna ska skötas och hur jakten ska utövas. 

I älgförvaltningsområdena kommer den gemensamma strategin för förvaltningen att fastställas och 

älgskötselområdena kommer då att stå för utförandet av åtgärderna när det gäller hur jakten ska 

bedrivas. Detta innebär att det inte, som tidigare, kommer att vara så stor skillnad på hur jakten ska 

skötas i de olika älgskötselområdena utan föreskrifter om åldersfördelning, könsfördelning och 

eventuell fredning av vissa djur blir gemensamma. Ur älgarnas synpunkt kan detta komma att ha en 

gynnsam effekt, inte minst för att de rör sig inom stora områden och inte bryr sig om gränser mellan 

olika älgskötselområden. 

För att man i älgförvaltningsgruppen ska kunna fastställa sin strategi är det av yttersta vikt att man 

har ett bra underlag att fatta beslut utifrån. Ett av de viktigaste underlagen utgörs av det 

inventeringsresultat som vi jägare står för. Det finns olika sätt att utföra inventeringar men det som 

Svenska jägareförbundet bestämt sig för är den spillningsinventering som vi redan sedan ett par år 

utför årligen. Denna metod räknas som en av de mest pålitliga när det gäller att bilda sig en 

uppfattning om älgstammens storlek. Det kommer med andra ord att bli resultatet av dessa 

inventeringar som kommer att bestämma vilken tilldelning och köns- och åldersfördelning varje 

jaktlag kan få. 

Vi alla i jaktlagen måste sköta denna inventeringssyssla så noggrant som möjligt. Alla jaktlag i 

Snapphanebygdens älgskötselområde har fått sig tilldelat ett antal inventeringspunkter och därmed 

medföljande markeringspinnar. Dessa ska sedan ett par år tillbaka vara utplacerade på sina 

respektive punkter och förhoppningsvis vara lätta att återfinna. Regler för hur räkning av 

spillningshögar ska gå till finns också på älgskötselområdets hemsida. Om vi ska kunna få en 

välgrundad tilldelning av älgar för jakten och kunna behålla en väl sammansatt älgstam måste vi alla 

sköta inventeringen.  

Vedema jaktlag – ett exempel 

I Vedema jaktlag har vi löst problemet med spillningsinventeringen på så sätt att vi tilldelat varje 

jaktlagsmedlem ansvar för tillsyn av ett antal jaktpass och inom samma område ett antal 

inventeringspunkter. Undantagna är de jaktlagsmedlemmar som bidrar med mycket av det årliga 

viltvårdsarbetet. I Vedema har vi ungefär 60 inventeringspunkter som är så belägna att de ska räknas. 

Dessa har fördelats på tolv av våra medlemmar, två och två, så att det finns 10 punkter att inventera 

för två av dem tillsammans med passtillsyn. Ansvaret innebär då också att om man skulle vara 

förhindrad att inventera vid rätt tidpunkt, får man be någon annan av jaklagsmedlemmarna att 

hjälpa till. Rapport om inventeringen lämnas sedan till jaktledare som sammanställer och skickar in 

till älgskötselområdet. Att inventera tio spillningspunkter tar ungefär tre timmar och det är ju inte 

särskilt mycket. 
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Från och med 2012 har jag, Bengt Granelli, tillsammans med Hans Ove Pedersen och Ricky Nilsson 

det övergripande ansvaret för Spillningsinventeringen i Snapphanebygdens Älgskötselområde. Det 

innebär att vi kan vara behjälpliga med kartmaterial och inventeringspunkter. Vi ser helst att ni alla så 

snart som möjligt kordinatsätter era inventeringspunkter med en GPS. Detta är viktigt av flera 

anledningar. Det händer lätt att vid tex avverkningar att pinnar försvinner och dessutom kommer 

punkterna att användas under många år framöver varför det kan ske stora förändringar av jaktlagens 

sammansättning. Punkterna behöver säkras för framtiden. OBS att det viktigaste är inte att punkten 

är placerad exakt på metern rätt utan det viktiga är att det är samma punkt som räknas varje åt. 

Skicka koordinaterna till mig via mail i format gpx, shp, loc eller klartext, så hamnar de på kartan över 

hela Älgsköstelområdet. Skicka då helst med samtliga fastighetsbeteckningar i ert jaktområde. 

 

Ni som inte redan har placerat ut era inventeringspunkter kan få hjälp att välja ut positioner i er mark 

och även därtill en kartutskrift över marken. Vänd er då i första hand till mig: 

 

Bengt Granelli 

Tel 070-889 72 50, 076-555 66 99 eller ännu hellre via mail b@granelli.se  
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