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Beskrivning
Författare: Rolf Svensson.
Rolf Svensson har i många år studerat älgarna och deras beteenden med skissblocket i högsta
hugg. Studierna har resulterat i 176 rikt illustrerade sidor som ger ett helt nytt perspektiv åt
detta ståtliga djur. Läs om djurens olika karaktärer, spår och spårtecken, hornutveckling,
sinnen och läten, tillhåll under olika årstider och hur man avgör älgens ålder under jakt.

Annan Information
11 jan 2012 . Hos 17 % av de vargdödade kalvarna och hos 7 % av de vuxna älgarna var
fetthalten så låg att djuren var kraftigt utmärglade och troligen inte skulle ha överlevt vintern.
Detta betyder att en viss andel (14 %) av vargpredationen var kompensatorisk i förhållande till
andra typer av dödlighet i populationen.
19 okt 2017 . Nordmaling (JJ) Ett jaktlag utanför Nordmaling i Västerbottens län fick i veckan
påhälsning av tjuvar i slakteriet. En vuxen älg och en halv kalv saknades när.
30 jun 2010 . Jag tror att den var vuxen, för den var stor som tusan, berättar hon. Gustaf Trolle

äger ett område som tidigare varit A-licensområde för älgjakt nio kilometer norr om
Helsingborg. A-licensområde innebär att en vuxen älg och en kalv om året får skjutas där, men
på grund av nya regler får man sedan ett par.
28 okt 2016 . De viktigaste verktygen man som jägare/förvaltare har för att genomföra olika
jaktstrategier är att man i jaktuttaget kan välja att skjuta älgar av olika kön (tjurar eller kor) och
ålder (i praktiken kalvar eller vuxna). Eftersom produktionen av kalv i populationen är starkt
knuten till älgkornas ålder så kan man.
5 okt 2017 . 117 älgar ska skjutas i Kungälv. Nyheter. På måndag startar älgjakten i Västra
Götaland. Jaktlagen i Kungälv har totalt sett tilldelats att skjuta 49 vuxna älgar och 68 kalvar.
Mats Alfredsson, som sedan i slutet av 60-talet varit med i Aleklättens jaktlag i Kungälv, säger
att hans jaktlag börjar jakten först nästa.
6 okt 2016 . PM älgjakten 2016. Jakten kommer att bedrivas både som avlysningsjakt och med
tilldelade garantiälgar. Antalet vuxna djur som får skjutas inom området är 20 st. varav 13 st är
avlysningsälgar och 7 st garantiälgar – dessutom 22 kalvar som avlysningsjakt. Av vuxna djur
får högst 9 vara tjurar och högst 11.
28 sep 2017 . Årets avskjutning beslutades till 11 tjurar, 14 hondjur och 38 kalvar. Styrelsens
förslag. var att de 13 jaktområden på över 925 ha har en tilldelning på en vuxen älg och en
kalv. samt att de i avlysningsjakt har rätt att fälla ytterligare en vuxen och en kalv.
Avlysningspotten delas med jaktlagen med 300- 924.
Vidare gäller tabellen endast i de fall älg har påskjutits och skadats under jakt. Förklaring till
siffermarkering i tabellen: :1 Älgen tillfaller Y oavsett kön och ålder :2 Älgen tillfaller Y om
motsvarande djur (vuxen eller kalv) finns kvar av tilldelningen. I annat fall X om kvarvarande
älgar på tilldelningen medger detta. :3 Älgen får.
Tjur avskjutningen begränsas till "pinn" och "klyptjur" max 2 taggar mot skytten med en
"kapital" (12 taggar eller mer med minst 6 taggar mot skytt) perjaktlag. Kalvandel 50 % med
frihet att skjuta ytterligare kalv. Att extra tilldelning av vuxenälg skall vara möjligt under dom
fyra(4) första jaktdagarna förutsatt att vuxenkvoten.
8 jul 2011 . En vuxen varg tar minst 50 älgar per år inom reviret. Älgens reproduktion inom
reviret kan variera från 147 till 196 kalvar. Vargen tar 60-80% av tillväxten.
Älgens horn. En fullvuxen tjurs horn kan spänna över nästan två meter i fullvuxet tillstånd.
När tjurarna blir äldre börjar hornen minska i storlek och taggar. Varje år . När hon därefter
föder igen så stöter hon bort de gamla ungarna som då kallas ettårskalvar. I början är kalvarna
mycket vilsna och strövar ofta runt oplanerat.
20 maj 2016 . Uppsala län. Älgskötselområden och licensområden 10 oktober 2016–31 januari
2017. Alla djur. Oregistrerad mark 10–14 oktober. Fritt antal årskalvar. Fällavgifter Vuxen älg:
700 kronor. Kalv: 100 kronor.
Älgen förekommer i norra Nordamerika, Europa och Asien. I Sverige kallas älgen . Om älgen.
Älg Älgen (Alces alces) är det största hjortdjuret. Hanen benämns tjur och honan ko. En ko
som ännu ej fött någon avkomma (kalv) kallas kviga. Älgen . På vuxna djur varierar fällens
färg från rödbrun via gråbrun till svartbrun.
Patrik Lamppu rapporterar att man inte sett en endaste älg. Allan Brorsson rapporterar att man
sett två tjurar 4 och 8 taggar och en ko med 2 kalvar sköt den ena. Kjell-Egon Pettersson
rapporterar att man observerat en kalv. Fredrik Gustavsson rapporterar att man sett ko o
kalvar och tre troligen vuxna djur.
Beskattning av älg i praktiken. (tre spakar att dra i….) ▫ Totala avskjutningens storlek. (→
täthet i den levande populationen). ▫ Andelen tjur av vuxna i jaktuttag. (→ könskvot bland
vuxna djur i den levande populationen). ▫ Andelen kalvar av totalt i jaktuttag. (→
åldersfördelning i den levande populationen).

Köp billiga böcker inom älgen : från kalv till vuxen hos Adlibris.
25 aug 2016 . Jåvna Allas som var ordförande för samebyn ifjol säger att det visserligen
stämmer att de bara lämnat fällrapport för en vuxen älg och en kalv. Men i deras slutrapport
har samebyn redovisat att de fällt alla vuxna älgar som de hade på sin kvot och några kalvar
och att de också betalat in fällavgiften för.
20 feb 2015 . Stammens storlek och sammansättning. Antal kalvar per vuxet hondjur. Andel
tjurkalv av alla kalvar. Antal döda av annat än jakt. I Sverige, speciellt i södra delen, är det inte
ovanligt att älgar som dör av annat än jakt kommer någon människa till kännedom. Men
eftersom det inte finns något generellt krav på.
ÖPPET 15 JUNI -15 AUGUSTI - DAGLIG VISNING KL 16.00. Välkommen på älgvisning på
Räntemåla Gård i sommar. På Räntemåla får du träffa vuxna älga och kalvar. På älgvisningen
(dagligen kl 16.00) får du klappa, mata och lära känna våra älgar. Läs mer om älgarna nedan.
Öppettider: 15 juni -15 augusti 2017 kl.
4 mar 2017 . 200 ha för 1:a vuxen (treårstilldelning) gäller alla jaktlag, därefter 250 ha/vuxen
älg. Endast jaktlag med minst 2 vuxna älgar skjuter hondjur. Max 33% av sin tre års tilldelning
får skjutas per år,. 33% av tilldelningen försvinner varje år. Vuxna och kalvar delas var för
sig. Undantag : de jaktlag med en och två.
13 okt 2013 . Och både kustbevakningen och polisen kommer ut hit och skjuter, säger Sten
Gåsberg. Länsstyrelsen beslutar om den tilldelning av älgar som varje område får och tar ut en
avgift på varje fälld kalv och vuxen älg. Fäller man en älg ska det anmälas till länsstyrelsen
inom två veckor. Var får man skjuta?
26 aug 2016 . får endast kalv fällas. Östra älgförvaltningsområdet. 19 december 2016. Södra
älgförvaltningsområdet. 31 januari 2017. Med kalv avses älg till och med den 15 april året efter
födelseåret. Kalvförande älgko bör inte fällas innan kalv eller kalvar fällts. Kalv får fällas
istället för vuxen älg. Länsstyrelsen erinrar.
En frisk fullvuxen älg har mycket lite att frukta av en varg - istället är det djur som inte
fungerar bra som blir bytet.T.ex sjuka djur, skadade djur och kalvar. Utan att vargen vet om
det håller den älgstammen frisk och livsduglig. Men i Sverige idag är älgstammen fylld med
sjuka och skadade djur och ingenting finns som hindrar.
registrerat jaktområde till oregistrerat kalvjaktsområde. 12. 3. Älgen har förflyttat sig från
oregistrerat kalvområde. 12. 4. Älgen har förflyttat sig från okänd plats till jaktområde. 12. 5.
Påskjuten och skadad älg som påträffas under uppehåll i jakttiden. 13. 6. Påskjuten och skadad
älg som påträffas sedan jakttiden för vuxen älg.
älg rapporterats till landskapregeringen informeras det berörda älgrättsområdet så att jakten
kan planeras så att fortsatta skador kan minimeras. Landskapsregeringen fördelar tillstånd att
fälla älg i vuxna djur och kalvar varvid älgkalvarnas andel skall vara minst 50 %.
Landskapsregeringen kan bevilja sökande en högre.
2016. 2017. 2018. Vinterstam älg/ 1000 ha. 5,8. 5,8. 5,6 efter jakt. Kvalitativ målsättning för
treårsperioden (3-års medelvärden). Andel tjur av vuxna: 40% i älgobs. Antal kalvar per
hondjur: 0,76 uttryckt som ett decimaltal enligt älgobs. Målsättning kalvandel i avskjutning:
60% av totala avskjutningen. Slaktvikter kalv (kg). 60.
Styrelsen för Södra Hagunda älg- och kronskötselområde har vid sammanträde angående årets
jakt beslutat följande . Kronviltsjakten kommer att omfatta 3st hjortar, 3st hindar och 5st
kalvar. . Om det finns vuxna älgar kvar att skjuta efter den 11 november, får alla som blivit
tilldelade vuxen älg vara med att skjuta tills.
Pris: 639 kr. Inbunden, 2008. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Älgen - Från kalv till vuxen
av Rolf Svensson på Bokus.com.
10 feb 2017 . Under älgjakten 2016 fälldes 2 041 älgar i Egentliga Finland, eller nästan exakt

det man hade satt upp som mål för jakten. Av älgarna var hälften vuxna älgar och hälften
kalvar.
Älggalge (även för större gris) Denna är i 4 delar ok, 2 halvor och rostfritt rör. Älggalgen hålls
ihop av rostfri stång som är ledad. Så när älgen klyvs, hänger de andra delen kvar på galgen.
Yttre läget: vuxen älg. Inre läget: kalv. Klarar vikter upp till 400 kg.
ÄLGEN - Från kalv till vuxen. NU ÄVEN I ENGELSK OCH TYSK VERSION! av Rolf
Svensson är en fantastisk upplevelse. 176 sidor spännande läsning och 276 illustrationer som
ger ett helt nytt perspektiv åt detta ståtliga djur.
Bl.a. älg och hjort omfattas delvis av reglerna om statens vilt och här börjar vi med att
beskriva vad som gäller för älg. Älg får i huvudsak endast jagas med stöd av en licens från
länsstyrelsen eller inom älgskötselområden (ÄSO). För licensområden så beslutar länsstyrelsen
det antal vuxna djur samt kalvar som får skjutas.
Älg. (Alces alces). Kännetecken: Det största hjortdjuret: kroppens längd upp till 300 cm,
mankhöjd 170–210 cm, tjuren kan väga upp till 600 kg. De fullvuxna djurens vikt varierar
mycket, medelköttvikten är 180 kg, ett djur på ett och ett halvt år väger ca 150 kg och en kalv
ca 80 kg. Pälsen mörkgrå hela året, benen ljusa.
28 jan 2010 . b. Endast kalv 1 december t.o.m. 31 december 2009 • Arealkravet är 350 ha för
vuxen älg och 175 ha för kalv. Andra och tredje tilldelad älg är kalv. Därefter varannan vuxen
och varannan kalv. Vuxen älg får bytas mot kalv. • Jakten inom älgskötselområdet bedrivs i
jaktlag. Inom varje jaktlags område skall.
Rapportera fälld älg senast kl 22.00 samma dag som älgen fälts. Har du glöm lösenordet?
Kontakta Kjell Nilsson 0705687101. Fällavgift älg: Vuxen 400:- Kalv 100:- Fällavgift Hjort:
Endast vuxen 250:- Årsavgift Jaktåret 2017-2018: 200:- gäller samtliga jaktlag. Plusgiro
1004886-6. På inbetalningen ska det anges jaktlagets.
20 aug 2012 . Fällavgifterna har förändrats i och med den nya älgförvaltningen. Avgifterna
bestäms av varje länsstyrelse så att systemet blir kostnadstäckande och på så sätt finansierar de
administrativa kostnaderna för älgjakten för länsstyrelsen. Här är listan med de nya
fällavgifterna, för vuxna älgar och kalvar och förra.
fällda älgar och älgobs har skett i rätt tid samt föregående års fällavgifter är betalda i rätt tid. 2.
Jakttiden är från andra måndagen i oktober till och med sista februari. 3. Vuxna djur jagar vi
till och med 30 nov. därefter endast kalv. 4. Vuxet djur får alltid bytas mot årskalv. 5.
Avskjutning sker om så är möjligt att fler kalvar fälls än.
24 jun 2013 . Älgen från kalv till vuxen, Rolf Svensson, Jakt, djur och natur, naturvård. 2 875
besökare. Älgen från kalv till vuxen, Rolf Svensson, Jakt, djur och natur, naturvård. prev.
next.
Grupp 2: Jakttid för övriga jaktområden är måndagen den 9 oktober till och med den 31
januari. 2018. De jaktområden som jagar på 400 ha och där över jagar vuxen älg enligt
tilldelningslista, se bifogat blad tilldelning 2017/18. Könskvotering tillämpas på
jaktområdesnivå. Dessa jaktområden har fri tilldelning på kalv under.
Om du skjuter en märkt älg. Om en märkt älg skjuts eller en kalv till en märkt ko skjuts vill vi
ha information om när älgen sköts och älgens slaktvikt. För vuxna älgar vill vi ha käken för
senare åldersbestämning. För kalvarna vill vi veta könet. Vi extra intresserade av att få
vikterna för de kalvar som skjuts eftersom en del.
En viktig förutsättning för att kunna uppnå en adaptiv älgförvaltning är snabb
kommunikation. Därför ska varje fälld älg rapporteras på www.viltdata.se senast två dagar
efter att älgen fällts. Kön, vuxen eller kalv, samt slaktvikt för kalv ska anges. Om inte kalvens
vikt anges, betraktas älgen som orapporterad tills slaktvikt.
Avgiften är 7 000 kr för vuxen älg och 3 000 kr för kalv. Tidigare utredningar Regeringen

uppmärksammade i skrivelsen om uppföljning av skogspolitiken (skr. 2003/04:39) problemet
med de stora klöwiltstam- marna och behovet av att hålla dessa på en acceptabel nivå, såväl
från produktions- som naturvårdsynpunkt.
9 okt 2016 . Jaktlagen skjuter kalv före vuxet djur om vuxen är tilldelad. Generellt gäller att
samtliga jaktlag har fri kalv och att man inte har någon taggbegränsning på tjurarna. Jaktlagen
eftersträvar, i enlighet med älgskötselplanen, att skjuta lika många kalvar som vuxna djur och
att hälften av de vuxna älgarna ska vara.
Vuxna tjurar. • Vuxna kor. • Kalvarna är räntan. – 2 kalvar äter mer än en vuxen. – 2(1) kalvar
höjer medelåldern på en vuxen. Att komma ihåg . Älgfakta - hondjur. • Vikten avgör
könsmognad. • Kviga = ej fått kalv, inte bara. 1,5 år. • Brunsttid (södra SE)?. • Vill gärna välja
tjur. • Mottaglig för betäckning 24 timmar. • Ombrunst.
halva kustområdenas älgtäthet medan Sorse- le, området närmast fjällen, hade nästan sam- ma
täthet som kustområdena (se tabell 2). • Drygt hälften av älgkorna observerades utan kalv och
det skattade antalet kalvar per ko varierade för områdena mellan 0,46 och 0,60. • Könskvoten,
bland vuxna älgar, var överlag.
Även motsvarigheten bland älgar, renar, oxdjur, elefanter, valar och sälar kallas för ko. Ordet
går . Kvigan är dräktig i nio månader och nio dagar i genomsnitt innan hon får sin kalv och
därmed blir en ko. Ordet går ... Under 1500-talet beräknas en vuxen ko i södra Sverige ha vägt
100–130 kg och en oxe 140–200 kg.
25 mar 2010 . Jakt på vuxen älg även på mindre områden. Regeringen öppnar för jakt på
vuxna älgar även i mindre områden än älgskötselområden. I ursprungsförslaget var det bara
älgskötselområden som skulle få jaga vuxen älg och övriga områden enbart kalv. Åtskilliga
remissinstanser uttryckte kritik mot att.
11 okt 2014 . När 5 vuxna älgar skjutits måste minst 5 kalvar vara skjutna innan ytterliogare 2
vuxna får skjutas. När 7 vuxna älgar skjutits måste minst 7 kalvar vara skjutna innan ytterligare
2 vuxna fär skjutas osv… * Vid överskjutning, gäller både vuxna och kalvar samt
könsfördelning, kommer nästa års tilldelning att.
601-1000 skogsha max 2 vuxna/jaktlag och fri kalv. 1001 skogsha max 3 vuxna/jaktlag och fri
kalv. Över 2001 skogsha max 4 vuxna och fri kalv. Avlysningsjakt gäller. Rapportering av fällt
vilt för jaktlagen sker på viltdata (i första hand) eller via. mobil 076-1423778. Skicka ett SMS
med information om fällt vilt (kön, vuxen älg.
28 nov 2015 . Tilldelning för hela området är 23 vuxna + 47 kalvar med ett tak på 20 kalv.
Taket innebär att när 20 st. kalvar är skjutna är kalvjakten avslutad oavsett om jaktlaget fyllt
tilldelad kvot av kalvar eller ej. Gränsen för vuxet djur är satt till 500 ha. Jaktlag med 3
tilldelade vuxna älgar ska skjuta en älg av vardera.
Älgen - Från kalv till vuxen. Rolf Svensson. Inbunden. Svenska jägareförbundet, Sverige,
2008. ISBN: 9789188660534. ISBN-10: 9188660532. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
Skogsola skrev: Jägareförbundet som tydligen är remissorgan avstyrkte med motivering att
489 ha sammanhängande areal är för lite för att få licens på en vuxen älg med den tilldelning
som är i Värmland. De var skillnad mot vad vi har "mellan älvarna" 200 ha, vuxen + kalv,
brukar bli mer tilldelning senare.
7 jul 2015 . För att särskilja unga djur från äldre bör man titta på huvudformen. Kalvar har ett
mer kompakt utseende, mindre utsträckt huvud och kortare hals än vuxna älgar. För att
urskilja äldre kor från kvigor så har äldre kor en djupare svank i ryggen, längre och mer
utsträckt huvud och rundare former i kroppen.
Länsstyrelsen beslutar vidare om hur många älgar och kalvar som får skjutas och fördelar
denna tilldelningen. Den totala tilldelningen för år 2002 var 331 vuxna älgar och 331 kalvar.
Samebyarnas tilldelning var 237 vuxna djur och lika många kalvar, vilket motsvarade 72

procent av det totala antalet älgar som fick skjutas i.
som älgjaktsområde med generell tilldelning skall registreras som licensområde med tilldelning
av ett valfritt djur (vuxen älg eller kalv) om året utan att det behöver finnas särskilda skäl för
registrering. Området skall dock omfatta minst 5 ha sammanhängande mark. Vidare föreslås
att alla beslut som Statens jordbruksverk.
4 mar 2011 . Han och hans fader jagade älg på sitt B-licensområde och sköt sista dagen för jakt
på vuxen älg en pinntjur. Den styckades i skogen. Ko och kviga kom ihop. På fredagen fick
fadern korn på ytterligare en älg, som kom ihop med en ko och bedömdes vara en kalv.
Grannlaget hade strax före skottet sett en.
Kalv får bytas mot tjur. Totalt 1st tjur /år inom ett av dessa jaktområden. Det jaktlag som
skjuter en tjur t.ex. år 1 får endast kalv fällas de återstående åren. 325ha och uppåt 1st älg/år
för varje fullt 325ha, vuxen alternativt kalv. På jaktområden från 325ha och uppåt skall minst
vart annat djur som fälls vara kalv oavsett vilket år.
rande 10 % var alla ettåringar. Av björnens predation på älg utgjor- des hela 92 % av kalv.
Även när äldre älgar dödas sker detta i anslutning till kalvningsperioden eller under våren när
snöförhållandena gynnar björnen och älgarnas kondition kan vara för- svagad (Figur 2). Av
32 undersökta vuxna älgar som dödats av.
Antalet ha älgmark ligger helt till grund för tilldelningen. Vid utdelning av älgar börjar man
alltid att utdela kalv. Kvotering tillämpas dvs vartannat vuxet djur skall vara hondjur. Plusareal
ackumuleras till nästa tilldelning. Exempel: för att få skjuta vuxet djur krävs 240 ha älgmark,
för kalv 120 ha älgmark. Jaktlag A: Totalt 570 ha.
4. 7. 1 ? Älgen har 4 framtänder per käkhalva. Kalven (vänster) har 4 mjölktänder. Fjolingen
(mitten) har 1-4 permanenta framtänder och 0-2 mjölktänder. Observera hur de permanenta
tänderna är på väg upp under mjölktänderna. Dessa är dolda i tandköttet på en nyfälld älg.
Vuxna djur (höger) som är 2 år och äldre, har 4.
Ingen har väl haft sådan närkontakt med älgar som Rolf Svensson. Många är de dagar och år
som han suttit ute i fält och studerat älgar och deras beteenden med.
19 nov 2011 . Inlägg av vildtrapper » lör nov 19, 2011 4:13 pm. Farmer_Boy skrev: ... fjoling
och kviga som ungdjur istället för vuxen? Att skjuta enl. ovan kallas för TJUVJAKT. Kalv ungdjur = djur född samma år, Fjoling även liten kviga = Vuxen. Jakt ammo skall ligga på en
enkrona, på älgbanan spelar det ingen roll.
Jämför priser på Älgen: från kalv till vuxen (Inbunden, 2014), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Älgen: från kalv till vuxen (Inbunden, 2014).
Våra älgar bor i tre olika hägn på gården. De är alla cirka 5 hektar stora och älgarna har
tillgång till skog, öppna fält och dammar i alla tre. Varje hägn utgör hem för en älgfamilj med
en vuxen tjur och en eller flera kor samt deras kalvar. Hittills har parken välsignats med
underbart söta kalvar varje vår. I juni 2016 bor det 15.
Tilldelning Extratilldelning. Vattrång 2 kor 2 tjur 4 kalv 0. Hånick 3 kor 3 tjur 6 kalv 0. Svedja
2 kor 2 tjur 4 kalv 2 kalvar. Klyvberg 1 vuxen älg 1 kalv 1 kalv. Tilldelning 2015. Vattrång 3
kor 2 Tjur 3 Kalv. Hånick 4 kor 4 Tjur 5 Kalv. Svedja 3 kor 2 Tjur 4 Kalv. Klyberg 1 ko 1 Tjur
2 Kalv. Tilldelning 2016. Tjur Ko Kalv Svedja 2 2 4
60 procent kalv och 40 procent vuxna, säger Lars-Olov. Älgflons storlicensområde med 19
jaktlag är granne med. Fyringens storlicensområde och gör på liknande sätt med
åldersbestämningen. Skillnaden är att varje jaktlag utför åldersbestämningen och rapporterar in
resultatet till en ansvarig i Älgflons storlicensområde.
Kalv. Kalven är rödbrun fram till september då den blir gråbrun. Höstkalven har fyra tänder i
vardera underkäke. Vuxen älg har sex tänder. Normal slaktvikt hos en kalv är 70 kg och hos
en fjolåring 150 kg. Övrigt. Älgen kan bli drygt 20 år. Slaktvikt (huvud, hud, inälvor och

benens nedre del har tagits bort) är cirka 55 procent.
Här finns 8 vuxna älgar och flera kalvar (på våren) att titta på. Här finns också en lekplats till
barnen, souvenirshop och café. Även försäljning av troféer från älg, hjort och rådjur. Café i
parken har öppet 10-18 (sommartid). Laganland Älgpark Här möter du ståtliga älgar och har
chansen att komma riktigt nära älgarna.
Studien pågick under flera år och baserades på sändarförsedda älgkor och deras kalvar. Totalt
dödades 26 % av älgkalvarna av björn. Resultaten visar också att främst kalvar yngre än fem
veckor drabbas. Ingen kalv äldre än 13 veckor dog av björnangrepp. Vuxna älgar tas sällan,
uppskattningsvis står björn endast för 0.
Älgjakt 2017-2018. Resultat 2016/17. 7 tjurar, 5 hondjur och 13 kalvar blev resultatet av
2016/17 års jakt. 90 % av planerad avskjutning. Målsättning 2017/18. Fristads älgskötselplan
för älgjakten är att vi skall skjuta 8 hondjur 7 tjurar och 15 kalvar. . Styrelsen har nu förslag på
att korta jakttiden på vuxen älg som åtgärd.
Kön och ålder. (kalv respektive vuxen) på hjortarna registrerades aldrig under inventeringen.
Utöver älg och kronhjort observerades ett par rådjur. Mindre djur är svårare att obser- vera än
älg och ses därför i liten utsträckning i förhållande till den egentliga tätheten. Halle- och.
Hunneberg. Antal älgar. 53. Älgar per 1000 ha.
Avlysningsgrupp 2 - 300 kr. Områden med egen tilldelning – 250 kr per tilldelad vuxen älg
och 125 kr per tilldelad kalv. Ni får gärna visa kort på jaktlaget, hundar eller älgar på Älgmötet
eller be oss lägga in bilder på vår hemsida www..orustalgskotselomrade.se. Digitalkort skickas
via e-mail till Roland (roland@stenshult.nu).
Stor andel fjolingar i vuxenavskjutningen skvallrar om att man inte skjutit tillräckligt med kalv
föregående år. En ung vuxenstam har låg kalvsättning, med ett stort antal älgar i vinterstam
som orsakar betesskador i våra ungskogar. En använd ”tumregel” är att inte skjuta fler vuxna
älgar än kalvar. Detta gäller för en balanserad.
23 sep 2015 . När det inte är möjligt att skicka in hela älgen till SVA, kan man använda
följande instruktion för att ta ur och skicka in de viktigaste delarna för obduktion på älg,
vuxen eller kalv. Innan något skickas in kontakta först SVA:s viltsektion via vårt formulär
eller e-post. I väntan på kartonger från SVA ska uttagna.
Knappt var tredje ko åtföljdes av en kalv och endast var tjugonde hade två kalvar. (tabell 2).
Beräknat som kalv per ko inne- bar detta ett reproduktionstal på 0,40 kalv per ko; I en
nationell jämförelse ett lågt värde (figur 3). Vilken roll spelar förekomst av varg här?
Könskvoten, det vill säga andelen tjurar hos vuxna älgar.
30 nov 1999 . Länsstyrelsen meddelade den 22 maj 1997 Jänkisjärvi jaktvårdsområde tillstånd
att under 1997 fälla älg enligt fördelningen fem vuxna och sju kalvar. Inga kor fick fällas. Vid
jaktvårdsområdets årsstämma utsågs G.H. till jaktledare och S-E.J. till en av två biträdande
jaktledare. För älgjägarna inom området.
Könskvotering på vuxen älg. Inga taggrestriktioner. Vuxen får bytas mot kalv under hela
jaktperioden. Kalvar får fällas under hela jaktperioden. Ko med medföljande kalv(ar) är
fridlyst. Vuxen älg får ej fällas på mark under 50ha vid splittrad markareal gäller jaktområde
med egen tilldelning. Fälld älg skall rapporteras samma.
Älgjakt: vad är vi ute efter? Mål: 1. 2. 3. → kompromiss ett måste! Möjliga
avskjutningsstrategier: Mål 1. Avskjutning 90% kalv. Hållbart uttag: 3.1 av 10/1000 ha. Ger fler
kapitala tjurar och fler äldre kor på sikt, minskande stam? Mål 2 & 3. Avskjutning 90% vuxna.
Hållbart uttag: 2.4 av 10 /1000 ha. Ger ca 30% kapitala tjurar på.
Älgstammen ska. Med hänsyn till: Mål för WinterStam. Vinterstam älg/ 1000 ha. |. Andel tjur
av vuxna: | i älgobs. Antal kalvar per hondjur: uttryckt som ett decimaltal enligt älgobs.
Målsättning kalvandel i avskjutning: av totala avskjutningen. Slaktvikter kalv (kg) i medelvikt

för alla vägda kalvar från jaktstart. Tjur. KO. Kalv. Totalt.
19 sep 2016 . Dock får inget lag får skjuta fler älgar än den tilldelning laget fått. . verklig areal
har ett eller fler vuxna djur ”reserverade” t.o.m. 6/11 (se nedan under . ÄLG:Avskjutning
enligt skötselplan: Djurslag. Antal djur. Jakttid. Tjur. 14. 10 oktober - 31 januari. Ko, kviga.
14. 10 oktober - 31 januari. Årskalv. 30.
För de vuxna djuren har det en liten effekt, men för kalvarna innebär det att de sjunker ner
mindre i snön i vinterområdena än i sommarområdena, vilket resulterar i en lägre energiåtgång
(Ball et al. 2001). Först när det börjar bli barmark vandrar älgen tillbaka till sitt
sommarområde. Detta brukar inträffa i slutet av april, början.
Svensk jakt har tagit fram statistik på vad det kostar att fälla en vuxen älg samt en kalv, och
tydligt är att det skiljer mycket i pris. Västerbotten har bland de lägre taxorna med 400 kronor
för en fullvuxen älg och 100 kronor för en kalv. Betydligt dyrare är det i exempelvis Blekinge
och Halland. Här kostar det 1000 kronor för att.
15 okt 2015 . Älgar har bara framtänder i underkäken i överkäken finns det inga fram. Tittar
man på älgens kindtänderna kan man bestämma ålder, för när älgen växer blir käken längre
och med den fler tänder. En vuxen älg har sex stycken, en fjolårs kalv har fyra och en kalv
den har tre. DelaDela · Sandra Fonnisson.
Kalvförande ko är fredad. •. Vuxen får alltid bytas mot kalv under hela jakttiden (endast en av
dubbelkalvarna de två första veckorna). •. Älg får inte fällas på friliggande marker under 10ha.
•. Om man har en friliggande mark som är under 50ha får där endast fällas kalv på denna
mark. Tilldelning och jakttid. Areal. Tilldelning.
Länsstyrelsen har godkänt vår älgskötselplan 2016 - 2018. Senaste uppdatering avskjutning
2017-12-07. Information om avlysningsjakt. Vid styrelsemöte den 11 dec beslutades följande: Styrelsen har beslutat att ingen avlysningsjakt på vuxen älg skall äga rum. - Ordinarie
kalvjakten förlängs med 14 dagar (1 januari-14.
hjälp med sin älgstam. En befarad krasch av populationen (efter 65-80 procentigt vuxenskytte!) hade i början av 2000-talet gjort att de helt höll uppe med älgjakt under nästan fem
säsonger för att få stammen på rätt köl. Den femte säsongen (2006-2007) gjordes försiktiga
försök med kalvjakt för att få en bild av läget.
Älgen gnager då också bark av främst asp, rönn och tall. Älg skador på skog uppstår i
huvudsak vin tertid, när älgarna betar i tallungskog. Även om älgen vanligtvis är täm ligen
tystlåten saknar den inte läten. Det vanligaste är lock eller kontakt lätet mellan ko och kalv
eller mellan vuxna djur som följs åt. Det kan när.
Regler för älgjakten 2017/2018 beslutade på jaktledarträffar/samråd. Jakttid. Vuxna: 9 oktober t
o m 31 januari 2018. Dubbelkalv: 9 oktober t o m 31 januari 2018. Enkelkalv: 23 oktober t o m
31 januari 2018. Fredning av älgar. Ko med enkelkalv är fredade i två veckor, 9-‐22 oktober.
Ko med dubbelkalv, ena kalven är lovlig.
Ko med enkelkalv fredade till 29 okt. Kan ev kortas om många hondjur skjutits. Ordinarie
jakttid vuxna 9/10-19/11. Kalv 9/10-31/1 2018. Ev avlysningsjakt vuxna 25 nov-3 dec. Info
mail 20 nov. Om jaktlag har områden som ej sammanhänger får på områden som understiger
200 ha endast en älg fällas. Överskjutning eller.
Tilldelning för hela området är 10 vuxna + 35 kalvar med ett tak på 10 kalv. Taket innebär att
när 10 st. kalvar är skjutna är kalvjakten avslutad oavsett om jaktlaget fyllt tilldelad kvot av
kalvar eller ej. Gränsen för vuxet djur är satt till 725 ha. Jakttider och restriktioner. Vuxen älg
samt en av dubbelkalvar (ko med enkelkalv.
1390659. Tilldelning. Vuxna Tjur Ko, kviga Kalv Ospec. djur Kommentar. 0. 2 2. 4 0. Jaktlag:
Buggeryd. Fällda älgar. Nr Fälldatum Typ av älg Vikt (kg) Taggar (st) Registrerad datum
Länsstyrelsens ID. 1 2016-10-10 Kvigkalv 55. 2016-10-10. 1361462. Tilldelning. Vuxna Tjur

Ko, kviga Kalv Ospec. djur Kommentar. 0. 0 0. 1 0.
21 okt 2017 . Antalet vuxna djur som får skjutas inom området är 21 st. varav 13 st är
avlysningsälgar och 8 st garantiälgar – dessutom 22 kalvar som avlysningsjakt. Av vuxna djur
får högst 10 vara tjurar och högst 11 vara hondjur. Jakttid: Vuxna djur hondjur. 21/10 – 17/11.
Vuxna djur tjurar. 21/10 – 10/12. Kalvar, en av.
Anmälan om skjutna avlysningskalvar görs till Thorbjörn Ohlzon omgående 070/5116268. PM
älgjakt 2015. Avlysningsjakt på kalv från den 5 december. Högst 1 pottkalv till lag utan
tilldelning i år. Jakt på vuxna djur avslutas den 31 Januari 2016. Älgtjur med högst 3 taggar på
ena sidan är tillåten. Underkäken från vuxet djur.
Även djurets slaktvikt skall rapporteras så snart den blivit känd. Avskjutningen publiceras på
Älgskötselområdets hemsida. http://www.monsteras-aso.se/. Tilldelning inom Mönsterås Äso
baseras på ett vuxet djur och fri kalv per 450 ha. Är det vuxna älgar kvar i älgskötselplanen
andra lördagen i december, har alla områden.
Upptill ca ≤ 4½ år, nedtill ca ≥ 5½ år. Mera om identifiering av älgar finns att läsa i till exempel
”Älgen: från kalv till vuxen” av Rolf Svensson eller ”Elävän hirven iän arviointi” av A och T
Partanen. Instruktioner i åldersbestämning av älgar utgående från tänderna finns bland annat i
”Bedömning av älgens ålder” av A och T.
Artist/grupp: Svensson Rolf. Titel: Älgen - Från Kalv Till Vuxen. Releasedatum: 2017-09-01.
Artikelnummer: 729493. Mer av Svensson Rolf. Der Elch - Vom Kalb Zum Reifen Schaufler
Svensson Rolf. Der Elch - Vom Kalb Zum Reifen Schaufler Bok. 248:- The Moose - From
Calf To Adult Svensson Rolf. The Moose - From Calf.
Rolf Svensson har i många år studerat älgarna och deras beteenden med skissblocket i högsta
hugg. Studierna har resulterat i 176 rikt illustrerade sidor som ger ett helt nytt perspektiv åt
detta ståtliga djur. Läs om djurens olika karaktärer, spår och spårtecken, hornutveckling,
sinnen och läten, tillhåll under olika årstider och.
Älgjakt 2016-17. Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att älgjakten pågår under perioden. 10
oktober 2016 – den 31 januari 2017. Observera att fälld älg numera ska anmälas till
Länsstyrelsen Dalarna senast två veckor efter det att älgen fälls. (VILTDATA). Fällavgiften är
600 kronor för vuxen älg och 100 kr för kalv. Även om.
Jägareförbundet Värmlands klövviltsgrupps rekommendationer för årets älgjakt. Älgen har
under många år varit Värmlands mest betydelsefulla jaktbara vilt. . avskjutningsstrategi ska
inte vuxna djur fällas. På flera håll rekommenderas att en kalv skall fällas innan en vuxen. En
strategi vi förespråkar för att motverka för stort.
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