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Figur 1. Norrbo�ens län med avgränsningar för 

ÄFO (tjock svart linje) och jaktvårdskretsar (tunn 
svart linje). Jaktvårdskretsar �llhörande älgför-

valtningsområde 2 (ÄFO) indikeras med grå bak-

Svensk Naturförvaltning AB har gjort en beräkning av älgstammens storlek 

och sammansä
ning  i Norrbo
ens älgförvaltningsområde 2. Uppgi�erna kan 

fungera som e
 stöd i det lokala älgförvaltningsarbetet för planering och ut-

värdering av avskjutning.  

För att e�ektivt kunna styra utvecklingen av en älgstam krävs 
tillförlitliga demogra�ska data, det vill säga uppgi�er på älgarnas 
antal, kön, ålder och hemvist.  

Med statistik från avskjutning och Älgobs kan man göra en be-
räkning hur stammen sett ut vid jaktstart samt e�er jakt för de år 
man har statistik för. I Norrbotten där älgen vandrar mellan 
sommar och vinterområden blir beräkningen e�er jakt en be-
skrivning av vintertäthet före vandring. Hur älgarna fördelar sig 
under hög- och senvintern kan vi inte på detta sätt riktigt uttala 
oss om. Vi vet dock, genom olika (yginventeringar som genom-
förts, att tätheten i ett område kan vara både högre och lägre än 
det som vi anger som täthet e�er jakt.  

Inventeringar som skattar antal älgar före jakt kan bidra till att 
göra beräkningarna säkrare. I områden där älgar säsongsvandrar 
över gränsen innebär det att en skattning av sommarstammen är 
nödvändig. I vandringsområden har emellertid även skattningar 
av vinterstammen ett stort värde då det kan vara av betydelse att 
känna till stammens storlek och utbredning på högvintern inte 
minst för att identi�era kopplingen mellan skador på tall och älg.  

En beräkning av stammen utifrån avskjutningsstatistik och Äl-
gobs förutsätter att det �nns data insamlade från en serie av år, 
att mängden data är av en viss storlek, och att data samlats in på 
ett korrekt och konsekvent sätt. Viktigt att tänka på är att beräk-
ningarna aldrig blir bättre än kvaliteten på indata. Inkonsekvent 
insamling av älgobs eller felaktig rapportering av skjutna älgar 
etc. innebär således en risk för att bilden av hur älgstammen har 
förändrats över tiden och hur den ser ut idag blir missvisande. 

Resultat i denna redovisning kan skilja sig något från vad som 
går att läsa ut i den analys som utfördes 2013. Detta e�ersom 
analyserna utförts med tillägg av senaste årets Älgobsdata och 
avskjutningsstatistik. Tidigare redovisad utveckling har alltså 
återanalyserats, nu med �er och nya data. Detta är ett exempel på 
en adaptiv process.  

I rapporten redovisas dels ett resultat för hela älgförvaltningsom-
rådet (ÄFO) och dels ett resultat för respektive jaktvårdskrets 
(JVK). Resultatet för ÄFO är fristående och kan därför skilja sig 
något från summan av respektive JVK. 



Resultatblad 18-2015. Älgstammen i Norrbo�en ÄFO 2 

ÄFO 2 

Älgar 

Beräknat antal älgar i området vid jaktstart och e�er jakt. 

Älgar per 1000 ha 

Beräknad älgtäthet på registrerad jaktmarksareal. 

Tjurar, Kor och Kalvar 

Beräknat antal tjurar, kor respek�ve kalvar i området vid 

jaktstart och e�er jakt. 

Kalv per ko 

Beräknat genomsni�ligt antal kalvar per hondjur vid jaktstart 

och e�er jakt. 

Könskvot 

Beräknad andel tjur av antal vuxna älgar vid jaktstart och 

e�er jakt. 

Figur 2. Antal älgar i stammen e#er jakt (blå linje) och antal 

skjutna älgar (grå staplar). 

Figur 3. Antal älgtjurar (grön linje), antal älgkor (röd linje) 
och antal kalvar (ljusblå linje) i stammen e#er jakt. 

Tabell 1. Beräknad storlek och sammansä�ning av älgstam-

men före jaktstart och e#er jakt 2014/2015 samt prognos av 

storleken inför jakten 2015. 

Kommentarer 

• Succesivt ökande avskjutning leder till 
minskande antal älgar e�er jakt. 

• Jämfört med den tidsserie som presentera-
des 2013 är nivån på tidigare års tätheter 
högre i årets analys.  

Före jakt Efter jakt Före jakt
2014 2014/2015 2015

Älgar 4828 2873 4072
Älgar per 1000 ha 2,6 1,6 2,2
Areal (ha) 1 843 866 1 843 866 1 843 866
Tjurar 1180 524 888
Kor 2170 1683 1867
Kalvar 1478 666 1318
Kalv per ko 0,68 0,40 0,71
Könskvot 35% 24% 32%
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JOKKMOKK 1 

Älgar 

Beräknat antal älgar i området vid jaktstart och e�er jakt. 

Älgar per 1000 ha 

Beräknad älgtäthet på registrerad jaktmarksareal. 

Tjurar, Kor och Kalvar 

Beräknat antal tjurar, kor respek�ve kalvar i området vid 

jaktstart och e�er jakt. 

Kalv per ko 

Beräknat genomsni�ligt antal kalvar per hondjur vid jaktstart 

och e�er jakt. 

Könskvot 

Beräknad andel tjur av antal vuxna älgar vid jaktstart och 

e�er jakt. 

Figur 4. Antal älgar i stammen e#er jakt (blå linje) och antal 

skjutna älgar (grå staplar). 

Figur 5. Antal älgtjurar (grön linje), antal älgkor (röd linje) 
och antal kalvar (ljusblå linje) i stammen e#er jakt. 

Tabell 2. Beräknad storlek och sammansä�ning av älgstam-

men före jaktstart och e#er jakt 2014/2015 samt prognos av 

storleken inför jakten 2015. 

Före jakt Efter jakt Före jakt
2014 2014/2015 2015

Älgar 1741 1248 1764
Älgar per 1000 ha 2,6 1,9 2,7
Areal (ha) 660 298 660 298 660 298
Tjurar 458 257 481
Kor 714 602 708
Kalvar 569 389 575
Kalv per ko 0,80 0,65 0,81
Könskvot 39% 30% 40%
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Resultatblad 18-2015. Älgstammen i Norrbo�en ÄFO 2 

JOKKMOKK 2 

Älgar 

Beräknat antal älgar i området vid jaktstart och e�er jakt. 

Älgar per 1000 ha 

Beräknad älgtäthet på registrerad jaktmarksareal. 

Tjurar, Kor och Kalvar 

Beräknat antal tjurar, kor respek�ve kalvar i området vid 

jaktstart och e�er jakt. 

Kalv per ko 

Beräknat genomsni�ligt antal kalvar per hondjur vid jaktstart 

och e�er jakt. 

Könskvot 

Beräknad andel tjur av antal vuxna älgar vid jaktstart och 

e�er jakt. 

Figur 7. Antal älgar i stammen e#er jakt (blå linje) och antal 

skjutna älgar (grå staplar). 

Figur 8. Antal älgtjurar (grön linje), antal älgkor (röd linje) 
och antal kalvar (ljusblå linje) i stammen e#er jakt. 

Tabell 3. Beräknad storlek och sammansä�ning av älgstam-

men före jaktstart och e#er jakt 2014/2015 samt prognos av 

storleken inför jakten 2015. 

Kommentarer 

•  

Före jakt Efter jakt Före jakt
2014 2014/2015 2015

Älgar 1509 1037 1425
Älgar per 1000 ha 2,9 2,0 2,8
Areal (ha) 511 530 511 530 511 530
Tjurar 398 260 386
Kor 664 545 632
Kalvar 446 231 407
Kalv per ko 0,67 0,42 0,64
Könskvot 37% 32% 38%
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GÄLLIVARE 2 

Älgar 

Beräknat antal älgar i området vid jaktstart och e�er jakt. 

Älgar per 1000 ha 

Beräknad älgtäthet på registrerad jaktmarksareal. 

Tjurar, Kor och Kalvar 

Beräknat antal tjurar, kor respek�ve kalvar i området vid 

jaktstart och e�er jakt. 

Kalv per ko 

Beräknat genomsni�ligt antal kalvar per hondjur vid jaktstart 

och e�er jakt. 

Könskvot 

Beräknad andel tjur av antal vuxna älgar vid jaktstart och 

e�er jakt. 

Figur 9. Antal älgar i stammen e#er jakt (blå linje) och antal Figur 10. Antal älgtjurar (grön linje), antal älgkor (röd linje) 

Tabell 4. Beräknad storlek och sammansä�ning av älgstam-

men före jaktstart och e#er jakt 2014/2015 samt prognos av 

storleken inför jakten 2015. 

Före jakt Efter jakt Före jakt
2014 2014/2015 2015

Älgar 2140 1150 1655
Älgar per 1000 ha 3,2 1,7 2,5
Areal (ha) 672 038 672 038 672 038
Tjurar 519 202 323
Kor 979 723 782
Kalvar 642 225 550
Kalv per ko 0,66 0,31 0,70
Könskvot 35% 22% 29%
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VUOLLERIMS ÄSO 

Älgar 

Beräknat antal älgar i området vid jaktstart och e�er jakt. 

Älgar per 1000 ha 

Beräknad älgtäthet på registrerad jaktmarksareal. 

Tjurar, Kor och Kalvar 

Beräknat antal tjurar, kor respek�ve kalvar i området vid 

jaktstart och e�er jakt. 

Kalv per ko 

Beräknat genomsni�ligt antal kalvar per hondjur vid jaktstart 

och e�er jakt. 

Könskvot 

Beräknad andel tjur av antal vuxna älgar vid jaktstart och 

e�er jakt. 

Figur 11. Antal älgar i stammen e#er jakt (blå linje) och antal 

skjutna älgar (grå staplar). 
Figur 12. Antal älgtjurar (grön linje), antal älgkor (röd linje) 
och antal kalvar (ljusblå linje) i stammen e#er jakt. 

Tabell 5. Beräknad storlek och sammansä�ning av älgstam-

men före jaktstart och e#er jakt 2014/2015 samt prognos av 

storleken inför jakten 2015. 

Svensk Naturförvaltning AB 

Flöjelbergsgatan 8B,  431 37 Mölndal 

Telefon: 031-22 30 45 

E-post: info@naturforvaltning.se  

www.naturforvaltning.se 
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Före jakt Efter jakt Före jakt
2014 2014/2015 2015

Älgar 290 147 209
Älgar per 1000 ha 2,2 1,1 1,6
Areal (ha) 130 051 130 051 130 051
Tjurar 65 26 36
Kor 138 103 107
Kalvar 87 18 66
Kalv per ko 0,63 0,18 0,61
Könskvot 32% 21% 25%


