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14-20 högar per dygn 



Hur många spillningshögar finns det per 
hektar vid en älgtäthet på 
10 älgar / 1000 hektar? 

1 hektar 100 meter 



Hur många spillningshögar finns det per 
hektar vid en älgtäthet på 
10 älgar / 1000 hektar? 

32 högar! 100 meter 



Inventeringsområde 
Tex. ett Älgskötselområde 

eller sammanslutning 
av jaktlag 

Bör vara minst 
7000 – 8000 ha 



Inventeringstrakter 



Inventeringstrakt 

1 x 1 Kilometer 

40 inventeringsytor 

15:92 unikt namn 
på denna trakt 
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Storlek inventeringsyta 

Älg 5,64 m (100 m2 ) 

Rådjur 1,78 m (10 m2) 

1,78 m 5,64 m 



Vilka spillningshögar ska räknas 

Älghög = minst 20 kulor 

Rådjurshög = minst 10 kulor OBS! 

Mer än hälften av högens 

kulor ska vara inom ytan 

för att räknas! 



Inventeringsperiodens längd 

Antal dagar från lövfällning till inventeringsdag 

Bedöm högens ålder 

Ska ligga uppe på förna och löv 

Upplösta högar räknas inte 

Uppskatta nedbrytningstiden i terrängtypen 

Använd gärna ”referenshögar” som markeras på hösten 

Alternativt rensning av inventeringsytor på hösten 

? ? ? ? 



Systematiskt utlagda inventeringsytor 

Ger ett 

slupmässigt 

urval 



Inventerings -
traktens namn 

samma på: 
• karta 

• protokoll 
• samman -

ställning 

Varje 
inventeringsyta 

har en unik 
koordinat 

(referenssyste 
m RT90) 

Exempel på rutor som inte skall 
räknas: 
• Vattensamling 
• plöjd åker 
• snötäckt mark 

Tätort • hygge, avverkat under vintern 
• väg 

Plöjd åker 

Inventeringstraktens koordinat 
följer med till sammanställning 

i tabeller och kartor (GIS) 



Fördelning av antalet spillningshögar 
per provyta 
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Beräkning av täthet 

Antal älgar/1000 ha = S*100 000/P*D*T 

S = Antal funna spillningshögar 

P = Antal undersökta provytor 

D = Antal spillningshögar en älg lämnar per dygn 

T = Antal dagar i studieperioden 



Konstant för 

inventeringsperiodens 

start 

Konstant för antal 

spillningshögar per 

dygn 

Resultatet är ett index 

som beskriver 

älgstammen storlek 


