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Förord 
Biologiska inventeringar utförs i en rad olika sammanhang: Deras re-
sultat tjänar som underlag för fysisk planering m fl ändamål och de an-
vänds inom forskningen. För att möjliggöra jämförelser mellan resultat 
från undersökningar i olika områden och/eller vid skilda tidpunkterbe-
hövs en standardisering av metoderna. De Biologiska Inventerings-Normer 
(BIN) som redovisas här är ett försök att tillgodose detta behov be-
träffande inventeringar av däggdjur. 

Normkatalogen är tillika avsedd att utgöra ett metodregister, i vilket 
metodkoder (normnummer) får sin entydiga tolkning. Metoden utgör nöd-
vändig kringinformation till de mätvärden som är inventeringarnas re-
sultat. 

Arbetet inleds med "Allmänna synpunkter". Här diskuteras faktorer som 
påverkar val av metod och ges en sammanfattning av generella arbetsmo-
ment vid inventeringar. Vidare presenteras en datoranpassad blankett-
och kodningsrutin för biologiska inventeringar (RUBIN). Till ledning 
vid metodval ges en tabell "Metodrekommendation efter problemområde". 

Normerna har struktuerats efter den allmänna BIN-norm-struktur som togs 
fram vid BIN-konferensen 1974. Urvalet av metoder är mycket preliminärt, 
och arbetet bör närmast betraktas som ett basmaterial för vidare dis-
kussioner. Det nu tillgängliga metodunderlaget visar brister på enkla 
inventeringsmetoder (indexmetoder och kvalitativa metoder), som kan 
komma till användning utanför forskargrupperna. För några däggdjursarter 
saknas ännu inventeringsmetoder i detta arbete. Vi har ändå valt att 
distribuera BIN-däggdjur i nu föreliggande form. för att så många forsk-
are och inventerare som möjligt skall få tillfälle att ge synpunkter. 
Förhoppningsvis komme~ forskningen rörande metodutveckling för dägg-
djursinventeringar att successivt ge fler inventeringsmetoder till en 
kommande upplaga av arbetet. 
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Behjälpliga med synpunkter på arbetet i sin helhet har varit: 

Ingemar Ahlen, Sveriges lantbruksuniversitet 
Rune Gerell, Lunds universitet 
J O Pettersson, Statens naturvårdsverk 
Lars Österdahl, Nattirhistoriska riksmuseet 

Solna i november 1978 

Statens naturvårdsverk 

Abstract 

This book contains descriptions of standard methods for mammal 
census work. 
In the complete standard the object, time, place and method of census 
are defined. The possible selection of sample plats is described as 
well as the evaluation of data. 
In a non-standardized form the purpose, applications and evaluation 
of the method, practical pieces of information and references are 
given. 
Some of the methods are not fully described as mentioned above but 
given only with references. 

The following methods are included: 
Dll Counts from the ground 
Dl2 Drive counts 
Dl3 Total capture 
DlS Counts from aeroplane 
D23 Total capture of juvenils with calculation to give 

whole population 
D25 Track counts with estimate of.whole population 
D41 Observation per effort 
D42 Catch per effort 
D43 Site counts 
D44 Pellet counts 
D45 Track counts 
D47 Counts of animals killed on roads 
D52 Huuting statistics and recording of game found dead 
D57 Population estimate by interviews 
D61 Listing of species 
D82 Reproductian ratio estimate 
D83 Recording of predation 
D85 Sex ratio estimate 
D89 Recording of vegetation darnages by game 
D99 luventory of wildlife browse 

The book begins with a chapter presenting various aspects of the 
choice of methods, related among other things to physical planning. 
Furthermore it presents a planning strategy for census work with 
special regard to computerized evaluation of data. 
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ALLMÄNNA SYNPUNKTER 

l Inledning 
1.1 Allmänt om vilt, viltmiljöer och inventeringar 

Med samlingsbegreppet vilt avses alla vilda däggd jur och 
fåglar. Metoder som används för inventering av fåglar har 
särskilt behandl ats i "BIN F FÅGLAR " - SNV RR 1978 :1 . I 
det följande avses således med begreppet vilt endast vi l -
da däggdj u r. 

Utbudet av lämplig miljö (föda , skydd o s v) är avgöran-
de för förekomsten av däggdjur. Dessas mi lj ö påverkas av 
olika faktorer, exempelvis förändrad markanvändni ng e l ler 
brukningsform, störningar genom j akt eller andra frit i ds-
aktiviteter o s v. Ti l l förändringar i mil j ön hän förs 
även sådana som orsakas av djurarterna sjä l va. Den givna 
miljöns kapacitet och förändringar i densamma genom explo-
atering eller skötse l åtgärder (vi ltvård) återspeg l as i 
vilttillgången. En för vi l ttillgången icke oväsentlig mil -
jöfaktor är väderleken , framför allt under vissa känsliga 
tider av året. Den optimal a mi l jön kan dock i v i ss ut-
sträckning utjämna effekterna av en negativ klimatsitua-
tion. 

Med ingående kunskaper om den enskilda djurartens speci-
ella biol ogi och mi l jökrav kan man ofta för u tsäga vilka 
effekter olika mi l jöförändringar ger på arten i fråga. 
I samband med viltinventeringar kan det därför vara vik-
tigt att registrera de förändringar som sker i viltmiljö-
erna. Ännu saknas normer för registre7 ing av sådana mil -
jöförändringar . Normer för beskrivning av naturtyper har 
getts i Biologiska Inventeringsnormer för Vegetation, 
BIN V, SNV 1975. 
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Vid inventering av en viss viltart är det naturligtvis 
viktigt att först och främst leta efter den i de miljöer 
där man vet att den kan påträffas. Med hjälp av vegeta-
tionskartor över uhdersökningsområdet kan man göra en 
översiktlig bedömning av vilka delar av området som mot-
svarar den efterfrågade artens miljökrav. Tyvärr är till-
gången på vegetationskartor ännu dålig. Denna första 
översiktliga inventeringsmetodik kan därför endast un-
dantagsvis utnyttjas. Den har ej beskrivits i detta ar-
bete. 

Ytterligare synpunkter av allmänt inledande karaktär kan 
erhållas genom "Översiktlig naturinventering och natur-
vårdsplanering; råd och anvisningar", statens naturvårds-
verks publikationer 1975:1, sid 62-66. Allmänna synpunk-
ter på inventeringsarbetets uppläggning och utförande ges 
i samma publikation, kap 6, sid 123-131. 

1.1.1 Inventeringsförutsättningar 

När det gäller däggdjuren har länge förelegat ett starkt 
intresse även utanför den vetenskapliga forskningens om-
råde att erhålla kunskaper om såväl det jaktbara viltet 
som mera sällsynta viltarter, t ex vissa av de stora rov-
djuren. 

Genom kvalitativ inventering erhålls upplysning om vilka 
däggdjursarter som förekommer inom ett visst område, oav-
sett hur många de är. (Jfr SNV 1975:1 sid 159). En sådan 
översiktlig inventering blir ofta grunden för andra, mer 
detaljerade inventeringar. 

En viss uppfattning om några arters numerär kan man få ge-
nom att föra en detaljerad avskjutningsstatistik. Sådan 
statistik förs för närvarande för älg, kronvilt och de 
fyra stora rovdjuren björn, varg, järv och lo. Efter sär-
skild materialinsamling i vissa län samt efter laborato-
rieundersökningar fås beträffande älg uppgifter även om 
djurens ålder och produktivit~t. Gehom avskjutningssta-
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tistik kan man ofta erhålla ett tillräckligt underlag för 
bedömning av trender i populationerna. Helt naturligt kan 
ett sådant underlag erhållas endast beträffande sådana ar -
ter som är föremål för legal jakt. 

Beträffande vissa arter och för speciella problem erford-
ras en mera omfattande och precis information. En sådan 
kan erhållas endast genom fältinventeringar, vilka kan 
utföras på varierande ambitionsnivå. Fältinventeringar 
som ger stammarnas numerär i absoluta tal har utförts med 
ett flertal metoder i Sverige beträffande älg såväl i stor 
skala (riksomfattande inventeringar år 1945, 1953 och 
1961-62) som länsvis i samband med försök med samordnad 
älgjakt och privat av enskilda markägare och jakträtts-
innehavare. Man har anlitat folk som känner till markerna 
och som är väl förtrogna med djurens vanor. Inventeringar-
na har i stort tillgått så, att man gått ut i terrängen, 
spårat djuren och räknat dem, s k direkt räkning (BIN-
norm D llll) . Inom mindre områden har sådan direkt räkning 
kunnat göras över hela området, men på stora arealer har 
man inventerat provytor eller 'linjer', så representativa 
för biotopen/biotoperna som möjligt (BIN-norm D 1117). 

stora förhoppningar knyts numera till direkträkningsmeto-
den, sedan man beträffande vissa arter börjat utföra ob-
servationerna från luften (BIN-norm D 151) . Älginvente-
ringarna i försökslänen har för samordnad älgjakt utförts 
på detta sätt. 

Att räkna djurens spår, spillning, nattlegor el ler andra 
kriterier på en viss djurarts förekomst ger ett s k 
indexvärde. 

Indexvärden som ger ett relativt mått på artens numerär, 
används i undersökningar som avser att belysa jämförel-
ser i tid och rum. Indexmetoder har , tillämpats bl a i 
riksskogstaxeringen, där man inventerat tillgängligt vin-
terveder för hjortdjur och konsumtionsgraden därav, samt 
anta let spillningshögar efter älg (D 99, D 89 resp D 44). 
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Indexvärden ges också av boplatsräkning (räv D 434 och 
bäver D 437), samt av metoder att registrera 'fångst el-
ler observation per ansträngning'. studier av sådana me-
toder för smågnagare har utförts vid Umeå universitet 
och vid naturvårdsverkets viltforskningsstation Grimsö 
(BIG = Basinventering Gnagare) , vid skogshögskolan (små-
kvadratmetoden) samt i VINA-projektet (VIndelälven-NAtio-
nalparkerna), BIN D 42. 

Som underlag för inventeringar kan även användas intervju-
er med personer som har lokalkännedom och viltkännedom. 
Sådana undersökningar ger vanligen blott kvalitativ upp-
lysning om olika arters förekomst. Man kan dock få en 
grov uppskattning av artens numerär t ex som vid bäver-
inventeringarna år 1961 och 1969 (statens naturvårdsverk, 
domänverket, svenska jägareförbundet och svenska natur-
skyddsföreningen) • För en sällsynt art kan uppgift om fö-
rekomst - ej förekomst vara tillräcklig. 

Genom periodvis upprepade inventeringar kan man studera 
förändringar i viltstammarna över tidsintervall eller 
efter åtgärd. Det är då av yttersta vikt att metoderna 
är exakt definierade, och att vid jämförande undersök-
ning samma metod kommer till användning vid de olika in-
venteringstillfällena. 

1.2 Normering av inventeringsmetoder för däggdjur 

På grund av våra olika däggdjursarters olika levnadssätt 
och spridning, måste de flesta inventeringsmetoderna för 
däggdjur vara anpassade var och en till en bestämd art 

eller artgrupp. 

Metodutveckling för däggdjursinventeringar är tidsödande 
och dyrbart och kräver medverkan av specialiserade fors-

kare. 

Få metoder har hittills hunnit utvecklas och testas i 
svenska miljöer i sådan grad att de verkligen kan rekom-
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menderas till praktiskt bruk. Exempel på sådana metoder 
är flyginventering av älg, D 151, smågnagarfångst enligt 
BLG, D 428, eller Småkvadratmetoden , D 429, skoterinvente-
ring av rovdjur i fjällen, D 453, samt beräkning av repro-
duktionskvot hos älg D 821. Likväl har i detta arbete , för-
utom ovan nämnda metoder, även normerats en rad andra som 
antingen används av tradition i brist på bättre metod (t ex 
D 111) eller ännu befinner s ig under utveckling t ex D 1 2 , 
D 41, D 44, (D 4 7 och D 61) . 

De metoder som beskrivs är huvudsakligen sådana som krä-
ver någon form av specialutbildad personal. Ännu saknas 
i stort sett normer för inventeringsmetoder av rutinka-
raktär (enkla) . 

Vid beskrivningen av metoderna har tillämpats tre olika 
beskrivningsnivåer: 

A. Fullständig beskrivning enligt BIN:s struktur för 
normer för sådana metoder som i Sverige är: 
- tidigare mycket använda 
- väl utvecklade och testade 
- väl utvecklade men ej tillräc kligt testade 

B. Tillvägagångssätt och referenser men i övrigt ofull-
ständig beskrivning för sådana metoder som ännu står 
under utveckling i Sverige. 

C. Endast referenser för sådana metoder som hittills en-
dast i liten utsträckning prövats i Sver ige eller så-
dana som har använts men ej är i bruk längre. 

I den följande förteckningen över inventeringsmetoder för 
däggdjur är beskrivningsnivån utmärkt med en bokstav efter 
metodens nummer. 

Detta arbete gör ingalunda anspråk på ,att ge e n fullstän-
dig bild av existerande inve nteringsmetoder för däggdjur. 
De metoder som tagits med utgör endast ett urval. 
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Förhoppningsvis kommer synpunkter på metodurval och me-
todutveckling från forskare och inventerare att ge möj-
ligheter till förbättringar och kompletteringar inför en 
kommande upplaga av arbetet. 

J 

1.2.1 Presentation av inventeringsmetoder för däggdjur 

(Betydelsen av (A) , (B) och (C) framgår av sid 5) • 

Metoder som ger absoluta tal .......... ··················· 

Räkning av djur genom observationer från marken 
Inventering av älg genom räkning av djuren 
från marken i kombination med spårning 
Inventering av större däggdjur genom prov-
ytetaxering med drev 
Räkning av färska legor efter harar upp-
skrämda med tremannakedja 

Räkning av fångade levande djur 
Räkning av rävungar i samband med 
grytinventeringX! 
Räkning av bäver i samband med boplatsräkning 

Räkning av djur genom observationer från luften 
Inventering av älg genom räkning av djuren 
från luften 

Räkning av fångade djur i kombination med 
korrektionsfaktor 

Bedömning av rävstammens storlek 
efter räkning av rävungar vid grytinventering 
och användning av korrektionsfaktor 

Räkning av korsande spår i kombination med 
bedömning av antalet djur 

Inventering av stora rovdjursarter med skoter 

BIN-nomurr 

D 11, D 12 

D 111 (A) 

D 122 (A) 

D 126 (B) 

D13 

D 134 (A) 

D 137 (C) 

D 15 

D 151 (A) 

D 23 

D 234 (A) 

D 25 
D 253 (A) 

x) Av praktiska skäl sammanförs D 134 med bäverfångstmetoden D 137 
till D 13, ehuru D 134 ger absolutvärden för antalet rävungar, 
ej för hela populationen. Jfr D 234. 
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Indexmetoder (för att erhålla jämförelsetal) 
···········. 
Räkning av an talet observationer per 

ansträngning observations 
a tioner Viltobserv 

s trålkas tarinventering 

Räkning av an 
per fångstans 

talet fångster 
trängning 

Smådäggdj ursfångst enligt BIG 
bnetoden {SCJ1) 
gdjursinventering 

Småkvadra 
för smådäg 
Fångstpunk tsmetoden för smådäggdjursinventering 

ursfångst enligt VINA Smådäggdj 

Boplatsrälmin g 

Grytinvent ering, räv 
Detaljinve ntering av ett lokalt bäverbestånd 

Spillningsr" äkning 
Älgspilln ' illgsräkning enligt Grimsö 
Älgspilln ' 
Harspillni 

illgsräkning enligt Riksskogstaxeringen 
ngsräkning enligt Grimsö 

Räkning av an 
Linjetaxer 
Faunainven 

talet korsande spår 
ing av viltspår 
tering med skoter 

Räkning av vä gdöd.ade djur 

Avskjutnings- och fallviltstatistik 
Avskjutnin gs- och fallviltstatistik för älg 

D 41 
D 410 (A) 
D 416 (C) 

D 42 
D 428 (A) 

D 429 (A) 
D 420 (B) 
D 421 (C) 

D 43 
D 434 (A) 
D 437 (A) 

D 44 
D 440 (C) 

D 441 (B) 
D 446 (B) 

D 45 
D 452 (A) 
D 453 (A) 

D 47 {C) 

D 52 

Avskjutnin 
Förtecknin 

gs- och fallviltstatistik för kronhjort 
g över fallvilt av sällsynta djurarter 

D 521 
D 522 

(A) 

D 523 (A) 

Bedänning av trender efter intervjuundersökning 
uundersökning enligt Grimsö Intervj 

D 57 

översiktli g bäverinventering - intervjuundersökning 
D 570 {B) 

D 577 (B) 

Kvalitativa metoder ............. 
Artnotering 
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Andra mätningar 

Beräkning av reproduktionskvot 
Beräkning av reproduktionskvoten hos älg 
med ledning av jlyginventering och 
avskjutningsstatistik 

Registrering av predation 
Registrering av predation av räv 
i samband med grytinventering 

Bestämning av könskvot 
Könskvotbestämning av älg från flygplan 

Registrering av skadegörelse på vegetation 
skattning av betningsgrad enligt 
Riksskogstaxeringen 

Biotopinventeringar ................... 
Vegetationskartering, se BIN V VEGETATION 

Viltfoderinventering 
Viltfoderinventering enligt 
Riksskogstaxeringen 

1.2.2 Den biologiska inventeringsnormens struktur 

(Schema för uppställning av BIN-normer) 

D 82 

D 83 

D 85 

D 89 

v 31 

D 99 

Beskrivningen uppdelas på följande rubriker: 

l. HETODENS NAHN 

D 821 (A) 

D 834 (A) 

D 851 (A) 

D 891 (B) 

D 991 (B) 

Beskrivande namn föredras framför namn baserat på 

personnamn 

2. SYFTE 
Här anges för vilka typer av resultat samt för vilka 
områden och arbetsmålsättningar metoden tillämpas 
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3. METODBESKRIVNING 
Detta avsnitt utgör den direkta normen för aktuell 
metod. Normen skall ge de nodvändiga och tillräckliga 
villkoren för ett entydigt samband , mellan metod och 
resultat. Beskrivningen uppdelas på följande under-
rubriker: 

3.1 Teknisk beskrivning (apparatur) 

3.2 Tillvägagångssätt 
Här definieras område (med provyteutläggning), 
tid, objekt och metod samt i förekommande fall 
inventerarens kvalifikationer. (Metodbeskrivning- · 
en kan lämpligen kompletteras med uppgifter i 
'PRAKTISKA TIPS' eller bilagor med ritningar av 
apparatur samt handledning för det praktiska ar-
betet, fältinstruktioner och liknande.) 

3.3 .Resultatredovisning 
Här definieras· vilka fältdata som skall samlas 
in ('Fältdata') samt hur fältdata skall samman-
ställas till inventeringsresultat ('Inventerings-
resultat'), d v s .formen och omfånget av fakta-
redovisningen från inventeringen. 

4. TIDSÄTGÄNG OCH KOSTNAD 
Dessa uppgifter som är grova uppskattningar är vär-
defulla vid planeringen av en undersökning. Uppgif-
terna avses kompletteras alltefter erfarenheter från 
praktisk tillämpning av metoden. 

5. UTVÄRDERING AV HETODEN 
Uppgifter om metodens förutsättningar, felkällor, 
alternativa metoder, för- och na~kdelar. 
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6. PRAKTISKA TIPS 

Erfarenhetsbaserade kommentarer, avsedda att hjälpa 
den som första gången tänker använda metoden att und-
vika miss5ag. Om handledning förekommer som bilaga, 
hänvisas till denna. 

7. REPERENSER 
Litteraturuppgifter och uppgifter om nordiska insti-
tutioner med erfarenhet av denna metod. Uppgifter om 
leverantörer av apparatur. 

1.2.3 Den biologiska inventeringsnormens numrering 

Den biologiska inventeringsnormen betecknas med en bokstav 
och upp till fyra siffror, t ex D 1111. Vid kodning på 
blanketter (stansunderlag) utelämnas mellanrummet. 

~2~~~~y~~ anger organismgrupp, t ex D = däggdjur. 

För BIN DÄGGDJUR har siffrorna följande innebörd med hän-
syn till position: 

~2~~~~-~~~~~~~ anger räkningens ambitionsnivå: 

absoluta tal 1,2 
relativa tal 4,5 
kvalitativ bestämning 6 
andra mätningar 8 
reserver 3,7,9,0 

~~9~~-2~b-~~~gj~-~~~~~2~~~ ger löpande numrering av me-
toderna med luckor för framtida behov. 

~j~~g~-§~~~~~~ anger urvalsmetod: 

hel täckande l 
obundet slumpvis urval (osu) 
systematiskt urval 
stratifierat urval 
clusterurval 
subjektivt optimalt urval 
godtyckligt urval 
reserver 
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2 Faktorer som påverkar valet av inventeringsmetod 

En avgörande faktor för rätt val av metod är att målsätt-
ningen med inventeringen är klart angiven. I övrigt påver-
kas metodvalet av ambitionsnivå , områdets storlek, tillgäng-
liga ekonomiska och personella resurser samt vilka metoder 
som kornmit till användning vid tidigare inventeringar av 
samrna område. 

2.1 Målsättning 

Däggdjursinventeringar tjänar flera syften. De ger bl a 
uppgifter om våra faunaresurser och underlag för bedöm-
ning av hur man skall utnyttja, bevara och vårda värde-
full naturmiljö. De lämnar information som underlättar 
såväl den fysiska planeringen i stort som behandlingen av 
enskilda frågor. 

Genom inventeringar kan också förändringar i däggdjursfau-
nan registreras och övervakas (rnonitoring). En sådan verk-
samhet bidrar till en kontroll av naturmiljöns tillstånd 
och utveckling i allmänhet och kan tjäna som larmsystern 
för skadlig miljöpåverkan genom biotopförändringar e ller 
användning av giftiga substanser. Inventeringar ger också 
underlag för tillämpning av jaktlagstiftningen. 

Några av de frågeställningar som kan föranleda inventering 
av däggdjursfaunan redovisas i 'TABELL ÖVER METODVAL', se 
bilaga l. Inventeringarnas ändarnå l indelas här enligt 
följande. 

2.1.1 Avnämarens problem = övergripande målsättningar 

I Underlag för markanvändningsplanering 

II Underlag för åtgärder 
genternot de vilda däggdjurens miljöer , 

III Underlag för jaktliga åtgärder 
genternot vilda däggdjursarter 
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IV Underlag för bedömning av effekter på däggdjursfaunan 
i biotoper som förändras 

V Underlag för miljöövervakning (monitoring) 
och uppf0ljning av vidtagna åtgärder. 

2.1.2 Direkta målsättningar med inventeringar (syfte)= operativa målsättningar 

A att registrera vilka däggdjur som finns inom ett område 
(kvalitativ inventering, artnotering) 

B att uppskatta stammens numerär av en art inom ett område 
C att uppskatta könsfördelningen hos en art inom ett område 
D att uppskatta populationstillväxten hos en art inom ett 

område 

att söka jämförelsetal index för en total stam E 

F 

G 

att söka jämförelsetal index för en stams könsfördelning 
att söka jämförelsetal index för en stams populations-
tillväxt 

H att registrera fällda, självdöda och på annat sätt döda djur 

I att registrera predation av en art (rovdjurs bytestagandel 

J att inventera biotoper lämpliga på lång sikt för viss art 
K att söka tillfälliga biotoper lämpliga för viss art 
L att inventera 'punktobjekt' för viss art, d v s platser med 

särskild betydelse (växlar, yngelplatser etc) 
M att registrera art och grad av viss arts utnyttjande av viss 

biotop (ev skadegörelse) 
N att söka index för resursutnyttjande (ev skadegörelse) 

av viss art i viss biotop 

O vegetationskartering på översiktlig nivå 
P vegetationskartering på detaljerad nivå 
Q våtmarkskartering 
R geologisk kartering 
s klimatregistrering 
T bedänning av störningssituation 
Beträffande ambitionsnivå jämför avsnitt 2.2. 

Schemat i bilaga l försöker ge en översättning från avnä-
marens problem (= övergripande målsättningar) till direkta 
arbetsmålsättningar (= operativa målsättningar) för inven-
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teringar beträffande däggdjursfaunan och därifrån til l 

metodrekommendationer för inventering av de enskilda ar-
terna (artgrupperna) . Schemat får endast betraktas som 
en förenklad skiss. Verklighetens problem kan ej strikt 
insorteras under ett fåtal rubriker, och de är också i 
betydande utsträckning sammanflätade med varandra. 

Många gånger räcker det ej med resultaten av några inven-
teringar som underlag för problemlösning. Den operativa 
målsättningen måste därför ofta formuleras genom att i 
samråd med forskare och annan sakkunskap inom området 
skräddarsy ett handlingsprogram, ibland på avancerad ve-
tenskaplig nivå. Oftast krävs integrering med resultat 
från andra biologiska inventeringar, främst beträffande 
vegetation, samt med uppgifter om topografi , geologi , 
hydrologi och klimat. 

2.2 Ambitionsnivå 

Med ambitionsnivå avses vanligen den ambition man har vid 
datainsamlingen: antalet arter och miljöfaktorer som re-
gistreras, graden av noggrannhet vid räkningar, observa-
tionstäthet etc. 

Det är dock lika viktigt att beakta ambitionsnivån vid 
tolkningen och utvärderingen av det insamlade materialet. 
Ett fylligt material av primärdata kan, beroende på ambi-
tionsnivån i denna 'tolkningsfas ' , utmynna i allt från en-
bart enkla artnoteringar med uppgifter om fyndlokal till 
en kvalitativ och kvantitativ beskrivning av ett områdes 
däggdjursfauna, eventuellt med uppgifter om populations-
dynamik, samt tolkning av arternas beroende av miljöfak-
torer m m. 

Tolkningens ambitionsnivå måste alltid ta hänsyn till 
primärdatas svagheter. , 
Metoder för direkt räkning (D l) och även i viss mån för 
indirekt räkning (D 2) söker ge absoluta mätetal för olika 
däggdjursarters täthet. De representerar den högsta 
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ambitionsnivån och kräver så gott som alltid medverkan 
av specialister. 

Samordning av däggdjursinventeringar med andra biologiska 
J 

inventeringar (främst enl BIN V 31) s k biotopinventering-
ar, ligger också på en relativt hög ambitionsnivå, något 
beroende på undersökningens detaljeringsgrad. Även här 
krävs medverkan av experter, särskilt vid planering och 
utvärdering. 

På närmast lägre ambitionsnivå önskar man uppgifter för 
jämförelser mellan olika tider och platser. Jämförelsetal 
erhålls genom indexmetoderna (D 4 och D 5). Denna arbets-
metodik används såväl vid övervakningsverksamhet som vid 
översiktliga inventeringar av stora områden. 

Mätetal som erhållits som resultat av metoder som ger ab-
soluta tal kan givetvis användas även som jämförelsetal. 
Upprepade inventeringar på högsta ambitionsnivå gör så-
ledes inventeringar som endast ger indexvärden överflö-
diga. Omvänt kan man ibland kalibrera en indexmetod mot 
en direkträkningsmetod. Så kan t ex indexmetoden att räk-
na spillningshögar från älg (D 440) ge en skattning av 
områdets totala älgstam, sedan dess resultat jämförts med 
resultaten från flyginventering (D 151) av samma område. 
Därvid får man en korrektionsfaktor, som kan användas vid 
kommande spillningshögsräkningar inom området. 

Vid översiktlig inventering kan det räcka med enbart en 
förteckning över de arter, oavsett numerär, som förekom-
mer i det område som skall undersökas. De kvalitativa me-
toderna representerar lägsta ambitionsivån (D 61). Arbete 
med utveckling av sådana enkla, praktiskt användbara meto-
der pågår. Ofta klarar man av en kvalitativ bedömning av 
ett områdes fauna av större däggdjur genom intervjuer med 
t ex jägare. Intervjumetoder kan även ge jämförelsetal 
(D 57). 
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2.3 Undersökningsområdets storlek 

Områdets storlek kan variera från att omfatta hela riket 
till att avse några få hektar. Vid inventeringar inom 
större områden (hela rike t, region , län, kommun e ller 
motsvarande) avgränsas undersökningsområden under ett 
omfattande förarbete innan de egentliga fältregistrering-
arna utförs. Se avsnitt 3.1 och 3.2. 

2.4 Övriga faktorer 

Tidsåtgången per inventeringstillfälle och antalet nödvän-
diga inventeringar varierar självfallet kraftigt, främst 
beroende på viltart, områdesstorlek och biotoptyp. Dess-
utom kräver de olika metoderna i sig väsentligt skilda ar-
betsinsatser. I praktiken kommer därför tillgängliga eko-
nomiska och personella resurser att påverka metodvalet. 
Till vägledning för beräkning av kostnader anges i be-
s krivningen för respektive metod vissa uppgifter om tids-
åtgång, arbetskraftsbehov m m. 

Metodvalet påverkas även av tidigare ' gjorda inve nteringar. 
För jämförelse av nya inventeringsresultat med tidigare do-
kume nterad information krävs att d e successiva inventering-
arna utförs enligt samma metod. Detta är framför allt en 
nödvändighet beträffande indexmetoderna. 

För flera däggdjursarter finns för närvarande endast en 
inventeringsmetod , medan det för andra finns viss valmöj-
lighet (se bilaga 2) . 

Många inventeringsmetoder innebär att djuren utsätts för 
viss grad av störning. Störningar av det vilt som skall in-
venteras medför inte bara att undersökningsresultatet kan 
påverkas negativt. Störningar under t ex yngel- och yngel-
vårdnadstiden kan medföra att moderdjuret överger sina 
ungar, att ungarna tas av rovdjur , e t~. Härige nom kan an-
talet djur inom undersökningsområdet också komma att på-
verkas , vilket markägare och jakträttsinnehavare kan ha 
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svårt att acceptera. Inventeringarna måste således alltid 
genomföras så att såväl det vilt som skall inventeras som 
annat vilt, störs så lite som möjligt. Detta är speciellt 
viktigt att iak~a sommartid samt under kalla och snörika 
vintrar då varje störning, speciellt beträffande mindre 
klövvilt, innebär att djurens energireserver onödigtvis 
måste tas i anspråk. 

För vissa inventeringsmetoder och viltarter gäller t ex 
att fångst måste ske under fridlysningstid, eller att man 
vid fångsten måste använda speciella fångstredskap som ej 
är tillåtna att använda vid jakt. All verksamhet, således 
även sådan som berörs i detta arbete, som syftar till att 
på något sätt bemäktiga sig ett djur, är att anse som jakt. 
Därvid är jaktlagstiftningens bestämmelser tillämpliga. 
Det är därför särskilt viktigt att ha kännedom om dessa 
bestämmelser. Vissa undantag från dessa kan efter särskild 
ansökan meddelas av statens naturvårdsverk. För råd i des-
sa frågor kan man lämpligast vända sig till respektive 
länsstyrelse och länsjaktvårdsförening eller till natur-
vårdsverket. 

På grund av att så många olika faktorer påverkar metodva-
let är det uppenbart att ett definitivt ställningstagande 
till lämplig metod (ev lämpliga metoder) måste göras från 
fall till fall. 

För ytterligare råd och anvisningar beträffande metodval 
kan man vända sig till någon av nedan nämnda institutio-
ner som arbetar med medtodutveckling för däggdjursinvente-
ringar: 

Institutionen för viltekologi, Sveriges lantbruksuniver-
sitet, 750 07 UPPSALA, tel 018/10 20 00 

statens naturvårdsverks forskningsstation Grimsö, 
770 31 RIDDARHYTTAN, tel 0581/920 46 

Zoologiska institutionen, Ekologihuset, Helgonavägen 5, 
223 62 LUND, tel 046/12 41 00 
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Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 
Box 6801, 11 3 86 STOCKHOLM. 

Vertebratsektionen, Naturh istoriska riksmuseet, 
Fack, 104 05 STOCKHOLM, tel 08/15 02 40. 

3 Generella arbetsmoment 

Inventeringsarbetet omfattar följande moment: 

Målformulering och planering av inventeringen 

Förarbete 

Fältarbete 

Bearbetning, sammanställning 

Utvärdering och analys, rapportskrivning. 

3.1 Planering 

3.2 

Formulera målsättningar för inventeringsarbetet. 
Definiera undersökningsområde . 
Definiera geografisk och ev tidsmåssig detaljerings -
grad. 
Välj metodik. 
Gör tidsramar. 

Förarbete 

Förarbetet kan omfatta följande moment: 

Gå igenom tidigare utförda inventeringar samt relevant 
litteratur. 
studera kartor och flygbilder. 
Kontakta berörda myndigheter och organisationer . 
Intervjua personer som har lokalkännedom och dägg-
djursfaunistisk kunskap . 
Ta fram eller rekvirera material för datainsamlingen 
(blanketter, kodförteckningar) . 
Framställ eller rekvirera handledriing för fältarbetet 
(fältmanual). 
Skaffa lämpligt kartunderlag och markera provrutor 
e ller övriga undersökningsområden och deras beteck-
ningar . 
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Definiera vilka kartor, tabeller och diagram som re-
sultatredovisningen skall innehålla. Samråd härvid i 
förekommande fall med Biodata, Riksmuseum, Fack, 
104 05 Stockholm, tel 08/15 02 40 - 233. 
Planera in kontroller som under fältarbetet garante-
rar att fälth!ndledningen följs. 
Planera en eller ett par kontrollpunkter i början av 
undersökningen, varvid fältarbetarna får tillfälle 
att diskutera lämpligheten i koder och blankettrutiner. 

3.2.1 Kommentarer till planering och förarbete 

Vid planeringen isoleras i ett första skede områden som 
skall studeras mer noggrant i fält. En ytterligare ned-
brytning i mindre arealer kan bli aktuell efter ett be-
gränsat översiktligt fältarbete. 

De områden som på detta sätt avgränsats avses därefter in-
venteras noggrant, medan resterande områden eller delar 
därav eventuellt avses översiktsinventeras. Planering av 
däggdjursinventeringar kräver alltid samråd med experter. 

Förarbetet omfattar en analys och bedömning av invente-
ringsområdet på grundval av redan tillgängligt underlag, 
framför allt i form av kartor, tidigare utförda invente-
ringar, avskjutningsstatistik etc. Av särskild betydelse 
är därvid kartmaterial som redovisar biotoper eller vege-
tationsförhällanden. Se "Råd och anvisningar" SNV 1975:1 
sid 124-126. 

Under förarbetet eller redan på planeringsstadiet bör man 
kontakta vederbörande länsstyrelse, jaktvårdsförening, 
ornitologiska förening eller naturvårdsförening för in-
formation om vilka inventeringar s0m redan utförts, om 
hjälp kan erhållas, vilka områden som är skyddade, vilka 
bestämmelser som gäller, etc. Ett sådant samråd är oftast 
mycket viktigt och ger ofta betydande hjälp vid genomfö-
randet av en inventering. 

Inför alla inventeringar, speciellt sådana som utförs 
från marken, är det viktigt att kontakta markägare och 
jakträttsinnehavare. Som regel innebär nämligen invente-
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ringsarbetet ett sådant intrång både i tid och rum att 
tillstånd från nämnda personer är en nödvändighet. Kon-
takt tas lämpligen redan på planeringsstadiet. 

3.3 Anteckningar i fält 

Fältdata (= observationer i fält under inventeringen) bör 
redovisas enligt ett standardiserat anteckni ngsförfarande 
(ej individuellt) för att möjliggöra str ingent bearbetning, 
eventuellt med datorstöd enligt befintliga program. Även 
om datorbearbetning e j planeras, bör anteckningar föras 
med enhetlighet i uppställning och vid förkortning av 
information. På så sätt föreligger alltid grunddata i så-
dan form, som dels kan läsas av andra än den som gjort an-
teckningarna och dels kan återanvändas även för andra frå-
gestä llningar än dem de insamlats för. Därför är det vik-
tigt att göra fältanteckningar enligt de anvisningar som 
ges i normen under metodbeskrivningens rubrik Fältdata. I 
några fall ges exempel på fältblanketter som är anpassade 
till eventuell datorbearbetning. 

Visserligen medför den datalagda inventeringen mer pap-
persarbete än den traditionella, eftersom vissa regler 
måste efterföljas, såsom t ex att registreringarna ovill-
korligen måste anges till sina lägen enligt vedertagen lo-
kalkod relaterad till Rikets Nät. Denna i fält något öka-
de arbetsinsats kompenseras av de fördelar som vinns vid 
bearbetningen, antingen denna sker manuellt e ller maski-
nellt. 

Det är viktigt att anteckningarna efter en första fältom-
gång kontrolleras av inventeringsledningen och att miss -
förstånd elimineras. Det kan finnas anledning att påpeka 
oklarhet i handstilen; i regel skall ju blanketterna lä-
sa s av nå go n annan än inventeraren själv. Meningen med 
att an vän da koder är ju att minska skriv- och läsarbe te 
utan att tvetydigheter uppstår. 
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3.4 Bearbetning av data 

Bearbetningen av fältdata kan ske efter olika syften och, 
i den mån grundmaterialet tillåter, med olika ambitions-
nivå. J 

Bearbetning av standardiserat insamlade fältdata från 
biologiska inventeringar sker antingen manuellt eller ma-
skinellt. Den maskinella bearbetningen står under utveck-
ling. I de flesta fall är den i samband med däggdjursin-
venteringar ännu förenad med nyprogrammering. 

De informationsförluster som blir ofrånkomliga vid manu-
ell bearbetning av individuellt insamlade grunddata kan 
minskas genom ett standardiserat anteckningsförfarande. 
Förlusterna kan minskas ytterligare vid maskinell bear-
betning. 

I princip skiljer sig inte den manuella bearbetningen 
från den maskinella i nämnvärd grad. Dock har man i det 
senare fallet möjligheter till statistiska analyser av 
hög kvalitet samt framställning av kartor, diagram och 
andra avancerade sammanställningar som kan tjänstgöra 
som effektiva underlag i en besluts- och planeringssitu-
ation. 

Både vid manuell och maskinell bearbetning skall hänsyn 
tas till grunddatas svagheter. Ett dåligt primärmaterial 
blir inte bättre av en ambitiös bearbetning. 

3.4.1 Manuell bearbetning 

Om man väljer att göra en manuell bearbetning, vilket kan 
vara lämpligt då den insamlade datamängden är liten, ut-
går man från standardiserat utformade anteckningar, gärna 
kodade, i förekommande fall på den datoranpassade blanket-
ten. Den kodade informationens betydelse är lätt att för-
stå för var och en som gjort sådana anteckningar. Andra 
lär sig snabbt betydelsen i fälthandledning och kodlistor. 

BIN DÄGGDJUR BIOLOGISKA 78454-GZ 
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BIN:s strävan att standardisera anteckningsförfarande och 
resultatredovisning gäller för varje enskild metod även 
vid manuell databearbetning. På detta sätt blir såväl 
grunddata som sammanställningar generaliserade och lätta 
att jämföra. Dessutom blir grunddata direkt användbara 
vid eventuell framtida manuell eller maskinell bearbetning 
för nya frågeställningar. 

Den manuella bearbetningen omfattar: 

strukturering av data 
sammanställning av data (ev efter beräkningar) till 

tabeller och listor 
handritade diagram och kartor 

Grunddata lagras i form av de standardiserat utformade 
anteckningarna. Är de kodade, kan de senare, om så önskas, 
läsas, bearbetas och lagras maskinellt, eventuellt sam-
manställda med grunddata från andra undersökningar. Jfr 
avsnitt 3.4.2. 

3.4.2 Maskinell bearbetning 

Om man väljer att bearbeta fältdata maskinellt, tillkommer 
arbetsmomenten stansning och korrekturframställning. Där-
emot kan strukturering, lagring, sammanställning och ana-
lys av data anförtros åt datorn. 

stansning och korrektur ....................... 
Att överföra data till datorläsbart medium kallas allmänt 
för stansning, även om den tid är förbi när man enbart an-
vände hålkort som medium. 

I regel stansas materialet på hålkort, magnetband eller 
magnetisk skiva (skivminne) . Redan här föreligger tekniska 
kontrollmöjligheter , men det vanligaste är att datorn skri-
ver av det stansade materialet på en s ' k rålista som kor-
rekturläses. Uppkomna fel i rålistan kan antingen vara så-
dana som datorn kan programmeras att indikera (okänd art-
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kod, felaktig kartbladsbeteckning etc) eller sådana som 
kräver ett mänskligt omdöme för att avslöjas. 

Korrekturarbetet är en mycket viktig del i den datoran-
passade inventetingen. Sköts det inte med omsorg kan all-
varliga fel dyka upp vid senare bearbetningsfaser och 
vara svåra att lokalisera. 

Sammanställning ............... 
Den maskinella sammanställningen syftar i första hand till 
att sammanfatta all tillgänglig information på ett över-
skådligt sätt som underlag för mera ingående typer av ana-
lyser. I regel resulterar denna primära sammanställning i 
t ex utbredningskartor, sammanfattande tabeller för varje 
art och för varje inventerare. Sammanställningar utgör 
även en mera avancerad form av korrektur. 

Den fortsatta sammanställningen kan omfatta statistiska 
beräkningar och ger som resultat tabeller, diagram och 
kartor av olika slag. 

Datalagring och återanvändning av grunddata ........................................... 
Den maskinella lagringen av det inlästa, korrekturlästa 
och rättade primärmaterialet innebär, att grunddata tar 
litet utrymme och blir lätt åtkomliga. Man kan härigenom 
söka efter uppgifter inte om var informationen finns lag-
rad utan direkt efter grunddata. Härefter kan nya sam-
manställningar och analyser göras enligt aktuella prob-
lemställningar, eventuellt i kombination med grunddata 
från andra undersökningar. 

Vid återanvändning av grunddata (i stället för redan be-
fintliga bearbetningsresultat) belastas man dessutom in-
te med de dataförluster som gjorts vid tidigare bearbet-
ningar. 
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MASKINELL BEARBETN ING 

MANUELL BEARBETNING 

Schematisk framställning av arbetsinsa ts vid manuellt resp maskinellt arbets förfarande. 

3.5 Utvärdering och analys 

Vid utvärder ing och analys av större inventeringsmaterial, 
är manuell bearbetning på begränsad tid knappast möjlig. 

Sammanställningen av ett inventeringsmaterial skall oav-
sett om den skett manuellt el l er maskinellt ge ett över-
skådligt underlag för utvärdering och analys. Har samman-
stäl lningen gjorts maskinellt , har man fördel av att yt-
terligare analyser kan göras med lätthet. Dessa kan ske 
antingen ge nom de applikationsprogram som finns utarbe-
tade redan nu, eller genom nyprogrammering anpassad till 
användarens specifika krav. Nyprogra~ering tar ofta läng-
re tid än motsvarande manuell bearbetning , men ger en 
vinst i förhållande till denna genom möjlighe t til l fram-
tida återanvändning av programmen. 
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4 RUBIN - en datoranpassad blankett- och kodningsrutin 
för biologiska inventeringar 

Olika projekt inom och utom Sverige har utvecklat sina 
egna system f~r att administrera insamlade data för de 
behov som projekten haft. Dessa system är i regel anpas-
sade till ett speciellt syfte, en speciell undersökning 
etc. Vid naturvårdsverket och naturhistoriska riksmuse-
et i Sverige går man alltmer in för att tillämpa RUBIN 
(Rutin för Biologiska Inventeringar) , som är ett gene-
rellt system för registrering och bearbetning av olika 
miljöparametrar. Se vidare Introduktion till RUBIN, 
SNV PM 909 1977. 

4.1 Registrering av fältdata enligt RUBIN-systemet 

Inom BIN Däggdjur finns för några metoder blanketter, 
som är anpassade till respektive metod. De är alla upp-
byggda enligt samma princip. 

En förekomstuppgift (datapost, observation, 'record') i 
RUBIN-systemet har en fast del med noga specificerat in-
nehåll, samt en variabel del, vars innehåll är olika be-
roende på vilken metod som använts: 

I den fasta delen ligger följande information: 

När insamlingen ägt rum (år, vecka, dag, klockslag) 
Vad som observerats (art) 
Vem som gjort observationen eller insamligen (leg) 
Vem som gjort artbestämningen (här vanl densamma) (det) 

(- Var ev material finns bevarat) 
Hur insamlingen gått till (metod) 
Var insamligen ägt rum (karta, lokal) 

Den variabla delen kan innehålla uppgifter av skilda slag: 

Antalindivider, par, flockar o s v 
Alder, kön 
Beteenden 
Kriterier för användning av boplats 
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Anmärkningar 
Väderdata 

4.2 Datarutiner enligt RUBIN-systemet 

sedan inventeringsdata stansats, kan de bearbetas med 
hjälp av ett antal datarutiner. Dessa inde las i tre oli-
ka typer efter arbetsuppgift: 

!~1~~~b~g~:_Qgb_~Q~~~~iS~~Sib~~~ struktuerar data på ett 
för datorbearbetning lämpligt sätt, samt ger korrektur-
listor över materialen. 

§e~e~~i~11~b~g§:_Qgb_~eie1Qg~sib~~~ gör olika typer av 
sammanställningar , så att det samlade materialet blir 
lättöverskådligt. 

Tre typer finns: 

a) Redovisning baserad på inventerare och tid kan ge be-
räkningar på effektiv tid, fenologi, rytmik, antal 
arter etc. 

b) Redovisning baserad på art kan ge kartor som utvisar 
geografisk fördelning artvis samt tabeller över frek-
vens och relativ abundans. 

c) Redovisning baserad på valfri parameter, t ex antal 
hanar, dag, lokal etc . 

Dessa rutiner kan alltså ge önskad information men även 
tjäna som underlag för vidare utvärdering. 

~QQ1b~eibQ~~Q~Qg~e~ är i regel speciellt anpassade till en 
viss inventeringsmetodik. Denna del av systemet håller 
för närvarande på att kompletteras med nya program. 
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Underlag för markanvändningsplanering 

l. översiktlig biotopklassificering med hänsyn till områdets förutsätt-
ningar att hälla en viss däggdjursfauna . 

Vid all markanvändningsplanering skall i så stor utsträckning som 
möjligt beaktas planeringsområdets naturliga förutsättningar. Om-
rådets naturliga egenskaper skall i så stor utsträckning som möjligt 
bevaras. Ett översiktligt underlag skall därför tas fram i samband 
med att olika planer upprättas. 
Hänsyn bör vid planeringen tas till såväl varaktigt förekommande 
däggdjur i området som till områdets potentiella förutsättningar 
att halla en art- och individrik däggdjursfauna. 

Denna översiktliga 'sökning' av områden av betydelse för däggdjur 
gör det möjligt att planlägga fortsatta undersökningar på detaljerad 
nivå. dels för att fastställa och mäta de däggdjursfaunistiska värdena 
och dels för att lokalisera 'punktobjekt'. 

Med 'punktobjekt' för däggdjur menas specialbiotoper som t ex vin-
terfoderplatser, särskilda brunst- eller yngelplatser, viltväxlar. 

" 

Frågeexempel: 

- Inom vilka delar av X-kommun bör däggdjursfaunistiska värden 
särskilt beaktas? 

Vilka delar av X-kommun är mest lämpliga som rekreationsom-
råden med hänsyn till viljan att i största möjliga utsträckning 
bevara kommunens djurliv? 

- Vilka områden inom X-kommun är bäst lämpade för aktiv 
viltvård? 

==d 
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1.1 forts 

Arbetsgång 

Huvudarbetet på denna nivå läggs på heltäckande biotopinventering. 
Jfr RoA SNV 1975:1 sid 62- 66. Härvid utvärderas i första hand före-
kommande vegetationskartor kompletterade med topografiska kartor 
och flygbilder. 

Som förundersökning bör ingå, förutom genomgång av eventuella tidi-
gare undersökningar, fältbesiktningar i syfte att uppdatera kart- och 
flygbildmaterialet t ex sjöars och våtmarkers nuvarande status, samt 
insamling av uppgifter från den lokala befolkningen angående den spe-
ciella faunasituationen i området och dess historia. 

Vid utvärdering av ett områdes potentiella däggdjursbiotoper måste 
man känna till de olika arternas miljökrav och studera hur dessa krav 
uppfylls (funktionella sammanhang i miljön). Speciell hänsyn tas till 
vissa intressearter som är sällsynta, särskilt störningskänsliga eller vik-
tiga i viltproduktionen. 

Tillämpningar av dessa arbetsmoment (metodrekommendationer) : 

0-P Som underlag för däggdjursbiotopinventering (växtätare) rekom-
menteras vegetationskartering enligt BIN V31 med flygbildstolk-
ning. -... 
Kunskap om olika växtätande däggdjursarters miljökrav samman-
ställs med informationer frän den sålunda erhållna vegetationskar-
tan. Materialet kan bearbetas maskinellt med RUBIN-systemets 
kartprogram, som därvid ger däggdjursbiotopkartor. Varje karta 
blir specifikt relaterad till den djurart vars miljökrav man lämnat 
information om. 
En sådan däggdjursbiotopkarta blir sedan underlag för beslut om 
detaljerade fältstudier inom begränsade områden, se I 2. 

H D 52 

E, A D 57, D61 

t\:) ,. .... ~ 1--' 1--' 1--' 

Arbetsmoment 

Biotopinventering 

Tidigare inventeringar 
Avskjutningsstatistik 
V å t markskartering 
lntervjuundemkning 
Artnotering 

Operativa 
målsättningar 

O-P 

(A- G m fl) 
H 
Q 
E 
A 

Beträffande köttätande däggdjur (rovdjur) krävs sammanställning 
av kunskap om deras miljökrav med information om bytesdjurens 
numerär och populationsfluktuationer. 
Här krävs metodutveckling innan standardiserade förfaringssätt 
kan rekommenderas. Jfr Sam Erlinges arbeten, refererade i 
Viltnytt nr 7 1977 (SNV): »Rovdjur och bytesdjur på Revinge-
fält et». 
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Underlag för markanvändningsplanering (forts) 

2. Detaljundersökning av områden speciellt viktiga från däggdjursfaunis-
tisk synpunkt. 

De områden som genom den översiktliga biotopklassificeringen (se I 1.) 
indikerats som betydelsefulla biotoper för respektive däggdjursarter/ 
grupper, fältinventeras i syfte att belägga deras aktuella däggdjtlfSfau-
nistiska status. 

Specialbiotoper utnyttjas ofta av vissa arter/artgrupper under en be-
gränsad tid. Det kan gälla naturliga vinterfoderplatser, särskilda 
brunst- eller yngelplatser, viltväxlar etc. 

Kunskap om sådana strategiska biotoper är nödvändig, dels vid val 
av positiva åtgärder t ex inom skyddade områden (se problemom-
råde Il), dels vid bedömning av effekterna på däggdjursfaunan vid 
olika slags påverkan (se problemområde IV). Jfr även problemom-
råde III. Här skall hänsyn tas även till hot (negativa biotopparamet-
rar). 

... 

Frågeexempel: 

- I vilken mån är specialbiotoper utanför de egentliga däggdjurs-
biotoperna nödvändiga för däggdjursfaunans fortsatta bestånd 
inom hela regionen? 

- Finns i området viltväxlar som påverkas av vägdragning, och är 
dessa av sådan betydelse att de kräver särskild hänsyn? 

- Förekommer för regionens däggdjursarter kritiska biotoper 
(t ex vinterbiotoper) eller kritiska hydrologiska förhållanden 
(t ex översilningsområden) just inom aktuellt område i högre 
grad än eljest i regionen? 

- Är lokalklimat i aktuellt område av kritisk betydelse för regio-
nens däggdjursfauna? (t ex vinterrefuge) 

-.1, .• 
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1.2 forts 

Arbetsgäng 

På lägsta ambitionsnivå registreras blott vilka däggdjursarter som före-
kommer med specialnotering av sällsynta och känsliga arter. 

På närmast högre ambitionsnivå insamlas uppgifter som ger jämförel-
setal (index) för numerär. Denna arbetsgång används särskilt beträf-
fande stora områden. 

På högsta ambitionsnivå insamlas kvantitativa uppgifter som ger abso-
luta mätetal för t ex numerär och populationstillväxt. 

Vid karte ring av 'punktobjekt' kompletteras vegetationskartan med 
faltbesiktning avseende ovan nämnda särskilda företeelser. 

Arbetsmoment 

Artnotering 

Artkartering: 
Indexmetoder 
l n tervju undersökning 
Avskjutningsstatistik 

Metoder som ger absoluta tal 
Metoder för beräkning av repro-
dukt ionskvot och könskvot 

Vegetationskartering på 
detaljerad nivå 
Våtmarkskartering 
Registrering av 'punktobjekt' 

Tillämpning av dessa arbetsmoment för ol ika däggdjursgrupper (metodrekommendationer) : 

A 

E 

B 

C- D 

H 
p 

L 

l\:) 
01 

Älg övriga 

... hjortdjur 

······················· D61 

D41 , D44 , 
D 57 

Dl! , DIS 

D82 , D85 

D 52 

V31 

D99 

N 

D41, D57, 

Dl2 

D 52 

V31 

D99 

~ 
01 

4 stora 
rovdjur 

D 45 

D25 

D 52 

Räv och 
grävling 

D4 1, D43 
D45 , D57 

Dl2 

DI3 

D43 

~ w 

Mårddjur 

D4 1 
D 57 

~ 
l\:) 

Hardjur 

D41 , D44. 
D45. D57 

Dl2 

~ 
~ 

Bäver Små· Ekorre 
gnagare Igelkott 

D43 D42 D41.D47, 
D 57 D 57 

(DI3) 

D43 

Operativa 
målsättningar 

A 

E 

H 

B 

C-D 

p 
Q 
L 

Fladder-
möss 
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II Underlag för åtgärder gentemot de vilda däggdjurens miljöer 

De områden som, ev efter inventeringar för markanvändningspla-
nering (se l), bedömts betydelsefulla för viltproduktion eller som 
avsatts som skyddade områden enligt naturvårdslagstiftningen, 
kräver viss skötsel, om de skall bibehålla den naturmiljö inklusive 
däggdjursfauna som avsågs. 
Kunskap om däggdjurens miljökrav, inklusive deras krav på speci-
albiotoper ('punktobjekt') såsom vinterfoderplatser, brunst- eller 
yngelplatser, viltväxlar är nödvändig för bedömning av områdets 
fortsatta skötsel samt behovet av viltvårdande åtgärder. Se även 
problemområde III. ... 

Frågeexempel: 

- Hur bör avvägning ske mellan faunistiska skyddsmotiv och 
allmän tillgänglighet? 

- Vilka motiv och möjligheter finns att reglera annan mark-
användning än friluftsliv till förmån för däggdjursfaunan, 
t ex skogsbruk, vägbygge? 

~ 
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Il forts 

Arbetsgång 

Artnotering och viss artkartering förutsätts utförda som underlag för 
markanvändningsplanering (se 1). 
Kartering av områdets viktigaste arter kompletteras på högre ambi-
tionsnivå. 

Bedömning av funktionella faktorer av betydelse för det aktuella 
områdets däggdjursfauna, med särskild hänsyn till sällsynta, känsliga 
och/eller jaktbara arter: 

areella behov 

behov av föda 

behov av särskilda resurser (våtmarker) 
behov av ostördhet 

Angående uppskattning av om vidtagna åtgärder avvärjer aktuellt 
hot mot o~dets arter se V:2 . 

Arbetsmoment 

Metoder som ger absoluta tal 
Avskjutningsstatistik 

Vegetationskartering på översiktlig 
nivå Jfr I 
Vegetationskartering på detaljerad 
nivå 
Däggdjursbiotopinventering 
Registrering av predation 
Våtmarkskartering 
Inventering av 'punktobjekt' 
Inventering av störningsmoment 
Bedömning av störningssituation 

Tillämpning av dessa arbetsmoment för olika däggdjursgrupper (metodrekommendationer): 

Älg ÖVriga 4 stora Räv och Hardjur Bäver Små- Säl 
hjortdjur rovdjur grävling gnagare 

B Dl! , 015 012 025 012(013) 012 (013), (043) (042) Flyginventering 
ännu ej normerad 

H 052 052 052 
O-P V31 V31 

Angående däggdjursbiotopkartor se I l. 0-P 
083 

L 099 099 043 043 

[\J r ... ~ ~ ~ ~ 

Operativa 
målsättningar 

B 
H 

o 

p 
J 
I 
Q 
L 
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III Underlag för jaktliga åtgärder gentemot vilda däggdjursarter 

l. Underlag för beslut enligt jaktlagstiftningen eller beslut om ändring 
av denna. 

J aktlagstiftningen omfattar jaktlagen, jaktstadgan, jakttidskungörel-
sen och ett flertal sidoförfattningar som nästan alla medger att beslut 
av olika karaktär om olika viltarter kan fattas på en mängd olika ni-
väer (regering, naturvärdsverket, länsstyrelse, jaktvardsområden, mark-
ägare och jakträttsinnehavare). Besluten kan gälla inskränkning, bort-
tagande, införande och utvidgning av jakttider, fridlysning av delar av 
populationer efter kön och åldersklasser, hur licensjakt efter vissa ar-
ter skall utformas, etc, etc. För samtliga beslut av angiven art erford-
ras som regel inventeringsunderlag som kan ge besked om hur många 
individer av en viss art som förekommer inom ett visst område, var 
en viss art finns i landet, ålders- och könsfördelning inom en viss 
population, etc, etc. 

... 

Frågeexempel: 

- Vilket inventeringsunderlag bör ingå vid beslut om inskränkt 
jakt efter ett däggdjur? 

- Vilket inventeringsunderlag bör ingå vid beslut om införandet 
av en ny jakttid för ett däggdjur? 

- Vilket kön och vilka åldersklasser av en jaktbar viltart bör 
eventuellt fridlysas? 

- Hur lang bör licensjakt efter älg vara? 

- I vilken omfattning kan man meddela tillständ att riva bäver-
hyddor inom ett län? 

- För frågor rörande vilka områden som är lämpliga för produk-
tion av jaktbart vilt se problemomräde l. 

d ·--·--
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III.I forts 

Arbetsgång 

Kvantitativa undersökningar med uppgift om arternas numerär, repro-
duktionskvot och könskvot. 

Biotopundersökningar med syfte att klarlägga områdets potentiella för-
måga att hålla en viss viltstam. (Se även problemområde 1). 

Arbetsmoment 

Artkartering: 
Metoder som ger absoluta tal 
Metoder för beräkning av 
reproduktions- och könskvot 
Avskjutnings- och fallviltsstatistik 

Vegetationskartering 
Viltfoderinventering 
V å troarkskartering 
Kartering av 'punktobjekt' 
(t ex boplatsräkning) 

Tillämpning av dessa arbetsmoment för olika däggdjursgrupper (metodrekommendationer): 

B 

C- D 

H 

O-P 

L 

['..:) 
01 

Älg övriga 
hjortdjur 

D~l, 015 012 

082,085 

052 052 

V31 , D99 V3I , D99 

099 099 

~ 

4 stora 
rovdjur 

025 

052 

...... 
01 

Räv och 
grävling 

012, 013 

043 

...... w 

Hardjur 

012 

...... 
['..:) 

Bäver 

013,(043) 

043 

Säl 

Flyginventering 
ännu ej normerad 

...... ...... 

Operativa 
målsättningar 

B 

C-D 
H 
O-P 

Q 
L 

l 
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III Underlag för jaktliga åtgärder gentemot vilda däggdjursarter (forts) 

2. Underlag för åtgärder av praktiskt jaktlig karaktär 

Resultat från inventeringar kan erfordras för besked om behovet av 
praktiskt jaktliga åtgärder inom ett område. Om en art t ex miss-
tänks göra skada, gäller det att ta reda på om det verkligen finns så 
många individer av arten att den kan tänkas ge upphov till den på-
stådda skadegörelsen eller att avskjutning kan genomföras utan att 
artens existens på platsen hotas. Många gånger kan det t o m vara 
så att någon praktisk åtgärd ej behövs, t ex därför att inventerings-
resultatet motsäger det antagande som initierade inventeringen eller 
låg bakom tanken på avskjutning. 

Behovet av inventeringsunderlag är ofta högst varierande, vad beträf-
far såväl viltart som slag av jaktlig åtgärd. Beträffande småvilt är 
behovet ofta obetydligt därför att jakten som regel knappast har nå-
gon inverkan på populationernas storlek. Vid jakt efter klövvilt är 
det däremot av stort värde att känna till hur många och vilka djur 
som finns på jaktmarken för att beskattningen skall bli riktig i antal 
individer och i könsfördelningen av de djur som skall fallas. 

,.. 

Frågeexempel: 

- Hur kan en negativt inverkande däggdjursarts predatorer skyddas 
och är ett sådant skydd tillräckligt för att minska den skadegö-
rande artens numerär? 

- Hur många råbockar kan fallas på en mindre ö utan att artens 
tillväxt minskar? 

- Har de dovhjortar som invandrat till jaktmarken blivit så många 
att en beskattning kan ske? 

- Hur kan skadeverkan av smågnagare förutsägas så att motåtgärder 
kan vidtagas i tid? 

- Hur många bävrar kan fallas inom ett område för att pressa ner 
skadegörelse av arten till en acceptabel nivå, utan att arten där-
för utrotas? 

,. ____ _ 
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111.2 forts 

Arbetsgång 

Kvantitativa undersökningar med uppgift om arternas numerär, repro-
duktionskvot och könskvot. 

Undersökning som ger jämförelsetal 

Undersökning av predation pä negativt verkande arter 

Undersökning av biotopskador 

Biotopundersökningar med syfte att k larlägga områdets potentiella 
förmåga att hålla en viss viltstam. 
(Se även problemområde l). 

Arbetsmoment 
Artkartering: 

Metoder som ger absoluta tal 
Metoder för beräkning av repro-
duktionskvot och könskvot 
Avskjutnings- och fallviltsstatistik 

Indexmetoder 

Registrering av predation 

Registrering av biotopskador 

Vegetationskartering 
Viltfoderinventering 
Våtmarkskartering 

Kartering av 'punktobjekt' 
(t ex boplatsräkning) 

Tillämpning av dessa arbetsmoment för olika däggdjursgrupper (metodrekommendationer): 

B 

C- D 
E 

H 

M 

O-P 

L 

t\:) c.n 

Älg 

' 
Dll , Dl5 

082, D85 

D 52 

089 
V3l,D99 

t\:) w 

övriga 
hjortdjur 

012 

D 57 
D 52 

D89 
V3! , 099 

....... c.n 

4 stora 
rovdjur 

D25 

045 
D52 

Räv och 
grävling 

DI2 

Dl3 
043, 057 

....... 
VJ 

083 

043 

Hardjur 

Dl2 

D 57 

....... 
t\:) 

B
1
äver 

(DI3) 

043 , 057 

043 

....... ....... 

Små- Säl 
gnagare 

Flyginventering, 
ännu ej normerad 

042,057 

Operativa 
målsättningar 

B 

C-D 
H 

E 

M 

O- P 

Q 
L 

--
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IV Underlag för bedömning av effekter på däggdjursfaunan i biotoper som förändras 

En given biotops värde för en viss däggdjursart sammanhänger med 
landskapstyp, geologiska och hydrologiska förhållanden, bördighet, 
klimat, vegetation samt icke minst mänsklig påverkan. (Urbana mil-
jöer bör också medräknas.) 

De flesta däggdjursarter är mer eller mindre bundna till biotoper 
präglade av viss markanvändning. Förändrad markanvändning med-
för att dessa arters livsbetingelser påverkas. Observera här de hydro-
logiska förhållandenas stora betydelse (grundvattennivå, översilnings-
omräden etc.). 

Genom nya arbetsformer och förändrad teknik kan ekologiska kon-
sekvenser uppstä även vid i stort sett oförändrad markanvändning 
t ex inom 

Skogsbruket: Övergäng till monokultur, härdare gallringsrutiner. 
ny drivningsteknik. större kalhyggen etc. 
Jordbruket: Användning av större gödselgivor, kemiska preparat etc. 

Det är önskvärt att kunna förutsäga hur dessa förändringar påverkar 
däggdjursfaunans numerär och artsammansättning. Därvid måste man 
först kvantifiera effekterna på vegetation. mark och vatten, samt när 
det gäller rovdjursfaunan, effekterna pä bytesdjuren. Även effekterna 
av störning maste i görligaste man kvantifieras. 

.. 

Frageexempel: 

Hur kommer områdets och hela regionens däggdjursfauna att på-
verkas av 

- en exploatering för tätortsbebyggelse eller motorväg? 

- en omfattande industrilokalisering med stort influensområde 
som sträcker sig ut i en tidigare orörd naturmiljö? 

- nya skogsbruksmetoder'~ 

- igenväxande marginell jordbruksmark? 

- torrläggning av våtmark? 

- sänkt grundvattennivå genom hårdgöring av översilningsomräden? 

- markförstöring genom uppdämning av vattendrag? 

- spridning av bekämpningsmedel som upptas av bytesdjur? 

·. ____ ,~-~ 
----·---· 
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IV forts 

Arbetsgång 

Tillgång till underlag för markanvändningsplanering förutsättes . 
Jfr 1: l och 2. 
Fältbesiktning för kontroll av dagens status krävs om nämnda 
undersökningar är några är gamla. 

Denna besiktning riktar sig mot regionens däggdjursfauna som helhet 
i relation till områdets specialbiotoper. 

Kontroll av huruvida den aktuella biotopförändringen drabbar en för 
regionens däggdjursfauna kritisk biotop. 

Arbetsmoment 

Kontroll av vegetationskartans 
överensstämmelse med nuläget 

Artnotering inom regionen 
översiktlig artkartering grundad 
på indextal 

Registrering av 'punktobjekt' inom 
aktuellt område 
studier av vätmarker 

Operativa 
målsättningar 

o 
A 

E 

L 
Q 

Lokal och regional klimatregistrering S 

Tillämpning av dessa arbetsmoment för olika däggdjursgrupper (metodrekommendationer): 

o 
A 

E 
L 

s 

~ 
C11 

Älg övriga 4 stora Räv och 
hjortdjur rovdjur grävling 

,.,_ ..................... V3J , V33 ochfeller V34 

052, 057 

099 

~ r.-. 

061 
052, 057 057 

099 

Uppgifter från SMHI 

~ 
C11 

057 

043 

~ w 

Mårddjur 

057 

~ 

~ 

Hardjur 

047, 057 

~ 
~ 

Bäver 

057 
043 

Små· Ekorre Säl 
gnagare Igelkott 

057 047 , 057 (057) 
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V Underlag för miljöövervakning (monitoring) och uppföljning av vidtagna åtgärder 

l. Allmän miljöövervakning 

I en längsiktig miljöövervakning kan vissa däggdjursarter utnyttjas 
som indikatorer genom att populationsförändringar och trender 
registreras och övervakas. Detta gäller de stora rovdjuren, bäver, 
ekorre, igelkott, buskmöss, säl samt sannolikt flera fladdermusarter. 
Beståndens täthet och artsammansättning skall därvid relateras till 
olika biotoper, landskapstyper och geografiska delar av landet. 
Det är önskvärt att kontinuerliga registreringar av sädana arter kom-
mer till stånd, och att informationen i form av grunddata lagras på 
ett sådant sätt, att den blir återanvändbar t ex genom maskinell 
lagring i RUBIN. 

2. Uppföljning av vidtagna åtgärder 

Detta arbetsmoment äger giltighet för varje problemområde som 
skisserats ovan (l-IV). En utvärdering av resultaten från primär-
undersökningen ger aktuella problemställningar och ambitionsgrad 
för kontrollprogrammet. 

... 

Frågeexempel: 

- Hur har samordnad älgjakt inom en region påverkat köns- och 
åldersfördelning hos regionens älgstam? 

- Har fridlysning av arten X fått önskad effekt? 

- Har vi lokalt fått en alltför stor bäverstam efter inplantering 
och skydd? 

- Reduceras populationerna av skadegörande smågnagare i den 
omfattning som avsågs genom bekämpningen eller bör annan 
form av bekämpning tillämpas? 

- Är vidtagna åtgärder tillfyllest för att garantera skyddet för 
en viss art? 

t· u-- ---- i 
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V forts 

Arbetsgång 

l. Vissa kontinuerliga registreringar av däggdjursarter görs för närva-
rande: avskjutningsstatistik (D52), registering av rovdjur i fjällen 
(D45) och registrering av smågnagarpopulationer (D428, D429). 
För övrigt rekommenderas artnotering. 

2. Tillgång förutsätts till de inventeringsunderlag som inhämtats för 
problem inom område I- IV ovan. 
För jämförelse med tidigare status krävs förnyade inventeringar. 
Därvid är det nödvändigt att undersökningarna utförs med samma 
metoder som tidigare, eller att , då annan teknik måste tillämpas, 
kalibrering sker mot tidigare använd metod. 

Högsta ambitionsnivå krävs t ex fö r kontroll av älgstammen efter 
ändrade jaktbestämmelser. 

Arbetsmoment 

Avskjutningsstatistik 
Översiktlig artkartering 
Artnotering 

Kontroll av vegetationskartans 
överensstämmelse med nuläget 
Översiktlig artkartering grundad 
på indextaL 

Metoder som ger absoluta tal 
Bestämning av könskvot 
Bestämning av reproduktionskvot 

Tillämpning av dessa arbetsmoment för olika däggdjursgrupper (metodrekommendationer): 

LA 
E 
H 

Älg övriga 
hjortdjur 

_..., ______________ ___ 061 

052 052 

4 stora Räv och 
rovdjur grävling 

045 045 
052 

Mårddjur Hardjur Bäver Små- Ekorre Fladder-
gnagare Igelkott möss 

045 042 

Säl 

Operativa 
målsättningar 

H 
E 
A 

o 
E 

B 
c 
D 

2. o 
B-E 

·-···-···-·-··--··· V31, V33 och/eller V34 ----···-·-······-···-·-·-···-·-····-- ····-··········----------······-·-------···-·-··········---------···-··-·-··-··-··· 

~ 
C11 

---------·-···· Samrna metod som använts vid tidigare inventering av samrna art i samma område ----- ---------------------------· 

~ 
....... 
CJ"1 ....... ,. _, ....... 

l'\. "l 
....... ....... 
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Metodrekommendation efter däggdjursgrupp/art Bilaga 2 

Däggdjursgrupp/art Metoder som ger Indexmetoder 
absoluta tal 

Älg Dll,Dl2,Dl5 D4l,D44,D45,D52,DS7 

Övriga hjortdjur Dl2 D4l,D52,D57 

Fyra stora rovdjur D25 D45,D52 

Räv, grävling Dl2,Dl3,D23 - D4l,D43,D45,(D47),DS7 

Mårddjur D4l,D45,DS7 

Hardjur Dl2 D4l,D44,D45,D47,DS7 

Bäver (och Dl3 D43,D57 
bisamråtta) 

Ekorre D4l,D45,D57 

Smågnagare D42,D57 

Igelkott D4l,D47 

Fladdermöss Metoder är under 
utveckling (I Ahlen) 

Säl Flyginventering 
(ej beskriven här) 

--

Andra mätningar Biotop-
inventeringar 

D82,D85,D89 D99 

D89 D99 

D83 '-

l 

l 

l 
l 

o:l 
~ 
tQ 
Cl 
N 

c ; -h- ---~ , 



Metodernas användbarhet för olika däggdjur Bilaga 3 

Dll Räkning av djur genom o b serva-
tioner från marken 

D12 D:o med drev 

013 Räkning av fångade levande djur 

015 Räkning av djur genom o b serva-
tioner från luften 

D23 Räkning av fångade djur i kom-
bination med korrektionsfaktor 

025 Räkning av korsande spår i kom-
bination med bedömning av an-
talet djur 

D41 Räkning av antalet observa-
tioner per observationsan-
strängning 

042 Räkning av antalet fångster 
per fångstansträngning 

D43 Boplatsräkning 

044 Spillningsräkning 

045 Räkning av antalet korsande 
spår 

D47 Räkning av vägdöd.ade djur 

D 52 Avskjutnings- och fall vilt-
statistik 

D57 Intervjuundersökning 

D61 Artnotering 

082 Beräkning av reproduktionskvot 

D83 Registrering av predation 

085 Bestämning av könskvot 

089 Registrering av biotopskador 

D99 Viltfoderinventering 

78454-GZ 

700 ex 

Älg 

Älg, övriga hjortdjur, räv, 
hardj ur 

Räv, bäver 

Älg 

Räv 

Järv, lo 

Älg, övriga hjortdjur, räv, 
mårddjur, hardjur, ekorre, 
igelkott 

Smågnagare 

Räv, bäver 

Älg, hardjur 

Älg, järv, lo, räv, mårddjur, 
hardj ur, ekorre 

(Räv), hardj ur, igelkott 

Älg, kronhjort, kronans 
villebråd 

Älg, rådjur. räv, grävling, 
mårddj ur, hardjur, bäver, 
ekorre, smågnagare 

De flesta arter 
(även fladdermös s) 

Älg 

Räv 

Älg 

Älg, ö1riga 

Älg, övriga 

BIOLOG ISKA 
INVENTERINGS-

NORMER 
SNV 

hjortdjur 

hjortdjur 
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Räkning av djur 
genom observationer från marken 

Innehåll 

Totalinventering av älg 
genom direkt räkning från marken 
i kombination med spårning 

Beräkning av älgstammen 
inom ett större område 
på basis av "provytor" 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av metoden 
Praktiska tips 
Referenser 
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D 1111 

D 1111 

TOTALINVENTERING AV ÄLG 
GENOM DIREKT RÄKNING FRÅN MARKEN 
I KOMBINATION MED SPÅRNING 

BERÄKNING AV ÄLGSTAMMEN 
INOM ETT STÖRRE OMRÅDE 
PÅ BASIS AV "PROVYTOR" 

Syfte 

Att uppskatta totala vinterstammen av älg 
inom ett begränsat område 

Att uppskatta vinterstammen av älg inom 
ett område, för stort för helt täckande 
metod 

Tillämpningar 

D 1111 

D 1117 

D llll 

D lll7 

Metod D 1117 har tillän.pats vid riksomfattande älginvente-
ringar år 1945, 1953 och 1961- 62. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkarta över inventeringsområdet 
Kommunikationsradio 

Tillvägagångssätt 
(Det ideala tillvägagångssättet) 

Inventeringsområde 

Inventeringsområdet indelas i mindre områden (=såtar) , lagom 
stora (erfarenhetsmässigt högst 500 ha) att under en dag ge-
nomletas av en man eller av ett lag iV)venterare. 

Inventeringstid 

Inventeringen utföres vintertid under en dag med gott dags -
ljus och spårsnö. 
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D 1111 Fältförfarande 

En morgon efter snöfall inringas samtidigt samtliga såtar 
i 

av respektive inventerare (inventerarlag), och alla in-
och ut-spår av älg noteras och sopas igen med snö. Därefter 
genomsöks alla såtar, så att med säkerhet alla älgar hittas, 
räknas och inprickas på karta. 

Varje såt ringas återigen, och nytillkomna ut- och inspår 
noteras. Varje spårlöpa följs upp för kontroll av hur många 
djur den motsvarar. Även denna ringning görs samtidigt för 
alla såtar. Om djur förflyttat sig mellan såtarna, kontrol-
leras genom avspårning, huruvida de räknats en eller flera 
gånger. 

D 1117 Inventeringsområde 

Inventeringsområdet indelas i mindre områden med hänsyn 
till förmodad älgtillgång. Varje delområde bestäms till 
areal och läge. 

I varje delområde utläggs godtyckligt en eller flera 'prov-
ytor' , vilka tillsammans skall uppta minst 20 % av delom-
rådets hela areal. Provytans storlek är ej fastställd, men 
de provytor som undersöks i samma inventering, skall vara 
någotsånär lika stora. 

Om inventeringsområdet är mycket stort, kan man avstå från 
att undersöka sådana delområden, om vilka man av erfarenhet 
vet, att de saknar älg eller är mycket älgfattiga. 

D 1117 Inventeringstid se ovan D 1111. 

D 1117 Fältförfarande 

Varje 'provyta' inventeras för sig enligt ovan D 1111. 
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Resultatredovisning 

Fältdata 

D llll För projektet antecknas , 
projekt/uppdragsgivare 
inventeringstid (år, vecka, dag) 
inventeringsområde (namn och storlek) 
inventerings l edare 
BIN-norm 
antal såtar i inventeringsområdet 
väderlek 

För varje såt inprickas på karta 
observerade älgar 
observerade älgspår, sträckning och riktning 

samt antecknas 
antal inventerare 
inventerarnas namn 
inventer ingens början och slut (klockslag) 

D 1117 För projektet antecknas 
projekt/uppdragsgivare 
inventeringstid (å~, vecka) 
inventeringsområd e (namn och storlek) 
inventeringsledare 
BIN-norm 
anta l delområden i inventeringsområdet 

För varje delområde antecknas 
läge 
areal 
antal ' provytor' 
dessas areal 

(ev antecknas i stället "ej inventeratu) 

För varje ' provyta' antecknas 
inventeringstid (år, vecka, dag) , 
areal 
antal såtar i 'provytan' 
väderlek 
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För varje såt inprickas på karta 
observerade älgar 
observerade älgspår, sträckning och riktning 

samt antecknas 
J 

antal inventerare 
inventerarnas namn 
inventeringens början och slut (klockslag) 

Inventeringsresultat 

01111 Resultaten från såtarna sammanräknas (efter kritisk bedöm-
ning av ev dubbel notering) och redovisas för hela området. 
Därav kan beräknas antalet djur per l 000 ha av detta områ-

de. 

Inventeringsresultatet redovisas enligt följande upp-

ställning: 

Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringstid: år, vecka, dag 
Djurart 
Inventeringsledare 
Område 
Områdets storlek (ha) 
BIN-norm 
TOTALANTAL DJUR 
ANTAL DJUR PER l 000 HA 

01117 Resultatet för varje delområde anges som antalet djur, be-
räknat ur sammanlagda antalet djur på delområdets samtliga 
'provytor' i proportion till delområdets totala yta. 

Resultatet för ett delområde som ej inventerats, kornmer så-

lunda att anges som antalet djur noll. 

Summan av resultaten från samtliga delområden ger hela in-
venteringsområdets totala stam. Med kännedom om arealen 
skogsmark + impediment beräknas antalet djur per l 000 ha 
sådan mark i detta område. Givetvis kan även för varje del-

område beräknas antalet djur per 1 000 ha skogsmark + impe-

diment. 
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Inventeringsresultatet redovisas en ligt följande 
uppställning: 

Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringstid: år, vecka (veckor) 
Djurart 
Inventeringsledare 
Område 
Områdets storlek (ha) 
Områdets areal av 
skogsmark + impediment 
BIN- norm 
TOTALANTAL DJUR 
ANTAL DJUR PER l 000 HA 
skogsmark + impediment 

Tidsåtgång och kostnad 

Metoden kräver stort personaluppbåd. Om inventeringen ej kan utföras 
med frivilliga insatser ftän ' skogsfolk ' och jägare, blir kostnaderna 
betydande. Som exempel kan nämnas att ca l 300 personer var engagerade 
under älginventeringen 1953 i Jämtland (3 ,4 milj ha). 

Utvärdering av metoden 

Metoden förutsätter spårsnö, vilket i regel begränsar dess användbarhet 
till senvintern. Vid djupt snötäcke erfordras gott skidföre. Invente-
ringen medför störning av älgarna. Metoden kan användas endast vid stor 
lokalkännedom och erfarenhet. Frivilliga insatser medför risk för sub-
jektiva inflytanden vid inventeringen. 

Det har visat sig svårt att uppskatta hur många djur som dubbelräknats. 

'Provytetaxeringen' (D 1117) är ej statistiskt adekvat. Den ger dålig 
möjlighet att beräkna skattningens precision. Den har använts vid älg-
inventering 1945, 1953 och 1961-62 . 

Risken att överskatta älgstammen torde var~ stor enligt jägmästare 
H Westman som utfört jämförelser i fält mellan denna metod och flyg -
inventering (Norrbotten 1965) . 
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Praktiska tips 

Lämplig storlek på inventeringsområdets delytor (såtar) beror bl a på 
älgtillgång, framkoml~het och personalens skicklighet. Man får vara 
beredd på att väderleksförändringar under inventeringstiden kan äventyra 
genomförbarheten. Inventeringen utföres lämpligast under den tidpunkt på 
året då älgarna är mest stationära (senvintern). 

Referenser 

Hamilton, Harry: Älgstammens storlek (Svensk Jakt vol 91, 1953, s 204-206). 

Älginventering 1961 flyginventering eller markinventering? (Svensk Jakt 
vol 98, 1960, s 303-310). 

Älginventering 1961 i Dalarna och Norrland (Svensk Jakt vol 100, 1962, 
s 60-61). 

Stålfelt, Finn: Inventering (älg) (Jägarskolan Älgen s 69-72, red L von 
Essen, J O Pettersson, E H Sjödin, Natur och Kultur 1967). 

Stålfelt, Finn: Älgpopulationerna och deras reglering; Inventeringsmetoder, 
sid 110-115 i Älgen, kursbok utgiven av Svenska jägareförbundet 1974. 
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Räkning av djur 
genom observationer från marken 
under drev 

Innehåll 

Inventering av större däggdjur 
genom provytetaxering med drev D 1223 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av metoden 
Referenser 

Räkning av färska legor efter harar 
uppskramda med tremannakedja D 1263 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Utvärdering av metoden 
Referenser 
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INVENTERING AV STÖRRE DÄGGDJUR 
GENOM PROVYTETAXERING MED DREV 

Syfte 

D 1223 

Att uppskatta anta l et djur av en viss djurart (hjortdjur, 
räv eller hare) inom en bestämd yta. 

Tillämpningar 

Metoden kan tillämpas för älg , rådjur, räv el ler hare. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

· Karta, ekonomiska kartan 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Undersökningsområdet indelas i ' storrutor', var och en mot-
svarande ett ekonomiskt kartblad (5x5 km) . 

I varje storruta utplaceras i inventeringsmöjlig terräng, 
om möjligt e fter ett systematiskt mönster, 3 rektangulära 
provytor med l km 2 landareal (500x2000 m) . 

Inventeringstid 

Lämplig inventeringstid är senvintern. Inventeringen kon-
centreras till så kort bruttotid som möjligt. 

Fältförfarande 

Före den egentliga inventeringen går man runt he la provytan 
och sopar igen alla spår över gränslinjerna. , 
Inventering i terräng med god sikt sker genom att en drev-
kedja av några tiotal personer går från provytans ena kort -
sida till den andra och räknar alla djur de passerar och 
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alla djur som springer förbi. Avståndet mellan personerna i 

drevkedjan får ej vara längre än att det medger siktkontakt 
med närmaste gra~ne. Varje person skall ansvara för hela 
sträckan mellan sig och den ena grannen. 

De två yttersta personerna i kedjan (som går längs rektang-
elns långsidor) registrerar antalet ut- och inspår över prov-
ytans gränslinjer. Den ena ytterpersonen svarar dessutom för 
den bortre kortsidans spår. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

I fält antecknas (helst på blanketter som kan tjäna som stans· 
underlag) 

för projektet som helhet 
projekt/uppdragsgivare 
inventeringens ledare 
inventeringstid (år, vecka) 
djurart 

för varje storruta (5x5 km) 
rutans koordinater enligt Rikets nät 

För varje provyta 
inventeringstid (start och slut): år, vecka, dag, klock-
slag 
läge (koordinater) 
identitetsnummer 
förhärskande biotop 
antal personer i drevkedjan 
väderlek 
antal djur och spår enligt följande: 
a) djur som passerat drevkedjan bakåt 
b) djur som passerat drevkedjan framåt 
c) utspår längs provytans långsidor och bortre kortsida 
d) inspår längs dessa sidor 
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lnv enteringsresultat 
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provytas ursprungliga bestånd av den inventerade djur-
ten beräknas ur ovanstående fältdata som a-b + c-d. 
r varje storruta beräknas landarealen. 

orrutans bestånd av den inventerade djurarten skattas 
m TOTALA ANTALET DJUR INOM STORRUTAN = 

RUTANS LANDAREAL X ANTALET DJUR I DE 3 PROVYTORNA 
DE 3 PROVYTORNAs SAMMANLAGDA AREAL 

dersökningsområdets totala stam av arten ifråga skattas 
m SUMMAN AV STORRUTORNAS BESTAND 

utresul tatet av inventeringen redovisas enligt 
ljande uppställning: 

Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringstid: år , vecka 
Djurart 
Inventeringsledare 
Område 
Områdets storlek (ha) 

antal storrutor 
BIN-norm 
TOTALANTAL DJUR 

Tid såtgång och kostnad 
Me t oden kräver stort uppbåd av personal . 

Ut värdering av metoden 
Me t 
t il 
väd 

Det 
en 

D ju 
har 

78 

70 

oden är helt beroende på att antalet personer i drevkedjan är anpassat 
l siktförhållandena, vilka i sin tur beror på terrängens täthet samt 
er leken . , 
är tveksamt om det v i d glzsa däggdju2sbestånd är tillräckligt med 

taxerad yta på totalt 3 km per 25 km område. 

r som står stilla och trycker riskeras ej bli observerade (rådjur, 
e). 
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1 
Referenser 

Morse, M A: Technjque or Reducing Man-Power in Deer Drive Census 
(J Wildl Mgmt: 7, 217-220, 1943). 

Overton and Davis: Drive Counts, Wildlife Management Techniques 
P 417-418 (Ed Robert H Giles Jr, The Wildlife Society, Washington D C 
1969). 

Englund,Jan: "Drive Counts", Arbetsstencil från Zoologiska institu-
tionen, Stockholms universitet, 1973, sid 5. 

Stålfelt, Finn: Har provat metoden med andra slags provytor i Värmland. 
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RÄKNING AV F ÄRSKA LEGOR 
EFTER HARAR 
UPPSKRÄMDA MED TREMANNAKEDJA 

Syfte 

D 1263 

Att genom stickprovsvis räkning av färska harlegor bestämma 
harstammens numerär inom ett visst område. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkarta, ekonomiska kartan 
Kompass 
Måttband, 20 m 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Om inventeringsområdet är stort, indelas det i delområden 
om vartdera 5000 ha. Varje delområde omfattar då lämpligen 
2 ekonomiska kartblad. Mindre undersökningsområden delas ej. 

Utläggning av inventeringslinjer 

Inom delområdet utläggs inventeringslinjer i öst-västlig 
eller nord-sydlig riktning. Avståndet mellan linjerna 
väljs så att 15-25% av undersökningsområdets yta täcks 
Vid en inventeringsomgång. 

Inventeringstid 

Vinter med spårsnö men ej nödvändigtvis nysnö. Helst bör , 
en natts aktivitet efter snöfall föregå inventeringen, då 
risk annars finns att harar kan passeras utan att upptäckas. 
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Det &r ej nödv&ndigt att med ett stort uppbåd av personal 
inventera ett helt område samtidigt, utan inventeringen 
kan förl~ggas itill flera dagar under en l~ngre tid. 
Inventeringen sker i dagsljus. 

F ättförfarande 

En spårpatrull på tre personer förflyttar sig längs en 
inventeringslinje med 20 m lucka mellan personerna (alter-
nativ 15 m i områden med hög hart~thet - mycket spår -
och t~t vegetation) . Flankpersonerna täcker dessutom lO 
(5) m utåt var sida, varigenom - med 20 m lucka - en 
bredd av 60 m kommer att täckas. 

Sysslorna inom gruppen fördelas så att mittpersonen är 
riktkarl, medan flankpersonerna för protokoll och noterar 
på karta. Han går med kompass, om ej hela linjen är marke-
rad. 

Antal färska harlegor räknas. Språngspår indikerar stött 
hare. Varje påträffat harspår följs upp, så att man sä-
kert kan konstatera om lega finns inom linjebredden. 
Hararna själva observeras sällan i skogsterräng. 

När en färsk harlega påträffats, noteras legans position 
längs linjen (100 meters intervall och biotop) samt av-
ståndet från inventeringslinjen till legan. Om det sist-
nämda avståndet överstiger halva linjebredden (normalt 
30 m) räknas ej legan. 

Även observationer av andra djurarter kan noteras, ehuru 
det ej hör till denna norm. 

Resultatredovisning 

Regler för ett standardiserat anteckningsförfarande har 
ännu ej fastställts. 
Resultatet anges som antalet harar per 1000 ha. 

Om en inventeringsomgång består av flera inventeringstill-

fällen bör hartätheten beräknas efter varje inventerings-
tillfälle grundat på det totala materialet. På detta sätt 
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kan man avgöra när täthetavärdet stabiliseras d v s när 
materialet är tillräckligt stort. 

Utvärdering av metoden 

Metodens fördelar: Inventeringen ger en absolutskattning av har-
stammen. Absolutskattningen sker direkt, utan steg av beräkningar 
vilka medför större osäkerhet. Fältarbetet kan genomföras under under 
fler dygn per säsong än vid trafitionell spårinventering på nysnö, 
Metodens nackdelar: Personalkrävande. 
Felkällor: 
l. Varierande bredd på den inventerade linjebredden i olika tät 

vegetation. Man tenderar att få smalare band i tät vegetation, 
då kontaktmöjligheterna mellan inventerarna minskar. Motsatsen 
gäller för öppna områden. 

2. Legor nära det inventerade bandets kanter tenderar att räknas med. 
3. Vid inventering i tät vegetation finns risk att legor på utsidan 

om flankkarlarna missas. 
4. Gammal lega felklassas som färsk. 
5. Inventering för snabbt efter snöfall medför att hare i lega 

passeras. 

Om punkterna 1-5 beaktas vid fältarbetet kan felkällorna sannolikt 
lämnas utan avseende vid beräkningen av hartätheten. 

Referenser 

Öster-Malma jaktvårdsskola, 1960 (1978): Anvisningar för inventering 
av hare med tremannakejda. 

Grimsö forskningsstation, 1978: Viltinventeringar vid Grimsö, 
Rapport, SNV PM 1089. 
Metoden har under ett flertal år använts sommartid i Finland 
för räkning av skogshöns. 

litteratur 

Rajala, P, 1970: Some Aspects of Methods in Finnish Tetraonid 
Research. Trans, IX Int. Congr. Game. Biol. pp 244-45. 
Rajala, P, 1974: The Structure and Reproductian of Finnish 
Populations of Capercaillie, Tetrao urogallus, and Black Grouse, 
Lyrurus tetrix, on the Basis of Late Summer Census Data from 
1963-66. Finnish Game Research 35:1-51. 
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Räkning av fångade levande djur 

Innehåll 

Räkning av rävungar 
i samband med grytinventering 

Syfte 
Me todbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 

Utvärdering av metoden 

Praktiska tips 
Referenser 

Räkning av bäver 
i samband med boplatsräkning 
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RÄKNING AV RÄVUNGAR 
I SAMBAND MED GRYTINVENTERING 

Syfte 
Att beräkna reproduktionen av räv inom ett 

begränsat område 

D 134 

D 1341 

och approximera resultatet till att gälla ett 

större område D 1346 

Av prakti ska skäl sammanför s denna metod med bäverfångstmetoden 0137 
till Ollehuru 0134 ger absol utvärde för antalet ungar (reproduktionen) 
ej för hela populationen . Jfr 023. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Ett tjugotal levande-fällor av e n typ som inte skadar 
djuren. Fällans typ bestäms ej av 9enna norm. 
Fjädervåg, som väger upp till 2,5 kg med noggrannhet 
:!: 25 g . 
stavlampa med batterier. 

Påse av lakansväv eller likna nde , 40x70 cm med slits 
nedtill. Påsen används v id öronmärkning. 
öronmärken eller märkningsfärg. Lämplig färg är h år-
färgningsmedel i avvikande färg. 
Säckar . 

Tillvägagångssätt 

Inventeringens planering med avseende på undersökningsom-

råde(n) samt lämp lig inventeringstid och inventeringsrutt 

sker helt i enlighet med beskrivningen i BIN-norm D434 (se 
denna norm). För varje gryt , som v id inventering enligt 
0434 konstaterats bebott, räknas totala antalet ungar. 
För att säkert kunna notera alla ungaff ges tv~ alterna-
tiva tillvägagångs stitt: 
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1 
I Fångst med fä,llor och mä,rkning av fångade ungar. 

II Total utgrävning av grytet (samt givetvis åter-
ställande) .;och märkning av påträffade ungar. 

För kullar yngre än 3 veckor lämpar sig ej alternativ I. 
Vill man ej gräva ut grytet, kan ungarna fångas medfällor 
och räknas vid förnyat besök ett par veckor senare. 

Fångade ungar bedöms efter vikt och utseende tillhöra en 
av fyra åldersklasser (se D 434): 

l. Blinda ungar, 0-2 veckor, <5 hg 

2-} { 5-10 hg 
Små ungar, 3-6 Il 

3. ll-16 hg 

4. större ungar, >6 Il 
l 16-ca 20 hg 

Detaljerad beskrivning av de två alternativa tillväga-
gångssätten ges under rubriken Praktiska tips. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Iakttagelser i fält antecknas enligt D 434. För varje 
gryt som därvid konstaterats bebott, säkert eller med 
tvekan, (kod f O) antecknas dessutom: 

I Antal fällor 
Tidpunkter för aptering och vittjning 
Antal fällnätter 

eller: 

II Tid för utgrävning 
återställning 

samt för båda alternativen: 

BI>; 

Antal ungar 
Ungarnas åldersklass 
Ungarnas medelvikt 
Märkningssätt 
Ev märknummer 
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Fåneade djur INVEKTERINGS-

NORMER 
Dl3 sid 2 SNV 

78454-GZ 

700 ex 



Obs! Om i eller vid samma gryt förekommer ungar av 
skilda åldersklasser antecknas antal, medelvikt etc 
för varje klass för sig. 

Efter denna undersökning blir det möjligt att säkrare 
bedöma hur grytet är be bott, vilket ante cknas med kod 
såsom enligt norm D 434: 

säkert bebodd av en kull 
ungar från två skilda kullar (olikstora) 

kod l 

2 
rren tveksamt om av ungar (vuxen ligger i lyan) " 3 

av kull san registrerats för annan lya 7 

- rred tvekan konstaterad bebodd 9 

säkert obebodd O 

Inventeringsresultat 

För varje inventerad lxl km-ruta redovisas resultatet en-
ligt följande uppställning: 

Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringstid: år, vecka (veckor) 
Djurart 

Inventerare 
lxl km-rutans koordinater enligt Rikets nät 
BIN- norm 
Antal gryt 
Antal kullar rred säkerhet födda inom området 
Antal ungar 

antal unqar 
Medeikullstorlek , antal kullar 

För 'tomma' provrutor, vilka ej inventerats, (rutor en-
ligt b i D 434) ges ett record enligt ovan med streck för 
antalet gryt, antal kullar och antal ungar. Vid invente -
rare anges "ej inve nte rad". 
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D 1341 

Inventeringens totala resultat (med karta där alla prov-
rutor inritats) rJdovisas enligt följande uppställning 
för varje stratum (jfr D 4341): 

Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringstid: år veckor 
Djurart 
Inventererare 
Antal provrutor enligt b och c (D 4341) 
Provrutornas sanYl'alllagda areal i ha (b+c) 
Antal inventerade provrutor (c) 
Inventerade provrutors sanmanlagda areal i ha (c) 
BIN-nonn 
Antal kullar sanmanlagt i alla provrutor 
Motsvarar antal kullar/1000 ha inventerad mark (c) 
Motsvarar antal kullar/1000 ha samnanlagd 
provruternark (btc) 

Antal ungar sanmanlagt i alla provrutor 
futsvarar antal ungar/1000 ha inventerad mark (c) 
futsvarar antal ungar/1000 har samnanlagd 
provruternark (btc) 

totalt antal ungar 
Medelkullstorlek, totalt antal kullar 

D 1346 

Att slutresultatet, angivet som antal ungar/1000 ha 'prov-
rutemark', får anses gälla för hela inventeringsområdet 
(respektive hela stratum), kan ej utan vidare antagas. 
Dels känner man ej den statistiska fördelningen och dels 
är urvalsprincipen vid val av provrutor för inventering 
ej statistiskt stringent. Urvalsprincipen är ju betingad 
av kontakter med lokalkunniga personer. 
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Mqn ha~ ändå viss rätt att förmoda, att slutresultatet 
för de sammantagna provrutorna gäller hela det område 
(stratum) inom vilket de ligger. Villkoret är då, att 
området är enhetligt beträffande näringstillgång för 
räv. Härvid skall närheten till soptippar beaktas. 

Ett slutresultat, som på dessa grunder approximerats 
till att gälla ett område som är större än provrutor-
nas sammanlagda areal , skall redovisas enligt uppställ-
ning som för D 1341 med följande tillägg: 

Provrutorna representerar en sammanlagd areal i ha 
Provrutornas areal i % av hela arealen (täckningsgrad) 

Observera, att i detta resultat skall anges BIN-norm 
nummer D 1346. 

Tidsåtgång och kostnad 

Se BIN-norm D 434. 

Dessutom kostnader för fällor, våg, vävpåse samt öronmärken eller 
märkningsfärg. 

Hela inventeringen kräver 6-8 veckor. Antal inventerare beror på om-
rådets storlek . För varje bebott gry t kräver denna inventering en 
längre arbetsinsats än inventering enligt D 434. 

Utvärdering av metoden 

Se BIN-norm D 434. 

Därutöver ger inventering enligt D 134 information om reproduktionen 
inom ett område. 

Metoden förutsätter att området inventeras enligt D 434 och att 
undersökningarna utförs i samband med denna inventering. 

Praktiska tips 

Se BIN-norm D 434. 

78454-GZ 
~ ·------~--------~---------1 

700 ex 

, 

BIOLOGISKA 
INVENTERINGS-

NORMER 
SNV 

BIN DÄGGDJUR 
Fångade djur 

Dl3 sid 5 

15 

2: 

25 

41 



] 
För denna metod iakttage~ dessutom följande: 
Alternativ I, fångst med fällor 

Vid besök på eftermiddagen apteras en fälla vid varje gryt-
öppning. Fälltrna vittjas sent samma kväll (efter kl 22) samt 
efter ny aptering tidigt följande morgon. Fällorna gillras igen 
och kontrolleras samma eftermiddag och sent samma kväll. Fångade 
ungar tas hem och förvaras under fälltiden i säckar eller burar. 
De vägs och mäts och kontrolleras med avseende på pälsfärg och 
svans samt märks med hårfärgningsmedel eller öronmärken. Ett 
annat sätt att märka ungarna är att klippa pälsen. Efter fäll-
tiden släpps ungarna vid grytet. Om ungarna är små (~10 hg) får 
fällorna ej vara utsatta i gryten mer än en kväll och en morgon. 
Är ungarna större kan fällorna kvarstå ännu ett dygn. 

Alternativ II, utgrävning 

Detta tillvägagångssätt används endast om undersökningen ej 
kan utföras enligt alternativ I. 
Vid besök på dagen sätts alla grytöppningar igen med säckväv 
eller dylikt. Utgrävningen börjar ett stycke från en av öpp-
ningarna och den nyupptagna öppningen sätts igen inåt grytet. 
Den avskurna grenen av grytet genomsöks med hjälp av ficklampa, 
och de där eventuellt befintliga ungarna undersöks enligt ovan 
samt märks och hålls fångade i säckar medan utgrävningen fort-
sätter. Bit för bit undersöks grytets gångar inemot centrum, 
tills hela grytet är genomsökt. Vid återställningen som skall 
göras så noggrant som möjligt, får man stötta jordmassorna med 
grenar, plankbitar m m. 

För standardiserat anteckningsförfarande utprovas fältblankett 
som för D 434. Här görs anteckningar om påträffade ungar. 

Referenser 

Metodik 

Jan Englund: Grytinventering, arbetsstencil från zoologiska 
institutionen, stockhalms universitet, 1973. 

SNV forskningsstation Grimsö: Delrapport avseende viltinvente-
ringar vid Grimsö 1974-07-25, sid 6. (Jan Englund) 
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RÄKNING AV BÄVER 
I SAMBAND MED BOPLA TSRÄKNING D 137 

Syfte 

Att räkna antalet bävrar inom et t begränsat område genom 
att fastställa antalet djur per bosättning. 

Utvärdering av metoden 

Metoden är mycket speciell och ti l lämpas e ndast i veten-
skapliga sammanhang. 

Referenser 

Institutionen för viltekologi , Sveriges l a ntbruksuniver-
sitet , 750 07 UPPSALA har erfarenheter av me toden. 
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Räkning av djur 
genom observationer från luften BIN D 15 

Innehåll 

Inventering av älg genom 
räkning av djuren från luften 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av meto den 
Praktiska tips 
Referenser 
Blanketter 
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INVENTERING AV ÄLG GENOM 
RÄKNING AV DJUREN FRÅN LUFTEN D 151 

Metoden beskrivs med tre variationer, av vilka den första 
avser räkning över hela inventeringsområdet och de två 
andra stickprovsundersökning av provytor med obundet slump-
vis urval respektive stratifierat urval. 

TÄCKANDE RÄKNING AV ÄLG 

BERÄKNING AV ÄLGSTAMMEN INOM STÖRRE 
OMRÅDE MED PROVYTETAXERING 

Syfte 

Att uppskatta totala vinterstammen av älg inom 
ett begränsat område 

Att uppskatta antalet kalvar och antalet äldre 
djur inom samma område 
(I kombination med j aktstatistik kan repro-
duktionskvoten beräknas inom samma område) 

Att uppskatta vinterstammen av ä l g i stort 
område 

Att uppskatta antalet kalvar och antalet ä l dre 
djur inom samma område 
(I kombination med jaktstatistik kan repro-
duktionskvoten beräknas inom samma område) , 

D 1511 
D 1512, 
D 1514 

D 1511 

D 1511 

D 82 

D 1512 
D 1514 

D 1512 
D 1514 

D 82 
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Tillämpningar 

Metoden kan t ex användas för 
uppläggning av beskattningens storlek och fördelning 
på vuxna 9ch årskalvar 
kontroll av älgens uppehållsort och biotopval vintertid 
information om farliga trafikolycksplatser för älg 
älgstammens fördelning på olika jakträttsinnehavare 
information om älgvandringar 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Högvingat, tvåsitsigt flygplan, t ex Piper Super Cub 
eller helikopter, utrustade för vinterflygning (skid-
ställ) 
Kassettbandspelare 
Karta, ekonomiska kartan 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Det område som skall inventeras, indelas i till läge och 
areal väldefinierade delornråden, ,vartdera ej större än att 
det inventeras på en dag, d v s 2 000 - 10 000 ha. x) 
Delornrådena, som inventeras vart för sig, skall vara be-
gränsade av från luften lätt iakttagbara gränser (vägar, 
kraftledning, sjöar etc). 

Inventeringstid 

Inventeringen sker under den tid då älgarna är så statio-
nära som möjligt, d v s i rnellansverige under senvintern. 
I Norrland kan inventeringen ske tidigare under vintern. 

x) 

Metodutveckling kan komma att visa, att mindre delområden tolereras ur 
statistisk synvinkel. Idealiskt vore, att varje delområde definieras som 
en 2 500 ha stor ruta, motsvarande ett ekonomiskt kartblad, vilket ger 
en säker lägesangivelse. 
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Metoden förutsätter lugnt flygbart väder med god sikt utan 
förvillande skuggbildning. Snödjupet bör vara större än 
30 cm. Vidare förutsätts nysnö för att färska spår skall 
kunna skiljas från äldre. Upplega i träden underlättar ob-
servation av djuren. 

Fältförfarande 

Med hjälp av djurens spår lokaliserar och räknar man de 
älgar som finns inom området. 

Vid flygningen genomsöks delområdet från måttlig höjd 
(100 - 200 m) längs parallella linjer. Så snart ett spår 
observeras följs detta på låg höjd inom 'linjebredden', 
tills man upptäcker motsvarande djur, varefter man åter-
vänder till den plats där spåret först observerats och 
fortsätter 'linjeflygningen' . 

Flygning på låg höjd ger möjlighet att skilja mellan kalv och 
äldre djur. Varje älgobservation numreras och intalas på 
band samt inprickas på karta. Kalv och kalvförande ko 
noteras separat liksom hornbärande tjur. Piloten svarar 
för att aktuellt terrängavsnitt blir genomsökt systematiskt, 
samt att iakttagna djur blir inprickade på kartan, och 
spanaren för att observationerna protokollförs. 

Kontroller 

Några delområden kan inventeras två gånger med olika 
flygplansbesättning 
Några delområden kan inventeras av markpatruller ome-
delbart efter flyginventeringen. 

Kontrollerna sker oberoende av varandra och utan kännedom 
om eventuella tidigare iakttagna älgar. Resultaten jämföras 
i efterhand. Med ledning härav beräknas hur stor andel av 
stammen som sannolikt undgått observation vid inventeringen. 

Varationer i provyteutläggning 
, 

01511 Om inventeringsområdet estår av endast ett fåtal delområden, 
inventeras varje delområde enligt ovanstående, d v s man gör 
en täckande räkning av älg från flygplan. 
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Inventering av stora arealer, som indelats i kanske hundra-
talet delområden, blir praktiskt genomförbar med hjälp av 

provytetaxering: 
i 

01512 Därvid kan 10-30% av antalet delområden (beroende på för-
modad älgtäthet) utlottas till inventeringsprovytor med 
obundet slumpvis urval, d v s varje delområde får vid lott-
ningen samma chans att bli vald till provyta. 

01514 Om hela området på ett enkelt sätt låter sig indelas i ett 
fåtal till biotop någotsånär enhetliga strata, där varje 
stratum i sin tur indelas i delområden enligt ovan, kan 
stratifierat urval tillämpas vid utlottningen av delområ-
den till provytor. Varje stratum betraktas då som ett eget 
inventeringsområde, inom vilket delområdena utlottas till 
provytor med obundet slumpvis urval. Det krävs då att to-
tala antalet delområden inom varje stratum är tillräckligt 

stort (ca 30). 

Vid färre än 30 delområden inom varje stratum, tillämpas ej 
stratifiering, utan man använder obundet slumpvis urval för 

hela inventeringsområdet (D 1512). 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Inventeringsdata överförs omedelbart efter dagsflygningens 
slut från kassettband och prickkarta till stansunderlag en-

ligt RUBIN-systemet (se blankettbilagal . 

Därvid redovisas för varje inventeringsdag (Blad I) 

projekt 
spanare 
flygare 
flygplanstyp 
flygtid (start och slut) 
lokal flygbas 
inventerad yta, läge och storlek 

BIN-norm-nummer 
väderleksobservationer med tid och läge 
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samt för varje observation (Blad II) 
d - t i 

- k a 
- bi 
- an 
- an 
- os 
- d j 

r ta 
otop 
tal äldre djur (tjurar, kor samt till kön obestämda) 
tal kalvar (med uppgift om tvil l ingpar) 
äkerhet beträffande kalv e l ler annan anmärkning 
urens aktivitet 

Even t uellt redovisas ströobservation av intressan ta andra 
än älg, t ex lod j ur. arter 

lnvente ringsresultat 

Från 
la an 
Inven 

redovisade fältdata beräknas för varje de l område tota-
talet älgar samt antalet ka l var och an t a l et äldre djur. 
teringsresultatet redovisas enligt följande uppstäl l -

ning: 

Pr 
In 
Oj 
De 
De 
O b 
BI 
To 

ojekt/uppdragsgivare 
venteringstid: år, vecka , dag 
urart 
lområde (område) 
lområdets (områdets) storlek (ha) 
servatör(er) 
N-norm 
ta l anta l djur: 
Säkra tj u rar 
Säkra kor 
Obestämt kön 
SUMMA ÄLDRE DJUR 
KALVAR 
Va r av tvillingpar , 
Djur obestämt om kalv eller äldre 
SUMMA DJUR TOTALT 

7845 4-GZ BIOLOGISKA 
INVENTERINGS-

NORMER 700 ex SNV 

BIN DÄGGDJUR 
Obs .fr. luften 
DlS sid 5 



L 

01511 Efter summering av resultaten från delområdena beräknas för 
hela området totala antalet älgar per l 000 ha samt förhål-
landet antalet Jalvar/antalet äldre djur. 
Resultatet ges som ett record enligt ovanstående uppställ-
ning med följande tillägg: 

Totalantal djur per l 000 ha 
% kalvar av totalt antal äldre djur 

(Dag anges ej för inventeringstid) 

01512 Provytorna är ett slumpurval bland de delområden som områ-
det indelats i, och områdets totala älgstam kan statistiskt 
beräknas. skattningen korrigeras med en faktor för de djur 
som undgått observation och kan redovisas med angivande av 
medelfel och i vissa fall konfidensintervall. Korrektions-
faktorn beräknas med ledning av resultaten av gjorda kontrol-
ler. På motsvarande sätt skattas antalet kalvar och antalet 
äldre djur inom området. (F Stålfelt) 
Resultatet efter denna provytetaxering ges som ett record 
såsom för D 1511 med tilläggsrad för täckningsgrad samt 
tilläggskolumner för medelfel och konfidensintervall. Med 
täckningsgrad menas provytornas sammanlagda areal i % av 
inventeringsområdets hela areal. 

D 1514 Varje stratum behandlas som en population enligt D 1512. 
För totalbedömning av inventeringsområdet sammanväges resul-
taten från strata enligt t ex Cochran: Sampling Techniques, 
1967. Redovisningen följer D 1512 för varje stratum. slut-
record ges såsom enligt D 1512 efter sammanvägning av stra-
ta. 

Om materialet är stort, är det lämpligt att stansa fältdata 
(direkt från fältblanketterna) för automatisk databehandling. 

Tidsåtgång och kostnad 

Inventering av en yta på ca 5 000 ha tar l-6 timmar i anspråk, beroende 
på dels antal djur, dels väderleken, dels personalens utbildning, skick-
lighet och erfarenhet. 
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Beroende på kontrollernas omfattning krävs större eller mindre anta l 
personer för markpatrulleringen. 

Flyginventering bör kunna genomföras till lägre kostnad än markinven-
tering av motsvarande noggrannhet. 

Utvärdering av metoden 

Direkt iakttagelse av djuren medför att ett säkert minimiresu l tat er-
hålles. Kalvar kan skiljas från äldre älgar. I vissa fall kan även 
tjurar urskiljas, d v s innan hornen fä l lts. Älgarnas val av foder-
och vilaplatser kan direkt fastställas, liksom gruppbildning, grupper-
nas storlek m m. 

Älgarna blir inte störda av flygp l anet vid flyginventeringen . Dj ur som 
vid upptäckten ligger ned reser sig endast i undantagsfall, och stående 
älgar tar sällan till flykten. Helikopter är störande för ä l garna. 

Metoden ställer krav på personalens utbildning, skicklighet och er-
farenhet, vilken kan bedömas med hjälp av kontroller. Vid inventering 
i U-län 1969 konstaterades att ca 90 % av älgarna inom området direkt 
observerades med denna metod. 

Totalinventering ger det säkraste resultatet. När man på grund av area-
lens storlek måste tillgripa provytetaxering bör statistisk expertis 
konsulteras både vid inventeringens planering (utläggning av provytbr) 
och vid tolkning av resultaten. 

Kännedom om vinterstammens storlek är av betydelse för reglering av 
populationen gen;m jakt. Närmast föregående sommarstam kan beräknas 
som summan av enligt denna inventering skattad vinterstam och säsongens 
avskjutning (inkl fallvilt) . Stammens reproduktionskvot (='tillväxt ' ) 
anges som den sålunda beräknade sommarstammens antal kalvar i % av 
samma sommarstams antal äldre djur . (Beräkning av reproduktionskvot D82.) 

Praktiska tips 

Piloten, som ska l l vara yrkesman med vana vid skogsflygning, skall ha 
luftfartsverkets särskilda til l stånd för flygning på låg höjd ( < 150 m) 
samt kännedom om av luftfartsverket givna rekommendationer för sådan flygning . 
Spanaren bör vara en specialutbi l dad biolog, som samtränats med piloten 
för detta slags observation och räkning från luften. Vid inventeringen 
bör piloten och spanaren ta paus efter varje l-2 timmars spaningsflyg. 

För standardiserat anteckningsförfarande biläggs förslag till blanketter. 
Till varj~ inventeringsuppdrag är avsett en folder med blanketter av två 
slag I och II . På folderns sidor l och 4 antifcknas uppgifter om projekt, 
område, inventeringstid, provyteförfarande, personal, flygplan, lokala 
flygbaser, kostnader samt avskjutning under senaste jakttid. Denna in-
formation, som utgör inventeringsuppdragets 'ramberättelse ' , stansas ej 
för maskinell bearbetning. 
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Inuti foldern läggs blanketter I och II, ett par för varje inventerings-
dag och delområde inom uppdraget. Blanketterna fylls i med versaler och 
siffror i kolumner enligt beskrivning på folderns sidor 2 och 3. Infor-
mation på blankett I och II kan stansas och bearbetas maskinellt eller 
(om materialet ärilitet) tolkas manuellt. 

Efter bearbetningen arkiveras foldern med samtliga blanketter. 

Referenser 

Stålfelt, Finn: Flyginventering av älg (Svensk Jakt, vol 109, nr 9 1969, 
sid 416-419). 

Stålfelt, Finn: Älgpopulationerna och deras reglering; inventerings-
metoder, sid 110-115 i Älgen, kursbok utgiven av Svenska Jägareför-
bundet 1974. 

Westman, Hans: Älgräkning från flygplan i Gullviks skogskalender 1969, 
årg 37, Gullviks Fabr AB, Malmö. 

Westman, Hans: Redovisning av älginventeringen från flygplan på Grimsö 
forskningsstation vintern 1972/73 (rapport från Domänverket 73-04-27). 

Vilträkning från luften, sid 161-163 i Vi vårdar viltet, red Karl Henning 
(LTK 1961). 

Viltinventering, sid 545 i Jägarens Uppslagsbok, red Karl Henning 
(G Asplunds Förlag 1963). 

Älgräkning med flyg, sid 87-93 i Jägarskolan Älgen, red L von Essen, 
J O Pettersson, E H Sjödin (Natur och Kultur 1967). 

Inventering från luften, sid 174-176 i Vilt och Viltvård, Karl Henning 
och Harald Wiberg (LTK 1973). 

Fältprotokoll 

Hans Westman, Domänverket och 
Gunilla Zetterberg, statens naturvårdsverk. 
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Räkning av fångade djur 
i kombination med korrektionsfaktor BIN D 23 

Innehåll 

Bedömning av rävstammens storlek 
efter räkning av rävungar 
vid grytinventering och 
användning av korrektionsfaktor 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av metoden 
Praktiska tips 
Referenser 
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BEDÖMNING AV RÄ VSTAMMENS STORLEK 
EFTER RÄKNING AV RÄVUNGAR 
VID GRYTINVENTERING OCH 
ANVÄNDNING AV KORREKTIONSFAKTOR 

Syfte 

D 2341 

Att uppskatta rävstammen inom ett begränsat område. 

Tillämpningar 

Metoden kan användas i samband med inventering enligt 
BIN-norm, D 1341 (och därmed även enligt BIN-norm D 4341) 
endast då man har vetenskapligt belägg för hur stor del 
av stammen i aktuell del av landet som utgörs av icke 
reproducerande vuxna djur. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Se BIN-normer D 434 och D 134. 

Tillvägagångssätt 

Se BIN-normer D 434 och D 134. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Fältdata registreras enligt BIN-normer D 4341 och D 1341. 
f 
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Inventeringsresultat 

Inventeringsresultatet sammanställs enligt BIN-norm D 1341. 
Därefter görs följande sammanräkning {under förutsättning 
att antalet vpxna icke reproducerande djur utgör P % 

av stammen) . 

A Antal ungar/1000 ha {b+c) 

B Antal reproducerande vuxna djur/1000 ha {b+c) 

C SU!Illa A+B 

D Antal icke reproducerande vuxna djur/1000 ha 
{b+c) = X, fås av följande ekvation 

P {C+X) = X varur X = _P_c __ _ 
100 100-P 

E HElA STJI!.MN/1000 HA {b+c) = C+D 

Tidsåtgång och kostnad 

Se BIN-norm D 1341 + D 4341. 

Utvärdering av metoden 

Metoden är mycket avancerad och är tillämplig endast i vetenskapliga 
saUllllanhang. 
Metoden förutsätter att samma område inventerats enligt BIN-norm 
D 1341 och därmed även enligt D 4341 samt att man känner till hur 
stor del av stammen som utgörs av icke reproducerande vuxna djur. 
Som exempel kan nämnas att sådana djur utgör 40-50 % av staUllliarna 
i jordbruksområden som mälardalen med små årliga variationer, medan 
de i norrlandsskogarna varierar kraftigt med extremer på 35 och 70 %. 
Den för området använda korrektionsfaktorn kan vara behäftad med 
större eller mindre fel. 
Dessutom belastas denna metod även av den osäkerhet som vidlåder 
metoderna enligt BIN-norm D 4341 och D 1341. 

Praktiska tips 

Se BIN-norm D 4341 och D 1341. 

Referenser 
Jan Englund, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet. 
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Räkning av korsande spår 
i kombination med bedömning 
av antalet djur 

Innehåll 

Inventering av stora rovdjurs-
arter med skoter 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av metoden 
Praktiska tips 
Referenser 
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INVENTERING AV STORA ROVDJURSARTER 
MED SKOTER D 2536 

Syfte 
Att söka fastställa de stora vintertid rörliga rov-
djursarternas utb~ednlng och numerär i stora ytor 
samt 
Att följa stammarnas utveckling år från år. 

Tillämpningar 

Metoden grundar sig på spårräkning enligt indexmetoden 
BIN D 4536. Jfr denna. Genom omdömesgill bedömning av 
spåren med hänsyn till storlek, riktning, ålder m m ges 
för de sällsynta stora rovdjursarterna _möjlighet att upp-
skatta stammarnas absoluta numerär. 

Metoden har tillämpats i Norrbottens läns fjällvärld 
och övre skogsland för i första hand järv. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Se D 4536. 

Tillvägagångssätt 

Se D 4536 med följande tillägg: 

Invent eringsområde 

Inventeringsområdet indelas i delområden t ex i övre Norrland 
områdena mellan de stora älvarna. I va~je delområde betraktas 
ingående 5x5 km-ruto r som inventeringsenheter. 
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Bedömning av fältiakttagelser 

Under inventeringen görs undan för undan bedömningar av 
det antal in~ivider som kan tänkas ha gett upphov till 
iakttagna spår. 

Efter avslutad inventeringssäsong träffas inventerar-
patrullerna för gemensam överläggning. Härvid jämförs 
ruta för ruta och dag för dag observationer av spår av 
aktuell art med hänsyn till storlek, riktning, ålder, 
klockslag och observationsplats, vilket ger möjlighet 
att ange ett lägsta och ett högsta antal individer som 
gett upphov till spåren. Lokalisering av lyor är en vik-
tig faktor vid bedömningen av antalet individer. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

se D 4536 med följande tillägg: 

Efter bedömning enligt ovan antecknas för varje delområ-
de hur många individer av den aktuella arten som lägst 
respektive högst bedömts befinna sig där. 
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In ven teringsresultat 

Res ultat sammanställs enligt följande uppställning: 

Projekt/uppdragsgivare 
cmråde 
Delområden 

Inventeringsår 
Inventeringsledare 
Djurart 
BIN-norm 

l 
2 

Observerade spår har bedänts härröra från följande 
antal individer: 

antal individer 
Delområde lägst högst 

Hela området 

Tid såtgång och kostnad 

Se D 4536 med tillägg av tid för spec i ell utvärdering av fä ltda t a 
gt ovan under rubrik 'Bedömning av fältiakttagelser'. enli 

Ut v 

Heto 
Den 
men 

ärdering av metoden 

den ger en acceptabel skattning av norra Sver i ges järvstam. 
kan tänkas vara användba r även fö r lo, utter och fjällräv 
e j för björn. 

P ra ktiska tips 
Se D 4536. , 
Re f erenser 
Se D 4536. 
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Räkning av antalet observationer 
per observationsansträngning 

Innehåll 

Viltobservationer 
Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av metoden 
Referenser 

Strålkastarinventering 
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VIL TOBSERVATIONER 0410 

Syfte 
Att erhålla j~mförelsetal (index) för stammarna av olika 
viltarter inom ett område. 

Tillämpningar 

Metoden är tillämplig ;Eör alla viltarter som man kan få 
syn på vid vistelse i skog och mark. Den används inom så-
dana områden där ett antal personer utövar sitt dagliga 
arbete. 

Metoden som den beskrivs här kan användas endast i trakter 
där det· är tämligen gott om älg. För att observationerna 
skall kunna utvärderas krävs att området flyginventeras 
med avseende på älg (BIN D 151). I andra områden kan me-
toden användas, om där finns någon annan art ror vilken 
man har en god skattning av populationsstorleken. Härvid 

använder man observationer av denna art som ett mått på 
observationsansträngningen och för beräkning av kor-
r e ktionsfaktor. Jfr nedan under rubrik Inventerings-
resultat. 

Jämförelsetalen används till att jämföra numerärer av 
samma art mellan jämförliga tidsperioder under olika år , 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Reproducerbar kartskiss över inventeringsområdet , 
Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Inve nteringsområdet är ett par tusen ha eller mer. 
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Inventeringstid 

Observationerna pågår året runt eller under någon i för-
väg bestämd tidsperiod. Flyginventering av älg enligt 
D 151 sker vinter{id (se denna norm) . 

Fältförfarande 

Sådana personer som utövar sitt dagliga arbete inom in-
venteringsområdet rapporterar varje observation av vilt 
inom området. Rapporteringen sker inom samma vecka (helst 
samma dag) som observationen skett och består i att obser-
vationen märks ut på en kartskiss över området. Kartskiss-
en finns monterad på anslagstavla eller dylikt i en lokal 
som ofta frekventeras av rapportörerna t ex expedition, 
personalmatsal. Kartskissen med utmärkta observationer tas 
ned efter en vecka och ersätts med en ny. 

Området flyginventeras enligt D 151 helst årligen, åt-
minstone vartannat år. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

På varje kartskiss utmärks områdets utbredning och anteck-
nas 

områdets namn 
tidsperiod (år, vecka) 

Varje observation utmärks med en symbol på kartskissen. 
Symbolerna har 

olika färg beroende på djurart och 
olika form beroende på djurkategori 

(hane, hona, vuxet djur av obestämt kön, ungdjur) 

Vid varje observation antecknas observatörens initialer. 
(Fältdata från flyginventeringen antecknas enligt D 151.) 
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Inventeringsresultat 

För en bestämd tidsperiod, t ex 10 höstveckor, san~an

ställs data från observationskartorna enligt följande 
uppställning. Därvid ko=er anta l et älgobservationer att 
utgöra ett mått på observationsansträngningen. Genom att 
älgstrumnens absoluta numerär är känd (genom flyginvente-
ringen) kan man räkna fram en korrektionsfaktor som an-
vänds för att få fram indextalen för de olika övriga 
arterna. 

(Resultat från flyginventeringen tas fram enligt D 151) . 

Projekt/uppdragegivare 
Inventeringsområde och dess storlek 
Inventeringsperiod 
BIN-norm 
Antal älgar/1000 ha enligt D 151 
Antal älgobservationer 
Korrektionsfaktor = ~~i älgar/1000 ha älgobservationer 

Observationer av vilt 

Art Antal Antal, multiplicerat 
med korrektionsfaktor 

Tidsåtgång och kostnad 

Angående flyginventeringen, se D 151. För övrigt åtgår i stort sett 
ingen mer tid än som behövs för att sammanställa kartmaterialet. 

Observationerna bygger på frivilliga amatörer s insatser. 
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Utvärdering av metoden 

Metoden ställer ej särskilt hårda krav på observatören: Han får ej 
specialisera sig på en viss eller några vissa djurarter. Däremot 
gör det ingenting om kan glömmer en eller annan observation. 
Korrektionsfa~torn beräknas med hjälp av älgarnas vinterstam. Den 
kan likväl användas för att beräkna jämförelsetal för andra årstider 
genom att älgarnas numerär vintertid kanantas stå i en bestämd rela-
tion till deras numerär andra årstider. 

I sådana områden som ändå flyginventeras är viltobservationsmetoden 
en billig och enkel metod. Den baserar sig på kvalitativa observa-
tioner som sedan de blivit många ger möjlighet till jämförande kvan-
titativa bedömningar. Den kvantitativa bedömningen blir objektiv om 
materialet är tillräckligt stort och om observatörerna motsvarat ovan 
ställt krav. En fördel är också att den omfattar många olika arter, 
bl a sådana som ej så lätt låter sig inventeras på andra sätt, t ex 
ekorre. 
Jämförelse kan ej göras mellan olika arter, ej heller inom samma 
art mellan olika tider på året. Jfr Tillämpningar. 

Referenser 

Metodik 

Statens naturvårdsverk, Grimsö forskningsstation, 
770 31 RIDDARHYTTAN, te l 0581/920 65. 
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STRÅLKAST ARINVENTERING D 416 

Syfte 

Att erhålla jämförelsetal (index) för stammen av en viss 
viltart inom ett område. 

Metodbeskrivning 

Metoden utprövas för fälthare och räv vid Lunds universitet. 

Referenser 

Metodik 

Zoologiska institutionen, Ekologihuset, Helgonavägen 5 
223 62 LUND. 

Litteratur 

Frylestam, B.: Estimating Population Density of European 
Hare by means of Spotlight. In manus. 

Phister, H.-P. & Rimathe, R. 1973: Die Schätzung der Feld-
hasenbestandes in einen solothurneo Revier mit Hilfe von 
Jagdscheinwerfern. Feld, Wald, Wasser, Schweizerische 
Jagdzeitung l/l: 18-20. 

Salzmann-Wandeler, I. & Slazmann H. C., 1973: Erste Er-
fahrungen bei Feldhasenzählungen mit Scheinwerfern. Jahr-
buch des Naturhistorischen Museums Bern, 16 pp. 
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Räkning av antalet fångster 
D42 D per fångstansträngning 42 

Boplatsräkning D43 D 4~ 

Spillningsräkning D 44 D 4• 

Räkning av antalet korsande spår D 45 D r 4: 

Räkning av vägdödade djur D 47 D ~ 

Avskjutnings- och fallviltstatistik D 52 D 
l l 5: 

Bedömning av trender l ( 

efter intervjuundersökning D 57 D a 

Artnotering D 61 D [ 
Beräkning av reproduktionskvot D 82 D 8 

Registrering av predation D 83 D 
, 

Bestämning av könskvot D 85 D 
Registrering av skadegörelse 

D89 D på vegetation 

Viltfoderinventering D99 D 9 



Räkning av antalet fångster 
per fångstansträngning BIND42 

Innehåll Sid 

Smådäggdjursfångst enligt BIG 
(Baslnventering Gnagare) D 4283 l 

Syfte l 
Metodbeskrivning l 
Tidsåtgång och kostnad 5 

Utvärdering av metoden 5 

Praktiska t i ps 6 
Referenser 6 
Bilagor 8 

Småkvadratmetoden (SQM) 
för smådäggdjursinventering D 4296 12 

Syfte 1 2 
Metodbeskrivnin g 12 
Tidsåtgång och kostnad 16 
Utvärdering av metoden 1 7 
Praktiska tips 17 
Referenser 18 
Figurer 19 

Fångstpunktsmetode n 
för smådäggdjursinventering D 4206 22 

Syfte 22 
Metodbeskrivning 22 
Utvärdering av metoden 23 
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SMÅDÄGGDJURSF ÅNGST ENLIGT BIG 
(BASINVENTERING GNAGARE) 

Syfte 

D 4283 

Att ge jämförelsetal (index ) för smådäggdjurspopulationens 
status inom större ytor. 

Tillämpningar 

Unde rsökningsresultatet utgörs av uppgifter om hur arternas 
populationer varierar i tid och rum, vilket ger underlag för 
prognos för sorkarnas beståndsfluktuationer och därmed sam-
manhängande skador på t ex skogsplanteringar. 

Uppg ifter om arternas populationsdynamik har tillämpning 
även inom områdena epidemiologi, vegetationsdynamik och vilt-
produktion. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Karta: ekonomiska karttlad 
slagfällor av plåt (Vasa-typ); 200 st fällor för varje 
undersökningsenhet, som motsvarar ett ekonomiskt kartblad 
Bete: torkade äpplen och 'polish wicks' (bomullsgarn in-
dränkt i vegetabilisk olja och rullat i vetemjöl) , båda 
betesslagen på varje fälla. 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Vid undersökning av större geografiska områden utväljs de 
ekonomiska kartbladen 2c, 2h, 7c och 7h inom SxS - milsrutorna 
i Rikets nät (l, 3). I övriga fall får ~rvalet av ekonomiska 
kartblad modifieras, alltefter undersökningsområdets storlek 
och tillgängliga resurser, med syfte att ge så god ytmässig 
täckning som möjligt (8) . Inom det ekonomiska kartbladet 
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f 
väljs 4 hektarrutor-nr 1212, 1237, 3712 och 3737, syste-

matisk utläggning av provytor (l). Se bil l. 

Utplacering av fällorna 

I varje hektarruta enligt ovan placeras fällorna längs en 
diagonal med lO fällgrupper på lO m inbördes avstånd och 
med början 25 m från rutans hörn (se bil 2). Fällgrupper 
som skulle hamna i vatten, på landsväg etc utsättes icke. 

Varje fällgrupp består av 5 fällor, som placeras 'subjek-
tivt optimalt' inom fällgruppens område, som är en cirkel 
med l m radie. Fällorna numeras löpande. 

I samband med fällornas utplacering görs en grov biotop-

klassificering. Denna bör kompletteras med en utförlig 
botanisk beskrivning som utförs separat. 

Inventeringstid 

Varje fångstområde undersöks 2 ggr per år: så tidigt på vå-
ren att första kullen ungar ej beräknas vara fångstbarsamt 
så sent på hösten att sista kullen ungar beräknas ha blivit 
fångstbar. Optimala tidpunkter varierar beroende på klimat och 
breddgrad från april till maj resp september till november. 

Tillsyn av fällorna 

Fällorna betas och apteras utsättningsdagen, dag O. De vitt-
jas en gång per dag på förmiddagen i tre dygn, dag l, 2 och 
3. Härvid utbytes förstört bete och apteras igenslagna fällor 
på nytt. Fällorna tas in efter vittjning dag 3. 

Behandling av fångsten 

Fångat djur märks med löpnumrerad etikett och läggs i en 
l-liters plastpåse, vilken i görligaste mån befrias frånluft 
och förslutes. Plastpåsar med fångst djupfryses direkt efter 
varje vittjning. 

Efterbehandling på laboratorium består av artbestämning av 
djuren. /De sparas så att fullständig biologisk provtagning 
(mätning, vägning, köns- och åldersbestämning etc) kan ut-
föras senare. Dessa undersökningar ingår ej i denna norm. 
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Resultatredovisning 

Fältdata 

Kodade fältdata antecknas direkt på stansunderlag enligt 
RUBIN-systemet, blankett BIG 72, se bilaga 3. (En blankett 
åtgår för varje undersökt hektarruta.) 

Därvid antecknas: 

För uppdraget som helhet 
uppdragsgivare 
område 
undersökningsår 

för varje undersökt hektarruta (A) 
tidsnummer 
inventerare 
hektarruta i Rikets nät 
tidpunkt för fällornas utsättning (B) 
markförhållanden, lövfällning (kla rtext) 

för varje fällgrupp (B) 
biotop (klartext) 

för varje vittjningstillfälle (B) 
tidpunkt 
inventerare 

för varje vittjning och fälla (B) 
tillstånd 
åtgärd 
fångst 

samt för varje fångat djur (C) 
vecka, dag, löpnummer 
art 
fällans identifikationsnummer 
etikettens nummer och text 

Fältdata kan bearbetas maskinellt. 
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Inventeringsresultat 

Resultatet redovisas för varje undersökt hektarruta 
enligt följande uppställning: 

i 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 
Inventeringsområde 

Hektarruta i Rikets nät 
Inventeringsperioder 

BIN-norm 
Antal fällnätter 

l 
2 

Fångade arter under de två perioderna 
med antal individer för varje art: 

Vår l Höst l Summa l 

Resulta,ten från de undersökta hektarrutorna inom under-
sökningsområdet sammanställs enligt följande uppställning: 

Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringsområde 
Undersökningen avser ekon kartblad 

Inventeringsår 
BIN-norm 
Antal fällnätter 
Fångade arter under de två perioderna 
med antal individer för varje art: 

Art Kartblad l Kartblad 2 ---------
Vår Höst Vår Höst ---------
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När undersökningen pågått i flera år, åskådliggöres utfallet 

i diagramform. 

Redovisning av reproduktions- och åldersdata samt artföre-
komst i olika biotoper fastställs ej av denna norm. 

Tidsåtgång och kostnad 

Metoden innebär ett försök till resursoptimering för undersökningar 
över stora arealer. Av erfarenheter från ett lOxlO mil stort område 
i Västerbotten, vari områden motsvarande 16 ekonomiska kartblad under-
söks, (bilaga l) har följ ande saunnanställning gjorts per ekonomiskt 
blad (motsvarande 4 ha- rutor): 

Utsättning, vittjning (traktamente + lön) 4 mandagar/år (eg 2 x 4 halva 
mandagar/år). 
Resor (milersättning) motsvarande 105 mil/år. 
Materialkostnad ca 25 Skr/år (1977). 
Initialkostnad (materiel, uppmärkning i fält) ca 100 Skr (1977) + 
2 mandagar + 30 mil i resor. 

Utvärdering av metoden 

Det är ej möjligt att avläsa den totala numerären av en art inom den 
undersökta ytan, endast variationen år från år. 

Metoden lämpar sig bäst för att undersöka sorkar och har i detta av-
seende jämförts med VINA-metoden (16). De två metodernas index för de 
undersökta arterna skogsläunnel, ängssork, gråsiding och åkersork visar 

. saunna utvecklingstrender. BIG-metoden är dock billigare och har flera 
praktiska fördelar. 

Erforderlig samplestorlek (antal ha-rutor) för att skatta index för 
resp sorkart är ej slutgiltigt utredd. En preliminär beräkning har 
gjorts för ängssork, med utgångspunkt från fångstutfallet i Väster-
botten höstarna _972, 1973 och 1974. Resultatet visar att nödvändig 
samplestorlek varierar med artens fluktuationsfas. För att skatta 
ängssorkförekomsten, med ett standardfel som är 20 % av fångstmedel-
värdet/ha, behövdes 17, 9 resp 17 ha-rutor, d v s (3-) 5 ekonomiska 
kartblad. 

Metoden används vid Umeå universitet sedan 1971, och vid Grimsö forsk-
ningsstation sedan 1973. ' 
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........... ________________ __ 

Praktiska tips 

Fältarbete 
se "Instruktion för fältarbetare i BIG" (2) och "Plan för botanisk 
beskrivning av BI~-ytor" (4). 

Resultatredovisning 
Inom RUBIN-systemet har framtagits maskinella kartrutiner som kan an-
vändas för att åskådliggöra beståndsvariationerna. Variationer i tid 
anges med diagram, och diagrammens placering på kartan visar varia-
tioner i rummet. Se bilaga 4. 

Referenser 

Metodik och litteratur 

l. Hörnfeldt, B. 1972 a. BIG (Basinventering Gnagare) - Projekt-
beskrivning (stencil). 

2. Il 

3. Il 

4. Il 

s. Il 

6. Il 

7. Il 

8. Il 

9. " 

10. " 

11. " 

12. " 

13. " 
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1972 b. Instruktion för fältarbetare i BIG -
1972-09-22 (stencil) 

1974 a. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport l-
1974-01-31 (stencil). 

1974 b. Plan för botanisk beskrivning av BIG-ytor -
1974-07-02 (stencil). 

1974 c. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport 2-
1974-08-18 (stencil). 

1974 d. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport 3-
1974-10-18 (stencil). 

1974 e. Basinventering Gnagare (BIG).- Viltnytt 
1:33-37. 

197S a. Redogörelse för BIG (Basinventering Gnagare) 
vid Grimsö (1973-74)- 197S-Ol-26 (stencil). 

197S b. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport 4-
197S-OS-28 (stencil). 

197S c. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport S-
197S-12-04 (stencil). 

197S d. A Surveillance System for Small Mammal Fluc-
tuations. - Ecol Bull. 19:283~28S. 

1976 a. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport 6-
1976-06-09 (stencil). 

1976 b. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport 7-
1976-11-lS (stencil). 
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14. Hörnfeldt, B. 1977. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport 8-
1977-06-15 (stencil). 

15. " 1977. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport 9-
1977-10-27 (stencil). 

16. " 1978. Synchronous Population Fluctuations in Voles, 
Small Game, Owls and Tularemia in Northern Sweden. 
- Oecologia (Berl.) 32:141-152. 

17. Hörnfeldt, B.& Westerberg, D. 1977. Smådäggdjursinventeringar-
jämförelse mellan två inventeringsmetoder.-SNV PM 888. 

18. Hörnfe1dt, B. 1978. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport 10-
1978-06-16 (stencil). 

19. Hörnfeldt, B. 1978. Basinventering Gnagare (BIG), Rapport 11-
1978-10-29 (stencil). 

Ovanstående stenciler finns vid Institutionen för ekologisk zoologi, 
Umeå universitet. 

Fältprotokoll' och datarutiner 

Birger Hörnfe1dt, Ekologisk zoologi, Umeå universitet, 
901 87 UMEÅ. Tel 090/12 56 00. 

Lars Österdahl, Biodata, Riksmuseum, 104 05 STOCKHOLM. 
Tel 08/15 02 40. 
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Bilaga l 

i• 

i' 
l• 

Varje cm
2
-ruta motsvarar ett ekonomiskt kartblad (5x5 km). 

De kartblad som undersöks i BIG har markerats kraftigare. 
Koordinaterna för t ex Ådala-rutan, (prickad), är 21K2c. 
Beteckningen av ha-rutorna inom ett ekonomiskt kartblad 
framgår av vidstående fi~ur. Den sydöstra ha-rutan på 
Ådalabladet kallas alltsa 21K2cl237. 
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Bilaga 3 

IS \G ~~ l 

A 
Exempel på ifylld blankett 
till smådäggdjursfångst enligt BIG, D 4283 

& IOTOP 

B ~7ol ;,~~. 1 ; • • 1 .,. 1 'Il 1 ;;. 1 ••· 1 ~3 1 ,. ' ~3 1 ii;, 1 ~~ 

c 

v D KL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LEG 
~<n Il) r s T Il l PI Il !J, l l l l l l l l l~~ Il l l 2lL III 11 ,l)/ l) l l l ~ ,Il ,l ·~+IE2l~~ 
VITT• H 1 Å T,G .l. ---'---' -"-' -"--'-L 3 :Z, l ~p 221 \ -'--

F f J :t) 
f3' !&01,2.0T s T lllfl l l l l l Il III III l l III Il !.lli l U Il _L l l Il l ) Il l l l l 1121 (1t+ 
V!nJ > Å T6 l l.· l z L[ 

F l ! Z l)_ 

~1~[': s • l l l. U l l l l III l_._l_j tLLJJ tJLJl: llill1!ill LLLJ,! l J l /.J. lLJ.Jl.l'.!f.L 
~3 ~ 1r 

v 

~' l 

' 

F _1 l 
1 

J{--'-

D O:L 

is-5(),1 

T5T· T ILLSTÅ.ND 
O = FÅLLI>H BOQ.Tt>-
1 ~ FA-LLI> 011. 

~: ~K~IT~~f~~N, BETE OllÖRT 
4 • Fj..LLI>.SLM;.E.H . BETE OOQ.TI> 

~: ~1~,H~~~0e't\fJ2~:t:gggp 
9 - FIDI>H S l<:A.()I>D (UI>-12. EJ FUHI::I>T 

/>.fl. T ~ ETik:.EYT 

rL,ET, 9U\ "" l 
~(11- CI.E.T. RUF 9S 2 
~3 -'~....MI\1105' "3 
~§"11 ~T'--flUf tS: 17' 
~JI ~_y.. MA ID~ ! 18 
",..,_~ S-_ge HTS SSHJ m v 'c.4.e.r 6LA 9~ l'l 

BIN DÄGGDJUR BIOLOGISKA 
Fangst p.anstr. INVENTERINGs-

NORMER 
D42 sid 10 SNV 

/I..TG-Å.TG&.QD 
BLI>.tlln ~ INGEH !o«. . 

1 " t>.PTEIZ.IHG 
2 - APTEIZ. ING, BE.TEo liT&vTT 

l.lELT ELLER DELVI~ 

~ : ~~ti_~'NL~I-<Tb.GEH l NGE.N 
UTSATT ' 

v O <L A <.T d ., L~ 

l~ S(?,li\1<: 
2. ~ HI>BBMUS 
3 = MUS 
4 • LÅMMEL 

~ : ~t~t" 
8 • OBEST. SM1.C.Nt>.G. 
9 • OvRK.T 

ETII('&TT 

78454-GZ 

700 ex 



Exempel på resultatredovisning efter undersökning i Grimsö forsk-
ningsområde enligt BIG, D 4283. Fältdata från tre års undersökningar 
har bearbetats maskinellt enligt RUBIN. Kartan visar artsammansätt-
ningens variation i tiden inom inventerade kartrutor. 

GRIMSb 
ARTSAMMANSATTN l NG_a~--A;#. 
llJ SORE ARA 
. SORE MTS 

NEOM FOD 
. MYOP SCH 
. CLET GLA 
• MICR AGR 
. APOD SYL 

APOD FLA 
• MUS MUS 
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SMÅKVADRATMETODEN(SQM) 
FÖR SMÅDÄGGDJURSINVENTERING D 4296 

Syfte 
Att ge indexvärden för smådäggdjurens beståndsnivåer och 
beståndsfluktation över större områden. 

Tillämpningar 

Populationsindex avspeglar mindre gnagararters och insekt-
ätares numeriska fluktuationer i rum och tid. Indexvärden 
kan användas som grund för 

teoretisk forskning på smådäggdjurspopulationer 
uppföljning och prognosticering av populationstrend hos 
skadliga smågnagare (speciellt sorkar) och därmed för 
förutsägelser angående skaderisk och epidemiutbrott, 
samt 
studier av predatorers födabas 

Metodbeskrivning 

Småkvadratmetoden presenterades år 1967 för att tjäna som 
standardmetod vid en planerad samnordisk prognosundersök-
ning på skadliga smågnagare, publicerades mer utförligt 
1971 (2) och beskrivs här ungefär i den modifierade form 
(2) (4) som tillämpades under den tidsperiod 1971-76 som 
den samnordiska undersökningen pågick, (18). 

Teknisk beskrivning 

- -Topografisk eller ekonomisk karta 
Mindre slagfällor (musfällor) helst med stödlist av 
aluminium ( 'Vasafällor' ); 12 fällor per fångstkvadrat, 
totalantal beroende på antal kvadrater och tidsplan 
Beten: torkade äpplen och ost (Finland) eller 'Polish 
wicks' (med matolja och mjöl preparerade bomullsgarn); 
båda betena används samtidigt på varje fälla 
Pappers- eller plastpåsar för fångstinsamling 
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Transportmedel 
Våg (noggrannhet ca 0.5 - 1 . 0 g, t ex 'Pesola ' -fjädervåg) 
frys eller formalinbehållare för fångstbevaring 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde och placering av småkvadrater 

Undersökningsområdet bestäms alltefter syftet. För en god 
geografisk och klimatisk täckning över Norden fångade man 
på ca 50 lokaler (se Fig l i 18) . Med en observationslokal 
menas ett område i storleksklass från flera tiotal till 
några hundra hektar. 

Inom en viss lokal sprids kvadraterna ut så, att domine-
rande biotoper blir representerade på adekvat sätt (i 
samband med prognosfångster rekommenderas tre biotop-
typer: övergiven åkermark , hygge och mogen skog; vid ett 
landskapsekologiskt studium i Finland (8) lades kvadrater 
ut i sex huvudkomponenter inom det undersökta kulturland-
skapet) . Beroende på de undersökta biotopernas antal och 
spridning inom observationslokalen, rekommenderas minst 
5-6 kvadrater per biotop och minst 25-30 kvadrater per 
lokal . 

För varje utvald biotop utväljs möjligast enhetliga fångst -
ytor, som ej bör vara mindre än 0.5-1 . 0 ha. Fångstkvadrater 
(småkvadrater) fördelas helst slumpmässigt på en sådan yta. 
Avståndet mellan separata småkvadrater skall vara minst 
100 m och de skall placeras minst 30m från fångstytans kant. 
I vissa fall - särskil t då tidsvariationen önskas belyst -
är det motiverat att ha fast utmärkta platser för småkva-
draterna. 

Utplacering av fällorna 

En småkvadrat är 15 x 15 m. I varje hörn markeras med 
snitsel en fångststation. På varje stat~on placeras tre 
fällor inom 1.5 m avstånd från stationsmarkeringen och 
i Olika riktningar från denna. 
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F~llorna placeras på smågnagarväxlar eller andra platser 

där smådäggdjur f,örväntas röra sig. sådan anpassad fäll-
placering är nödvändig d~rför att smådäggdjuren är mycket 
beroende av gkydd. 

Inventeringstid 

Varje fångstområde undersöks vid två fångstperioder per år. 
Den första perioden infaller under den tid då den vårfödda 
generationen har blivit fångstbar (maj-juni} och den andra 
på sensommaren, när den intensivaste reproduktionssäsongen 
har tagit slut (augusti-september}. 

Tillsyn av fällorna 

Försommarfångsten omfattar fem dygns fältarbete medan 
höstfångsten förkortas till tre dygn. Fällorna betas och 
gillras utsättningsdagen, dag O. De vittjas en gång per 
dag på morgonen-förmiddagen under fyra dygn (två dygn), 
dag l, 2, 3, och 4 (dag l och 2). Vid varje vittjningstill-
fälle förnyas förstört bete, varefter fällorna gillras på 
nytt. Sista dagen tas fällorna in. 

Behandling av fångsten 

Fångade djur noteras för varje kvadrat och placeras i 
påsar märkta med datum och kvadratnummer. 

Fångsten dissekeras om möjligt omedelbart eller placeras 
i frys. Även konservering i formalin kan komma i fråga. 
Åldersbestämning och vägning måste i så fall ske före kon-
serveringen. 

På laboratoriet artbestäms djuren. För identifikation hän-
visas till handböcker och till rutiner beskrivna i (3) 
och ( 4). 

Detaljerade instruktioner för ytterligare laboratorie-
undersökningar (mätning, åldersbestämning och dissektion) 
ingår ej i denna norm. 
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Biotopbeskrivning 

Ingående instruktioner för biotopbeskrivning ingår ej 
i denna norm. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Fältdata antecknas i kodform direkt på stansunderlag enligt 
RUBIN-systemet (blankett som bilaga l). För detaljerade 
instruktioner hänvisas till ·'Nordmus-manualen'· (5), för 
klassifikationskriterier och annan bakgrundsinformation 
till (3) (4) ( 7). 

Inventeringsresultat 

Resultatet redovisas för varje undersökt småkvadrat 
enligt följande uppställning 

Projektbeteckning/uppdragsgivare 
Inventeringslokal 
Småkvadratens nr och koordinater 
Biotop 
Inventeringsperioder 

BIN-norm 
Antal fällnätter: vår 

l 

2 

höst 
Fångade arter under de två perioderna 
med antal individer för varje art: 

Art Vår 
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r 
Resultaten från de undersökta småkvadraterna inom en 
undersökningslokal sarnrnanst~lls enligt följande 
uppställning 

Projekt/uppdragsvivare 
Inventeringslokal 
Inventeringsår 
Undersökta biotoper 
Antal småkvadrater 
Inventeringsperioder 

BIN-oonn 

Antal fällnätter: vår 

l 

2 

höst 

Antalet djur = antalet fångade individer för varje art och 
biotop under period l och 2 

Populationsindex =medelvärdet av antalet fångade individer 
per art, biotop och småkvadrat under period l och 2 

Antalet djur och populationsindex anges dels totalt 
dels uppdelat på kön och följande funktionella kategorier 
av populationen: 

reproduktiva hanar 
reproduktiva adulta honor 
subadulter och 
juveniler (honor kan vara i reproduktivt tillstånd bl a 
hos sorkar) 

Reproduktiva individer kan vanligen fördelas i två ålders-
kategorier: övervintrade djur och djur födda under året. 

Tidsåtgång och, kostnad 

Under en arbetsdag hinner en person gillra fällor på ca 20 småkvadra-
ter. Med reservation för övertid under framför allt den första och 
den andra fångstdagen kan en person ta hand om fångsten. Det är 
en fördel att vara ett arbetslag om två personer. 

Bl:'> DÄGGDJUR BIOLOGISKA 78454-GZ 
Fångst p.anstr. INVENTERINGs-

NORMER 700 ex D42 sid 16 SNV 



Vid en fyradygnsfångst åtgår således en arbetsvecka effektiv tid 
för 1-2 personer för 20-40 smlkvadrater. 

Kostnaden per år kan beräknas pi grundval av ovanstående; en total-
siffra är 200 skr/kvadrat/år. 

Utvärdering av metoden 

Det mest omfattande företaget i vilket småkvadratmetoden har till-
lämpats har varit den samnordiska prognosforskningen i Norge, 
Sverige och Finland under Aren 1971-76 (9) (lO) (11) (13) (15) (18). 
'Prognosfångster'· har fortsatts i någon utsträckning även efter den 
gemensamma forskningsperiodens utgång i alla deltagande nordiska 
länder. 
Småkvadratmetoden är en av EPPO (European and Mediterraneau Plant 
Proteetian Organization) rekommenderad taxeringsmetod i samband 
med bekämpningsmedelsförsök (16) på sorkar . 
Småkvadratfångstens egenskaper har studerats i en omfattande serie 
av metodologiska försök (2) (6) (14). På grund av dessa studier kan 
man dra slutsatsen, att småkvadratmetoden lämpar sig bäst för exten-
siva uppföljningsprogram och motsvarande ekologiska studier pi små-
gnagare, speciellt sorkar. Vissa försök har gjorts att överföra sork-
fångs ten med småkvadrater t i 11 absoluta tal. 
En av småkvadratmetodens fördelar är att en småkvadrat lätt kan pla-
ceras ut så, att fångsten är representativ för en viss biotop. 
Småkvadratmetodens brister är huvudsakligen sådana som är gemensamma 
för alla indexmetoder. De väsentligaste är, att jämförelsetalen tills 
vidare ej direkt kan förvandlas till absoluta tal och att samplestruk-
turen avviker från den reella populationsstrukturen (2). Den sist-
nämnda effekten beror pi de olika populationskategoriernas aktivitets-
och beteendeski11nader, och blir större ju mera ytterkant det finns 
jämfört med provtagningsenhetens yta (dvs felet är minst hos stora 
kvadrater, större hos småkvadrater och störst hos flngstlinjer). 
Felet är betydande, när djur av olika ålderskategorier förekommer 
samtidigt i populationen, dvs under reproduktionssäsongen, men spelar 
knappast någon roll vid inventering av höst- och vinterpopulationer, 
som i regel bestir av huvudsakligen subadulta djur. 

Praktiska tips 

Fältarbete 

Se "Metodik för prognosundersökning på smågnagare" (4) och "Nordmus 
Rapport Nr 2" (3). Upplagan av båda är slut, men kopior kan möjligen 
fås från nedannämnda personer. 
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Resultatredovisning 

Se "Nordmus Manual" (5). Samma kommentar gäller som ovan. 

Varierande ADB-r~iner har använts i de olika nordiska länderna; 
intresserade personer hänvisas till nedannämnda forskare, som var 
och en i sitt hemland varit ansvariga för nationella delar av den 
samnordiska prognosundersökningen: 
Norge: Erik Christiansen, Norsk institutt for skogforskning, 

avd skader i skog, 1432 Äs-NLH 

Sverige:. Lennart Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet, 
institutionen för viltekologi, 750 07 Uppsala 

Finland: Arvo Myllymäki, Landbrukets forskningscentra!, 
avd för skadedjursforskning, 01 300 Vantaa/Vanda 30 

Under den senaste tiden har alla nordiska prognosmaterial överförts 
i enhetlig form på databand som bevaras hos Lantbrukets forsknings-
central, Vanda. 

Referenser 

Nedanstående litteraturlista är inte fullständig, bl a saknas samt-
liga finskspråkiga rapporter och populära artiklar, men den ger en 
adekvat översikt över metoden och dess tillämpningar hittills: 
(l) Myllymäki, A. 1967. Samnordisk prognosundersökning. Stencil, 5s. 
(2) Myllymäki, A., Paasikallio, A., Pankakoski, E. & Kanervo, V. 

1971: Removal Experiments on Small Quadrats as a Means of Rapid 
Assessment of the Abundance of Small Mammals. Ann. Zool. Fennici 
8: 177- 185. 

(3) Myllymäki, A. 1972a: Metodik för prognosundersökning på små-
gnagare. Nordmus Rapport 2: 6: l - 13. 

(4) Myllymäki, A. 1972b: Metodik för prognosundersökning på små-
gnagare. Stencil, 9 s. (Den slutgiltiga fältmanualen för sam-
nordisk prognosundersökning.) 

(5) Toft, R. (ed) 1972: Nordmus Manual. Stencil, med supplement lOs. 
(6) Hansson, L. 1972: Evaluatian of the Small Quadrat Method of 

Censusing Small Mammals. Ann. Zool. Fennici 9: 184 - 190. 

(7) Hansson, L. & Myllymäki, A. 1973: Förslag till standardisering 
av biotopparaffietrar vid smådäggdjursundersökningar. Medd. Nord. 
Smådäggdjursforskningsgruppen 4: 20- 29. 

(8) Myllymäki, A. 1974a: A Four-year Study on the Applicability of 
Small Quadrat Method (SQM) in a Mosaic Environment. Nordmus 
Report 5: 5 - 10. 

(9) Christiansen, E. 1974: Application of Small Quadrat Method in 
Norway. First Experience. Nordmus Report 5: 11 - 16. 

(10) Hansson, L. 1974: Studies with the Small Quadrat Method in Swe-
den. Nordmus Report 5: 17 - 21. 

(11) Myllymäki, A. 1974b: Practical Experience of Large-scale Sur-
veillance by Small Quadrats (SQ). Nordmus Report 5: 22- 25. 
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(12) Myllynlä.ki, A. L974c: ExJ?eriences of Programmed Contro l of the 
Voles, Ma~nly Microtus. agrestis (L.) (Rodentia), in Seed 
Orchards of Forest Trees. Transa. First. Lnt. Theriol.Congr. 
Vol. 1: 425 - 426. 

(13) Christiansen, E. 1975: rield Rodent Surveillance in Norway. 
Second Report of the Warking Party on Field Rodents. EPPO 
Public. Ser. C,37:3. 

(14) Hansson, L. 1975: Gomparison between Small Mammal Sampling 
with Small and Large Removal Qudrats. Oikos 26: 398 - 404. 

(15) Myllymäki, A. 1975:Rodent Surveillance and Predietian of 
Rodent Outbreaks. Ecological Bulletins/NFR 19: 275- 282. 

(16) EPPO 1975: Guidelines for the Development and Biolocical 
Evaluatian of Rodenticides. EPPO Bulletin 5: l- 49. 

(17) Larsson, T.-B. 1976b : Populationsdynamik hos skogssork, 
Clethrionomys glareolus (Schreb.), gråsiding, Clethrionomys 
rufocanus (Sund.) och akersork, Microtus agrestis (L.), 
under gnagarcykeln 1972 - 1975 i Jämtland och Västerbotten. 
stencil, 62 s . 

(18) Myllymäki, A., Christiansen, E. & Hansson, L. 1977: Five-year 
Surveillance of Small Mammal Abundance in Scandinavia. EPPO 
Bull. 7: 385 - 396. 

(19) 

(20) , 

Larsson, T. - B. 1977: Small Rodent Abundance in Relation to 
Reforestation Measures and Natural Habitat Variables in 
Northern Sweden.EPPO Bull. 7: 397 - 409. 
Myllymäki, A. 1977: A Progranune for Control of Damage by the 
Field Vole, Microtus agrestis (L.), in Seed Orchards of Forest 
Trees. EPPO Bull. 7: 385 - 396. 
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15 m 

-;"'v------~""--
1 l 1.5m 

Bild l . Småkvadrat med en fångststation i varje ifårn. Vid varje 
fångststation placeras tre fällor inom 1.5 m avstånd från 
stationsmarkeringen och i olika riktningar från denna. 
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KUOiiiEVESI, FINLAND 
(61.53'N, 24.52'E) 

i''""""'''''''''') l 
C=:J2 

o 3 

1000m 

Bild 2. Ett exempel på småkvadraternas placeringsmönster inom 
ett heterogent landskap (kallat 'fångstlokal' i texten). 
Kvadraterna (3) har placerats på de två viktigaste biotoperna: 
gammal åkermark (l) och hygge (2). I omgivande mogen skog gjor-
des inga fångster i detta fall (siffror på kartan hänvisar till 
fröplantagens nummer). Från Myllymäki 1977 (20). 
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FÅNGSTPUNKTSMETODEN 
FÖR SMÅDÄGGDJURSINVENTERING D 4206 

J 

Syfte 
Att enkelt erhålla jämförelsetal för smådäggdjursföre-
komsten i ett område. 

Tillämpningar 

Metoden används för jämförelser mellan smådäggdjursföre-
komster i olika biotoper och vid olika tidpunkter. Den 
kan med fördel användas då begränsade resurser står till 
förfogande. Jfr dock Utvärdering av metoden. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Topografisk karta kompletterad med enkel skiss 
slagfällor (musfällor) , 600-700 st per inventerings-
lokal 
Bete: torkade äpplen, 'ringäpplen' 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområdet (lokalen) är av storleksordningen 
flera tiotal till några hundra hektar. 

Fångstpunkten är observationsenhet. 

Inom en lokal utplaceras minst 25-30 fångstpunkter på så-
dant sätt att varje huvudbiotop representeras av minst 
5-10 fångstpunkter. Inom den homogena biotopen placeras 
fångstpunkterna på minst 50 m inbördes avstånd. Fångst-
punkten utmärks med snitsel eller mer permanent för åter-
kommande undersökningar. 

BI:.< DÄGGDJUR BIOLOGISKA 78454-GZ 
Fångst p.anstr. INVENTERlNGS-

NORMER 
D42 sid 22 SNV 700 ex 



Inom avståndet 5 m från fångstpunkten placeras 25 st slag-
fällor på sådana ställen att de förmodas fånga sA effektivt 
som möjligt (subjektivt optimalt); jfr s måkvadratmetoden 
D 429 och BIG-metoden D 428 med figur. Fällorna utmärkas 
t ex med små färgade plastpinnar. 

Inventeringstid 

Inventeringen sker under två fAngstperioder , den första 
under den tid då den vårfödda generationen blivit fångst-
bar (maj-juni) och den andra när den intensivaste repro-
duktionssäsongen är över (augusti-september) . 

Tillsyn av fällorna 

Fällorna sätts ut och gillras under en dag och vittjas 
samt tas in under den följande dagen. Varje fälla stAr 
därmed gil lrad under ett dygn och vittjas endast en gång. 

Behandling av fångs ten 

Se D 429 

Resultatredovisning 

De 429 

Utvärdering av metoden 

Metoden har principiella likheter med småkvadratmetoden men är billi-
gare i fHrhållanden till erhållen information. I s t ället ger den ej 
lika hHg precision. Den har dock visat sig ge acceptabla resultat 
i fjä l lregionen där stora beståndsskillnader fHre ligger i olika bio-
toper och vid olika årstider (1). FHr Hvrigt rekommenderas en pilot-
studie eller åtminstone ingående målsättningsHverväganden i anslut-
ning till varje projekt fHr att prHva om metoden är användbar. 

Referenser 

(l) Larsson, T-B, 1978: Smådäggdjursstudier i Tome-träskområdet 1974, 
Fauna och Flora årg 73: 59 - 68 . 
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SMÅDÄGGDJURSF ÅNGST ENLIGT VINA 04216 

i 

Syfte 

Att inventera artsammansättningen av smådäggdjur inom ett 
område samt att ge jämförelsetal (index) för dessas antals-
variationer inom och mellan år. 

Tillämpningar 

Metoden har använts för smågnagarinventeringar i Vindel-
älvsområdet (Hällnäs) 1971-74 men används ej numera och 
rekommenderas ej, beroende på praktiska och ekonomiska 
nackdelar (jfr BIN D 428 Utvärdering av metoden). 

Referenser 

Metodik 

Westerberg, D.: Fälthandledning för smådäggdjursfångst en-
ligt VINA-metoden. stencil från Ekologisk zoologi, Umeå 
universitet, 901 87 Umeå. 

Litteratur 

Hörnfelt, B. & Westerberg, D.: Smådäggdjursinventeringar 
- jämförelse mellan två inventeringsmetoder. SNV PM 888, 
1977. 
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GRYTINVENTERING (RÄV) D 434 

Syfte 

Att räkna antalet kullar av räv inom ett område 
och approximera resultatet till ett större område 

D 4341 
D 4346 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Fältkartor: topografiska kartan och ekonomiska kartan 
Märkningsfärg (hårfärgningsmedel) eller märkringar 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Det område, om vilket man önskar information, indelas 
grovt naturgeografiskt i strata , t ex fjäll, norrländsk 
(eller bergslags-) barrskog, norrländskt kustlandskap, 
mellansvensk jordbruksbygd. Varje stratum eller natur-
geografiskt sett enhetligt område indelas enligt ekono-
miska kartan i lxl km-rutor. 

Möjligheten att inventera en ruta är beroende på möjlig-

heten att inom ytan lokalisera alla tänkbara boplatser 
för räv, vilket i sin tur beror på tillgången på person(er) 
med sådan lokalkännedom. De rutor (lxl km) som i sin hel-
het ligger inom stratum (området) ,klassificeras således 
enligt följande: 

a) rutor med okänt antal tänkbara boplatser för räv 
b) rutor sannolikt helt utan 
c) rutor där man anser sig känna 

praktiskt taget alla tänkbara 

" 

" 
Som provytor väljs rutor enligt b) ocp c) ovan. Prov-
rutorna som kan vara sammanhängande eller åtskilda, bör 
ha en sammanlagd areal om 5 - 10 000 ha i jordbruksbygd 
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och 20 000 ha i Norrlands skogsområden. Provrutorna be-
skrivs grovt till biotoper och märks ut på topografiska 
kartan. 

Med hjälp av lokalkunniga personer har före den egentliga 
inventeringen alla tänkbara boplatser för räv ( t ex även 
lador och logar) inom provrutorna lokaliserats och prick-
ats in på den ekonomiska kartan. Boplatsernas lägen an-
ges med koordinater enligt Rikets nät med noggrannhet 
lOOxlOO m. Inom varje 5x5 km-ruta numreras boplatserna. 

För varje inventeringsområde införskaffas uppgifter om 
föregående säsongs avskjutning; om möjligt antalet honor 
skjutna l mars - säsongens slut. 

Inventeringstid 

Samtliga gryt inom provrutor som har boplatser för räv 
(c) besöks under våren - försommaren, på sådant sätt att 
ett minimum a v rävförflyttningar sker från undersökta till 
ännu ej kontrollerade gryt. 

Beroende på vid vilken breddgrad området ligger, infaller 
den lämpligaste inventeringstiden fr o m maj till början 
av juli. Vid Grimsöområdet i Örebro län är perioden 20maj 
- 20 juni lämplig för kontroll av räv. 

Under inventeringsperiodens senare del upprepas invente-
ringen för att även sent födda kullar skall bli noterade. 

Vad skall observeras 

För varje gryt som besöks gäller det att bedöma om det är 
bebott, och i så fall om det är bebott av ungar som re-
presenterar en kull. 

Bedömningen, som anges med kod (jfr Resultatredovisning), 
görs med ledning av följande iakttagelser vid grytet och 
dess närmaste omgivning (ett område med 10-20 m radie): 

Djur som setts eller hörts 
vuxna (ange om vuxet djur varnar) 
ungar (ange aktivitet och om möjligt antal) 
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ungars storlek, som kännetecken för räv tjänar 
svansens utseende ('råttsvans ' eller yvig) samt 
ansiktets och pälsens färg (gråsvart eller röd) 

Bytesrester (brukar ej förekomma vid grävlinggryt) 
ange om det är kött på dem, vi.lket betyder att de 
är årsfärska 
märk färskt byte med färg (hårfärgningsmedel) eller 
ring för möjlighet att identifiera bytet om kullen 
skulle flytta till annat gryt 

Exkrementer 
antal (åtminstone skattat) 
storlek (ange om de kommer från ungar eller vuxna 
djur) 
färskhet (slemmiga - torra och glansiga - porösa); 
plocka bort alla exkrementer för att möjliggöra kon-
troll vid senare tillfälle 
förekomst av speciella dass, bestående av en grop 
fylld med exkrementer, tyder på grävling 

Spårtecken 
färska spårstämplar i blottlagd jord och sand 
graden av allmänt slitage på marken (jfr likartad 
mark ca 50 m bort) 
upptrampade stigar utgående från grytet tyder på 
grävling 
bäddmaterial i form av balar av gräs, lummer etc 
tyder på grävling 

Se för övrigt Praktiska tips. 

Uppföljning av inventeringen 

Vid upprepade inventeringar under följande år återvänder 
man till de på kartan inritade gryten. Före varje inven-
tering prickas eventuel lt nyupptäckta gryt in. 
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Resultatredovisning 

Fältdata 

Iakttagelsetna antecknas i fält på blanketter som för 
närvarande utprovas i fält. 

Därvid antecknas för varje lokaliserad lya: 
Tid för besök: år, vecka, dag 
Artkod (RÄV eller GRÄVL eller RÄV/GRÄV} 
Inventerare 
Lyans läge (kartkoordinater enligt Rikets nät med nog-
grannhet lOOxlOO m samt lyans nummer 5x5 km-rutan} 

Län 
Om och hur lyan är bebodd (se vidare nedan} 
Nattvak, utgrävning, fällor, markering av medhavd 
grythund (se vidare D 134} 

för varje observationspass: 
Tid för start (år, vecka, dag, klockslag} 
Tid för slut (år, vecka, dag, klockslag} 
Inventerare 
Kartkoordinater 
Län 
BIN-norm 

samt för observationer vid lyan: 
Tidpunkt (år, vecka, dag, klockslag} 
Artkod 
Determinatör (Kod för den som bestämt fynden} 
Antal sedda eller hörda djur, vuxna eller ungar av 
olika åldersklasser med anmärkning om fångst, märk-
ning samt om de eventuellt påträffats döda 
Bytesrester (färskhet, art, antal} 
Exkrementer (från vuxna djur eller ungar, färskhet 

antal) 

Spår med kommentarer 
Ev andra kriterier på att lyan är bebodd av ungar 
Ev kriterier på att lyan är bebodd av två kullar 
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Ev kriterier på ~tt lyan är bebodd av samma kull 
som bebor (bebott) annan lya 
Harkering av medhavd grythund 

Med ledning av fältiaktagelserna avgörs och antecknas 
för varje lya om den är: 

säkert bebodd av en kull kod l 
av ungar från två skilda kull ar (olikstora) 2 
rren tveksamt orn av ungar (vuxen ligger i 
lyan) 3 
av kull som registrerats för annan lya 7 

- med tvekan konstaterad bebodd 9 

säkert obebodd O 
(bebodd av grävling antecknas i fältet för artkod) 

Om denna inventering ej är den första , antecknas 
(före årets fältarbete): 

om denna lya inventerats tidigare år 
vilket år senast 
om lyan vid denna tidigare inventering konstaterades 
bebodd av ungar eller ej. 

Inventer ingsresultat 

För varje inventerad lxl km-ruta redovisas resu l tatet 
enligt följande uppställn i ng: 

Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringstid: år , Vecka (veckor) 
Djurart 
Inventerare 
lxl km-rutans koordinater enligt Rikets nät 
BIN-norm 
Antalgryt 
Antal kullar med säkerhet födda inom rutan 

För ' tomma' provrutor , vilka ej inventerats , (rutor en-
l igt b i Ti l lvägagångssätt) ges ett reco~ en l igt ovan 
med streck för anta l gryt och antal kullar. Vid inven-
terare anges 'ej inventerad '. 
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D 4341 
Inventeringens totala resultat (med karta där alla prov-
rutor inritats) redovisas enligt följande uppställning 
för varje s~ratum: 

Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringstid: år, veckor 
Djurart 
Inventerare 
Antal provrutor enligt b) och c) 
Provrutornas saJtliUI1lagda areal i ha (b+c) 

Antal inventerade provrutor (c) 
Inventerade provrutors sammanlagda areal i ha (c) 
BIN-nonn 
Antal kullar sammanlagt i alla provrutor 
Motsvarar antal kullar/1000 ha inventerad mark (c) 
M::>tsvarar antal kullar/1000 ha sarrunanlagd pro~ 
ruternark (b+c) 
Antal djur skjutna föregående säsong inom området 
Därav antal honor mars - säsongens slut 

D 4346 
Att slutresultatet, angivet som antal kullar/1000 ha 
'provrutemark' (b+c), får anses gälla för hela invente-
ringsområdet (respektive hela stratum) , kan ej utan vi-
dare antagas. Dels känner man ej den statistiska fördel-
ningen och dels är urvalsprincipen vid val av provrutor 
för inventering ej statistiskt stringent. Urvalsprincipen 
är ju betingad av kontakter med lokalkunniga personer. 

Man har ändå viss rätt att fÖrmoda, att slutresultatet 
för de sammantagna provrutorna gäller hela det område 
(stratum) inom vilket de ligger. Villkoret är då, att om-
rådet är enhetligt beträffande näringstillgång för räv. 
Härvid skall närheten till soptippar beaktas. 
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Ett slutresultat, som på dessa grunder approximerats till 

att gälla ett område som är större än provrutornas samman-

lagda areal, skall redovisas enligt uppställning som för 

D 4341 med följande tillägg: 

------------------------------------------------------
Provrutorna representerar en sammanlagd areal i ha 
Provrutornas areal i % av hela arealen (täckningsgrad) 

Observera, att i detta resultat skall anges BIN-norm 

D 4346. 

Inventeringsresultatet bedöms med hänsyn till före-
gående säsongs avskjutning. Detta är särskilt vik-

tigt vid jämförelser mellan olika år. 

Tidsåtgång och kostnad 

Topografiska kartblad för inritning av provytor och ekonomiska kart-
blad för grytinprickning. 

Den största engångskostnaden utgörs av ersättning för inprickning 
av alla gryt. Den bestäms av områdets storlek och terrängens be-
skaffenhet samt mest av möjligheten att genom en lokalkunnig person 
enkelt få reda på var alla gryten ligger. 

Ärliga kostnader blir traktamente och reseersättning under 6-8 
veckor. 

Utvärdering av metoden 
Metoden ger information enbart om antalet kullar inom ett område, 
ej om antalet ungar. Jfr D 134. Inventeringen blir meningsfull först 
om provrutornas sammanlagda areal är så stor att minst 20 kullar 
noteras. 

Undersökningen bör göras så tidigt som möjligt (ungarna flyttar 
spontant när de är l 1/2- 2 kg), dock ej för tidigt, eftersom 
alla kullar ej föds samtidigt. Detkan skilja upp till 10 veckor 
mellan första och sista kullen inom ett område. 

Svårigheten att välja den optimala tidpunkten för inventeringen 
skapar osäkerhet vid bedömning av det faktiska antalet kullar 
inom området. 

Metoden förutsätter att man har tillgång till person med sådan 
lokalkännedom att alla gryt inom området har lokaliserats (inkl 
lador, logar m m med yngelgryt). Närmare studium av bytesrester 
vid lyan beskrivs i BIN-norm D 83 och ger möjlighet att bedöma 
rävens predation i området. 
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Praktiska tips 

Vägen till alla gryt beskrivs noggrant. 

Vid undersökning av gryten iakttages stor försiktighet, så att dju-
ren störs så lit~ som möjligt. Man närmar sig grytet och står tyst 
och stilla under flera minuter. Därvid kan man få tillfälle till 
intressanta observationer: 

något vuxet djur som varnar oupphörligt, vilket tyder på att 
grytet är bebott av ungar 

flera ungar som leker eller slåss om byte, varvid man kan vara 
ganska säker på att det är hela kullen (såvida inte ungarna är 
stora - yviga svansar - ty då kan kullen redan vara splittrad) 

några ungar som ligger och dåsar (ytterligare ungar kan finnas 
nere i grytet) 

Om vuxna djur eller ungar varken hörs eller syns vid grytet, kan 
man förvissa sig om, huruvida detta är bebott eller ej, genom att 
dröja kvar i dess närhet under oavbruten observation från efter-
middagen till ett par timmar efter mörkrets inbrott, (Nattvak). 
Om ungar finns i grytet, ger de sig säkert till känna med skrik och 
gny, när de blir hungriga på kvällen, och föräldrarna ej vågat sig 
fram med mat. 

Ett annat sätt att övertyga sig är att gräva ut grytet eller att 
sätta fällor i grytöppningen. Dessa metoder tillämpas och beskrivs 
i BIN D 134. 

Beträffande ungarnas ålder gäller följande: 

Efter födelsen är ungarna blinda i 14 dygn. Vikt<:5 hg: Ålders-
klass l. 

Ungarna håller sig nere i lyan under den första tiden och tar 
sig fram till grytöppningen första gången vid 20 dygns ålder. 
Svansen är smal 'råttsvans' och pälsen gråsvart. Vikt 5-10 hg: 
Åldersklass 2. Vikt 11-15 hg: Åldersklass 3. 

Vid 7-8 veckors ålder gör ungarna längre utflykter från lyan. 
Svansen är nu yvig, och ungarna är nu röda. Förändringen börjar 
i 'ansiktet'. Vikt 16-ca 20 hg: Åldersklass 4. 

Av ovanstående inses, att den första inventeringsrundan bör företas 
inom 6 veckor efter den tidpunkt man förmodar att den första kullen 
fötts. 

Beträffande bytesrester antyder stor mängd dåligt avätna rester, att 
rävarna har det bra ställt. Liten mängd väl avätna bytesrester utan-
för lyan, som med säkerhet bedömts vara bebodd av ungar, tyder an-
tingen på att rävarna har ont om föda, eller på att lyan helt ny-
ligen tagits i besittning av kull som flyttat från annan lya. 

Angående anteckningar om bytesresternas art se D 83. 
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Andra kriterier 

Erfaren grythund är till god hjälp, då den markerar om grytet är 
bebott. Den skiljer dock ej på kullar och ensamma vuxna djur. 

Spindelnät i grytöppningen visar att grytet är obebott. Ett arrange-
mang med grässtrå i grytöppningen kan vid kontroll visa om grytet 
är obebott. 

Flyttningskontro ll 

Om ett gryt visar färska spårtecken och man någon dag innan besökt 
ett bebott gryt i närheten, måste det först undersökta grytet kon-
trolleras igen. En sådan kontroll ger möjlighet till säkrare be-
dömning om a ll a exkrementer plockats bort vid det första besöket. 
Möjlighet till flyttningskontroll ges effektivt om fångade eller 
utgrävda ungar märkas med hårfärgningsmedel. (Märk olika kullar 
olika.) Vid flyttning tar rävarna med sig bytesrester, som om 
de är märkta kan ge besked om flyttning. 

Registrering 

För standardiserat anteckningsförfarande utprovas i fält blanketter 
med beskrivning och kodförklaring . 

Referenser 

Metodik 

Jan Englund: Grytinventering, arbetsstencil från zoo logiska 
institutionen, Stockholms universitet, 1973. 

SNV forskningsstation Grimsö: Delrapport avseende viltinven-
teringar vid Grimsö 1974-07-25, sid 6. (Jan Englund) 

, 
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DETALJINVENTERING 
AV ETT LOKAL T BÄ VERBEST ÅND D 4371 

i 

Syfte 

Att uppskatta det absoluta antalet bäverbosättningar 
inom ett begränsat område för att erhålla jämförelsetal 

(index) för bäverstammens storlek inom detta område. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Karta 
Kikare 
Båt (i vissa vattendrag) 
Skidor (i förekommande fall) 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Det område som skall inventeras fastställs och inritas på 
kartan. Inventeringen kan avse lokala, intressanta områden 
eller sådana som med utgångspunkt från en översiktlig in-
ventering enligt BIN 577 är betydelsefulla för en totalupp-
skattning för ett större område. I princip skall samt-
liga på en topografisk karta markerade vattendrag in-
venteras. I praktiken är det sällan möjligt att inven-
tera alla. 

Inventeringstid 

Det säkraste resultatet torde uppnås under vårvintern 
(mars - april), därnäst under hösten. Sommaren och mid-
vintern skall undvikas. 
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Fältförfarande 

Vid inventeringen följs vattendragen till fots eller på 
skidor, eventuellt med båt, allt beroende på årstiden 
och vattendragens utseende. Antalet bäverbosättningar 
inom området fastställs med utnyttjande av olika kri-
terier på bäverförekomst. Kriterier på att ett område 
är bebott är följande: 

Påbyggd hydda 
Påbyggd damm 
Nyfällda träd 
Nybarkade grenar 
Färska släpvägar 
Vinterförråd 
Hatplatser 
Färsk avföring i vattnet 
Direkta fotspår av bäver 
Hål på land 
Hål i isen 

Kriterierna varierar beroende på årstiden. De är olika 
starka och kan kombineras för att ge säkrare bestämning 
av om ett område är bebott e ller ej. Alla bosättningar 
inritas på topografisk karta. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

På blankett antecknas följande för varje område som miss-
tänkts vara boplats för bävrar: 

Län, kommun, område 
Vattendragets namn och typ 
Tidpunkt (datum) 
Inventerare 
Väder l eksuppgifter , 
Kriterier för bebodd bäverbopl ats 
Näringsreserver för bäver 
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övriga kommentarer 
slutsats om boplatsen är bebodd eller ej 

Spår enligt ovan angivna kriterier ritas in på skiss 
i 

över området. Funnen hydda ritas in med måttuppgifter 
på särskild skiss. 

Inventeringsresultat 

Med ledning av noterade kriterier görs en slutlig be-
dömning av vilka områden som är bebodda av bäver. 

De sålunda framtagna bäverboplatserna ritas in på karta 
och summeras till 

antalet bosättningar per arealenhet. 

Inventerade och ej inventerade vattendrag jämförs till 
längd och karaktär. Härav kan resultatet från en invente-
ring som omfattat del av vattendrag korrigeras till att 
gälla hela vattendraget. 

Tidsåtgång och kostnad 

Två man kan på vårvintern med skidor inventera ca 200-300 km2 på 
ca två månader (antalet bebodda bosättningar då i storleksordningen 
100). Andra årstider torde kräva större arbetsinsats. 

Utvärdering av metoden 
Inventeringen ger som resultat antalet under säsongen bebodda bäver-
boplatser, vilket ger ett index på bäverpopulationens storlek inom 
undersökningsområdet. Detta index kan användas som jämförelsetal vid 
upprepade inventeringar med samma metod. 
Metoden kan för översiktliga resultat kombineras med metod enligt 
BIN D 577. I kombination med räkning av antalet djur (BIN D 137) kan 
ett absolut mått på bäverpopulationen inom begränsade områden er-
hållas. 

Felkällor: 
framför allt ej återfunna bosättningar 

svårigheter att avgränsa olika bosättningar från varandra 
det praktiskt omöjliga i att inventera alla vattendrag i ett 
område. 

Nackdel: tidskrävande och därmed kostnadskrävande. 
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Praktiska tips 

Inventeringen kan med fördel bedrivas som beredskapsarbete 
utförd av folk med vana att röra sig i skog och mark. 

För fältarbetet se "Instruktion för bäverinventering", 
Sten Lavsund, Institutionen för vi l tekologi, Sveriges lant-
bruksuniversite t, 750 07 UPPSALA 7, tel 018/102000. 

Referenser 

Metodik 

Lavsund, Sten. Bäverinventering i Jämtlands län 1976. Stencil 
från institutionen för viltekologi. 

Institutionen för viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet 
750 07 UPPSALA har erfarenhet av arbete med metoden. 

, 
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ÄLGSPILLNINGSRÄKNING 
ENLIGT GRIMSÖ D 440 

Syfte 

Att erhål l a jämförelsetal för vinterstammen av ä l g inom 
ett begränsat område, samt att erhålla information om 
älgens biotopval vintertid inom detta område. 

Metodbeskrivning 

Metoden utprövas på Grimsö forskningsstation med avseende 
på provytornas storlek, antal och utläggning , lämpl igatid-
punkter för plockning och räkning , definition av spill-
ningshög etc. 

Utvärdering av metoden 

Metoden blir enkel i utförande och kommer att tillåta arbetsinsatser 
även av mindre rutinerad personal . Hetoden kan ge absoluta tal om man 
känner antalet spillningshögar per älg och dygn. 

Referenser 
Metodik 

Statens naturvårdsverk, Grimsö forskningsstation, 
770 31 RIDDARHYTTAN, te l 0581/92065. 

litteratur 

Lavsund, Sten, 1975: Undersökningar av spillningshögar . Rapporter och 
Uppsatser från institutionen för viltekologi, skogshögskolan, nr 23. 

Neff, Don : The Pellet-group Count Technique for Big Game Trend, 
Census and Distribution: A Review. J Wildl. Mgmt 32: 597-614, 1968. 
Engl und, Jan: Pellet Counts. Arbetsstencil från Zoologiska institu-
tionen, Stockho l ms universitet. 1973, sid 22. 

SNV forskningsstation, Grimsö: Delrapport avseende viltinventering 
vid Grimsö 1974-07-25, sid 5. (stencil). 
SNV forskningsstation, Grimsö: Vi l tinventerin~ar vid Grimsö 
1973-76, preliminär rapport, SNV PM 805. 
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ÄLGSPILLNINGSRÄKNING 
ENLIGT RIKSSKOGSTAXERINGEN 

i 

Syfte 

D 4413 

Att erhålla jämförelsetal (index) för sommarstammen av 
älg för jämförelse mellan olika områden och olika bio-
toper. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

se 9913. 

Tillvägagångssätt 

Inventering har utförts i samband med viltfoderinvente-
ringen i Riksskogstaxeringen.För Inventeringsområde, 
Provyteutläggning och Tid på säsongen hänvisas därför 
till beskrivning i norm D 9913. 

Vad skall räknas 

För varje provyta räknas spillningshögar efter älg i den 
inre fjärdedelen dvs en cirkelyta med samma medelpunkt som 
provytan och 5 m radie. 

Beträffande spillningshögar som ligger vid provytans kant 
gäller följande: Till höger om den provytediameter som 
följer traktgränsen tas alla spillningshögar med som till 
någon del träffas av provytans begränsningslinje. Till 
vänster om traktgränsen räknas endast sådana högar som 

ligger helt inom provytan. 

Älgspillning, som vanligen består av högar av bruna, 2-3 
cm något avlånga kulor, kan sommartid vara mera flytande 
utan tydligt utbildade kulor. En hög skall inneh2lla minst 
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20 kulor (eller motsvarande) för att räknas. Till högar-
nas ålder tas ingen hänsyn. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Riksskogstaxeringens data rörande spillningshögar av älg re-
gistrerades direkt i fält på pennstanskort , typ viltfoderkort , 
samma som för viltfoderinventering (D 99 1 3). 

Förutom viltfoderdata stansades härvid för varje provyta 

- antal älgspillningshögar 

Inventeringsresultat 

Fältdata bearbetades med automatisk databehandling på 
institutionen för skogstaxering vid skogshögskolan. Jfr 
nedan under rubrik ' Referenser ' . 

Tidsåtgång och kostnad 

Inventeringen har ingått som ett led i riksskogstaxeringen 1969-72 
och utnyttjat dess personal och rekvisita. 

Utvärdering av metoden 

Provytorna ingår i detmönster av provytor som används i övriga in-
venteringar i riksskogstaxeringen, och databehandlingen sker efter 
ett för detta projekt utarbetat system. Data från spillningsinven-
teringen kan därvid ställas mot övriga data från taxeringen för 
undersökning av eventuellt samband mellan skogligt tillstånd och 
älgens näringsekologi. 

Se för övrigt motsvarande avsnitt i D 9913. 

Praktiska tips 
För detaljerad beskrivning av 

provyteutläggning, 

fältförfarande och 

hantering av pennstanskort 

, 

hänvisas till nedan an&ivna referenser under rubrik 'Metodik ' . 
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Referenser 

Metodik 

Institutionen för skogstaxering, Sveriges lantbruksuniversitet, 
901 87 UMEÅ. i 

Instruktion för fältarbetet vid Riksskogstaxeringen år 1973. 
Manual utgiven av skogshögskolan. 
Instruktion för fältarbetet vid Riksskogstaxeringen år 1978. 
Manual utgiven av skogshögskolan. 

Fältprotokoll och datarutiner 

Institutionen för skogstaxering, Sveriges lantbruksuniversitet, 
901 87 UMEÄ. 

Litteratur 

Ohlsson, Stig. Riksskogstaxeringen: Ändamål, utformning och användnings-
områden. Inst för skogstaxering, skogshögskolan. Rapport nr 20, 1975. 

Riksskogstaxeringen: Användning av insamlade data för forskning och 
planering inom naturvården. Statens naturvårdsverk PM 603, 1975. 
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HARSPILLNINGSRÄKNING 
ENLIGT GRIMSÖ 

Syfte 

D 4463 

Att erhålla jämförelsetal för harstammen inom ett begrän-
sat område. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

~arta, skogskartan på fotounderlag eller ekonomiska 
kartblad 
Käppar och snören 

Tillvägagångssätt 

Metoden utprövas på Grimsö forskningsstation. Tills vidare 
har tiilvägagångssättet definierats enligt följande. 

Inventeringsområde 

Inventeringsområdet kan vara ett par tusen ha. 

Provyteutläggning 

Provytor om vardera lxlO m utläggs systematiskt inom in-
venteringsområdet på var hundrade meter längs linjer med 
ett avstånd av 400 m från varandra. Provytorna markeras 
permanent med käppar. Vid inventeringstillfället marke-
ras kanterna med snören så noga som möjligt. 

Inventeringstid 

Provytorna avsöks två gånger per år, om våren mellan snö-
smältningens slut och vegetationsperiodens början och om 
hösten, före lövfällningen om sommarsituationen är av pri-
märt intresse, omedelbart efter lövfällningen om intresset 
gäller vintersituationen. , 
Fältförfarande 

Varje provyta söks igenom av två personer som startar 
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en vid varje kortsida av ytan, passerar varandra och 
avslutar sökningen vid motsatta kortsidan. 

Harspillningarna plockas bort och räknas enstaka. Spill-
ningar på p:ovytans södra och västra gränslinjer plockas 
bort men räknas inte. 

Vid första besöket i provytan rensas denna från all spill-
ning. Vid nästa besök utförs både räkning och bortplock-
ning. Räkningen kommer då att avse den spillning som pro-
ducerats sedan föregående plockning. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Anteckningsförfarandet har ännu ej standardiserats. För 
varje provyta anges läge, inventerare, tidpunkt samt an-
tal spillningar. 

Inventeringsresultat 

Antalet dygn mellan plockning och räkning beräknas, var-
efter inventeringsresultatet beräknas som medelantalet 
spillningar per provyta och lO dagar. För varje undersök-
ningsområde måste man testa hur många provytor som mini-
malt behöver genomsökas för att resultatsiffrorna skall 
bli någorlunda stabila. För Grimsöområdet gäller att minst 
150 provytor måste genomsökas. 

Tidsåtgång och kostnad 

Två man genomsöker en provyta på 5 min (2x5 manmin.). Därtill kommer 
tid för förflyttning mellan provytorna. 

Utvärdering av metoden 

De säkraste resultaten erhålls av plockning på våren, vilken ger 
jämförelsetal (index) för vinterstammen. 

Räkningens tillförlitlighet påverkas av provytans svårighetsgrad 
(vegetationens beskaffenhet). 

Säkrare resultatsiffror kan erhållas om stratifiering 
tillämpas vid provyteutläggningen. 
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Referenser 

Metodik 

Statens naturvårdsve rk, Grimsö forsknings s tation, 
770 31 RIDDARHYTTAN, tel 0581/92065. 

Litteratur 

SNV forskningsstation, Grimsö: Viltinventeringar vid Grimsö 
1973-76, preliminär rapport, SNV PM 805. 
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Räkning av antalet korsande spår 

Innehåll 
Linjetaxering av viltspår 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Utvärdering av metoden 

Referenser 

Faunainventering med skoter 
Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av metoden 
Praktiska tips 
Referenser 
Bilagor 
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LINJETAXERING AV VILTSPÅR D 4523 

Syfte 

Att erhålla jämförelsetal (index) för v iltstammar inom 
ett begränsat område. 

Tillämpningar 

Metoden tillämpas för hare , ekorre och vess l or. Inom större 
områden (5 000 ha el l er mer ) är den tillämplig äve n för älg, 
räv och mård. Den passar ej för rådjur på grund av deras 
utpräglade flockbeteende. 

Metodbeskrivning 

Metoden utprövas på Grimsö forskningsstation . Till s vidare 
definieras fö lj ande metodbeskrivnin~. 

Teknisk beskrivning 

Karta , skogskartan på fotounderlag el l er ekonomiska 
kartb l ad 
Skidor 
Snitslar 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Undersökningen utförs i e tt inventeringsområde om ett par 
tusen ha, ·lämpligen ett ekonomiskt kartblad (2 500 ha). 
(För ä l g , räv och mård krävs 5 000 ha eller mer.) 

Inventeringstid 

Inventer ingen utförs vintertid (senvintern) under dygnets 
ljusa del v id god snötillgång (spårsnö) . 

Fältförfarande ' 
Före inventer ingssäsongen snits l as taxeringslinjer på 
800-1 000 m avstå nd från varandra. För ä lg tillses att 
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linjerna lägg$. i lämpliga biotoper. Dagen för taxerings-
periodens början be$täms $å att ett dygn förflutit sedan 
senast avslutade snöfall. Om vädret tillåter avpatrulleras 
varje linge 4-3 dagar i sträck. 

Ob$eryatören går eller skidar längs linjen och bestämmer 
varje korsande spår till art och ålder. Spår efter däggdjur 
större än sorkar och möss räknas, dock endast sådana spår 
som är färskare än ett dygn. Efter noteringen sopas spå-
ret igen på linjen och i dess ornedelbara närhet. 

Observatörens kvalifikationer 

Metoden förutsätter att inventerarna har goda kun-
skaper när det gäller att tolka spår. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Samtliga inventeringslinjer utritas på karta och beteck-
nas med nummer. 

För varje taxering antecknas 

inventeringsområde (kartkoordinaterl 
linjens nr 
inventeringsdag 
inventerare 
väderlek 
snödjup 
snöns beskaffenhet 

För varje observation anges 

klockslag 
djurart 
djurets förflyttningsriktning 
djurets kön och ålder (om möjligt) 
biotop 

Inventeringsresultat 

För varje inventeringsområde sammanställs fältdata enligt 
uppställning på följande sida: 
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~rojekt/uppdr~gsgivare 

Inventeringens början cx:h slut 
Inventeringsområde (koordinater) 
Observatör(er) 
BIN-norm 
Taxeringslinjernas sammanlagda längd 
Snödjup 
Snöns bärighet 
Observationer av spår 

art 

Observationer av djur 

art honor 

antal 

hanar 

antal per 
km.linj_e 

obest kön 

Om inventeringen påverkats av förändringar i väder- och 
snöförhållanden, anges detta. 

Utvärdering av metoden 

Taxering dagarna efter varandra kan bli vilseledande, eftersom djuren 
gärna väljer att springa i inventerarnas spår; 
Metoden utvärderas vid Grimsö forskningsstation. 
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Referenser 

Metodik 

Statens naturvårdsverk's forskningsstation, Grimsö 
770 31 RIDDARHYTTAN, tel 0581/920 46. 

Litteratur 

SNV forskningsstation Grimsö: Delrapport avseende viltinventeringar 
vid Grimsö 1974-07-25, sid 3-4. 
SNV forskningsstation Grimsö: Viltinventeringar vid Grimsö 1973-76, 
preliminär rapport, SNV PM 805. 
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FAUNAINVENTERING MED SKOTER D 4536 

Syfte 

Att söka fastställa de stora, vintertid rörliga rov-
djursarternas utbredning och att erhålla jämförelsetal 
(index) för deras numerär inom stora ytor samt 

Att följa utbredningsområdets förändring liksom ändringar 
i täthet inom olika områden mellan oiika år. 
Som 'biprodukt' vid inventeringen fås jämförelsetal(index) 
för annat vilt i samma område. 

Tillämpningar 

Metoden är en spårräkningsmetod som ger jämförelsetal. 
Den har tillämpats i Norrbottens läns fjällvärld och 
övre skogsland för i första hand järv. 

För de sällsynta stora rovdjursarterna ges möjlighet att upp-
skatta stammarnas absoluta numerär. Jfr D 253. 

Inventeringen ger underlag för analyser av orsakssam-
manhang av olika slag. En redan gjord sådan är en 

undersökning av det moderna skogsbrukets effekter på 
stammarna av tjäder och mård. 

Metodbeskrivning 
Teknisk beskrivning 

Varje patrull (två man) behöver 

Skotrar 
Fältkarta: kopia av topografiska kartan 
Kikare 

Tillvägagångssätt , 
Inventeringsområde 

Inventeringsområdet kan vara mycket stort, t ex 
Norrbottens län ovanför odlingsgränsen. Det indelas i 
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5x5 km-rutor enligt Rikets nät. Varje sådan ruta utgör 
en inventeringsenhet. 

Inventeringstid 

Inventeringen utförs vintertid, under dygnets ljusa del, 
på snötäckt mark. 

Med tanke på dagsljusets längd och snöförhållandena är det 
svårt att i norra Sverige burja inventera före l februari. 
Inventeringen kan pågå till i början av maj. 

Fältförfarande 

Fältförfarandet beskrivs här så som det i praktiken utförts 
i Norrbottens län sedan 1974. 

Inventeringen utförs av tvåmannapatruller på skoter. 

Före inventeringen av en ruta planeras färdvägen genom 
denna med hänsyn till följande: 

rutans biotoper (rutten skall gå genom representativa 
delar av rutans biotoper) 
vattendrag som kan vara tillhåll för utter och mink 
stup lämpliga för klipphäckande rovfågelarter. 

Rutor ovanför 1100 m höjd inventeras ej. 
Före start noteras vissa väderleksuppgifter. Den plane-
rade färdvägen följs så noggrant som möjligt. 
Under inventeringen bedöms om möjligt varje påträffat spår 
av de stora rovdjursarterna med avseende på 

storlek 
riktning 
ålder 

Observationerna noteras på blankett och karta. 
Eventuellt iakttagna djur noteras. 
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För övrigt vilt räknas samtliga spår och noteras alla 
iakttagna djur. 

Inträffade väderleksförändringar noteras. 

När en ruta inventerats färdigt, ritas den verk liga 
färdvägen in på kartkopian. 

Observatörens kvalifikationer 

Metoden förutsätter att inventerarna har mycket goda 
kunskaper när det gäller att tolka spår. Inventerar-
gruppen skall vara samtränad i sådana bedömningar. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Iakttagelser i fält antecknas direkt på blanketter som 
utformats som stansunderlag enligt RUBIN-systemet. Här-
vid används för varje 5x5 km-ruta fyra blad som visas i 
bilaga. 

För varje kartruta antecknas på blad 'spår 78/1 ' 

område 
tid för inventeringen (år, vecka, dag) 
observatör 
lokal 
5x5 km-rutans koordinater 
klockslag och mätarställning vid start 
väderlek och snöförhållanden vid start 

moln 
vind (riktning och styrka) 
spårsnö (ålder och mottaglighe~ 
snö (djup) 
temperatur 
bärighet 

koordinater för ha-ruta v id start (ej obligatoriskt) 
klockslag och väderlek vid förändra~ sådan 
skotertrafikens omfattning i rutan 
klockslag och mätarställning vid slut 

7845~ -GZ 
BIOLOGISKA BIN DÄGGDJUR 

INVENTERINGs - Spå rräkning 
NORMER 700 ex SNV 045 sid 7 

4 

5~ 

5' 



'~l\. 
l! 

För varje observation av spår från sparsamt förekommande 
djurarter ante~knas på blad 'spår 78/2' 

klockslag 
djurart 
ha-rutans koordinater 
antal djur 

spårets typ eller fotmått} 
(om möjligt) 

spårets riktning 
spårets ålder 

För eventuellt observerad lya antecknas 
om den är bebodd eller ej 
djurart 
ha-rutans koordinater 

För observationer av spår från allmänna djurarter samt 
skoter (vissa förtryckta på blanketten) antecknas 

exakt antal korsande spår 
en bedömning av antalet individer som lämnat 
dessa spår. (Jfr D 25.) 

För varje observation av djur antecknas på blad 'spår 78/3' 
klockslag 
djurart 
ha-rutans koordinater (ej obligatoriskt) 
antal fördelat på hanar och honor respektive 
obestämt kön 

En kopia av kartrutan uppklistras på blad 'spår 78/4' 
Här inritas efter inventeringen 

den verkliga färdvägen 
rutans koordinater enligt Rikets nät 
andra uppgifter, t ex sedda grupper av betande renar 
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Inventeringsresultat 

Fältdata lagras för varje SxS km-ruta enligt 
följande uppställning: 

Inventeringens början (år, vecka, 
dag, klockslag) 

Inventeringens slut (år, vecka, 
dag , klockslag ) 

Använd inventeringstid 

SxS km-rutans koordinater 

Observatör(er) 

Färdvägens längd 

BIN- norm 

Observationer av spår: 

i förekommande fall 

art antal storlek riktning 

Observationer av djur: 

art honor hanar obest. kön 

, 

ålder 

78454-GZ BIOLOGISKA BIN DÄGGDJUR 
I NVENTE RINGs- Spårräkning NORMER 700 ex SNV D45 sid 9 



För hela inventeringsområdet sammanställs resultat enligt 
ovan från ingående undersökningsenheter (5x5 km-rutor). 
Sammanställnipgen kan redovisas som 

artkartor, som per kartruta visar 
förekomst/ej förekomst 
antal spår per art 
en arts utbredning i förhållande till 
miljöfaktorer av olika slag 
tätheten av en arts förekomst (isaritmkartor) 

artantalskartor 
antal arter per kartruta 

artgruppskartor (t ex stora rovdjur, hönsfåglar) 

Tidsåtgång och kostnad 

Varje patrull kan inventera 5-20 5x5 km-rutor per dag. 

Utvärdering av metoden 
Metoden lämpar sig för att inventera stora djurarter som lever i 
glesa bestånd. 
Vid jämförelse med flyginventering ger metoden vissa fördelar 
emedan den 

är grundligare och mer heltäckande, 
är växentligt mindre beroende av en specifik vädersituation, 

ger biprodukt i form av information om andra arter. 

Metoden lämpar sig ej för inventering av björn. 
Metoden har använts för järv och bedöms vara användbar även för lo; 
kanske också för utter och fjällräv. Det är ej känt i vilken ut-
sträckning man riskerar att missa någon individ vid inventering 
av järv eller lo med denna metod. Hittills har risken bedömts liten. 

Praktiska tips 
Observatörerna skall vara fältvana med allt vad det innebär av er-
farenhet och utrustning. Olika miljöer ställer därvid olika krav. 
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Bearbetning och redovisning 

Vid inventering av stora områden är det lämpligt att bearbeta 
fältdata maskinellt med rutiner enligt RUBIN-systemet. 

Följande sammanställningar kan göras: 
tidsmässig redovisning per inventerare (korrektur), 
förteckning över antalet arter och antalet observerade 
spår för varje kartruta och totalt, 
geografisk redovisning artvis i form av radskrivarkartor, 
redovisning av geografiska variationer år från år medelst 
isaritmkartor (färg). Se exempel i bilaga S . 

Referenser 

Metodik 

Anders Bjärvall, Naturresursbyrån, Statens naturvårdsverk, 
Fack, 171 20 SOLNA. 
Tel 08/730 09 10 

Fältprotokoll och datarutiner 

Lars Österdahl, Biodata, Riksmuseum, Fack, 104 OS STOCKHOLM. 
Tel 08/lS 02 40 

Litteratur 
Bjärvall, A., Nilsson E. och Österdahl, L.: Den svenska järv-
stammen våren 1974, Sveriges Natur 3: 107-110, 197S. 

Bjärvall, A., Nilsson, E. och Norling, L.: Urskogens betydelse 
för tjäder och mård, Fauna och Flora 1: 31-38, 1977. 

Bjärvall, A., Nilsson, E. och Österdahl, L.: Järvstammen ökar, 
totalskydd eller avskjutning? Forskning och Framsteg 1: 29-32, 
1978. 

Bjärvall, A., Franzen, R. och Nilsson, E.: Järven- enstöring 
i norr, Forskning och Framsteg 1: 21-28, 1978. 

Bjärvall, A.: A Survey of the Swedish Wolverine Population, 
Proceedings from· the 12th International Congress of Game 
Biologists, Lisboa in print. 
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till skoterinventeringen, D 4536 (SPÄR 78/1) 
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Exempel på ifylld blankett SPAR. 
till skoterinventeringen, D 4536 (SPÄR 78/2) 
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Exempe l på ifylld blanektt 
till skoterinventeringen, 
D 4536 (SPÅR 78 / 3) 
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Exempel på ifylld blanektt 
till skoterinventeringen, D 4536 (SPÅR 78/4) 
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Bilaga 5 
Exempel på resultatredovisning efter undersökning i Norrbottens 
fjällregion enligt D 4536. Fältdata från 3 års undersökningar har 
bearbetats ~akinellt enligt RUBIN. Kartan visar de områden i Norr-
botten där jä_rv förekoiiiD\it stadigvarande under åren 1974-76. 
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Räkning av vägdödade djur BIN D 47 

Syfte 

Att erhålla jämförelsetal (index) för populationsföränd-
ringar hos sådana arter som utsätts för vägdöd. 

Tillämpningar 

Metoden kan tillämpas för kanin, hare och igelkott samt 
kanske för räv. 

Referenser 

Metodik 

Zoologiska institutionen, Ekologihuset, Helgonavägen 5 
223 62 LUND. 

Litteratur 

Göransson , G, & Karlsson, J. 1 9 78: Changes in Population 
Densities as Monitored by Road Killed Anima ls. SNV PM 
in manus . 

, 
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Avskjutnings- och fallviltstatistik 

Innehåll 

Avskjutnings- och 
fallviltstatistik för älg 

Avskjutnings- och 
fallviltstatistik för kronhjort 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Utvärdering av metoden 
Referenser 

Förteckning över fallvilt 
av sällsynta djurarter 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Referenser 

7845C. -GZ 

700 ex 

D 521 

D 522 

D 523 
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AVSKJUTNINGS- OCH 
FALLVILTSTATISTIK FÖR ÄLG 

AVSKJUTNINGS- OCH 
F ALLVIL TSTATISTIK FÖR KRONHJORT 

Syfte 

D 521 

D 522 

Att få kännedom om antalet skjutn~, självdöda och 
på annat sätt än under jakt dödade djur. 

Tillämpningar 

Metoden ger tillsammans med inventeringar underlag för 
beräkning av stammens totala storlek 
beräkning av kommande avskjutning 

Metodbeskrivning 

Tillvägagångssätt 

Den som bedriver jakt efter älg eller kronhjort skall se-
nast inom en vecka efter jakttidens utgång eller efter det 
djuret fälldes sända anmälan till länsstyrelsen om resul-
tatet av jakten, oavsett om något djur fällts eller ej. 

Har älg, hjort eller rådjur skadats eller dödats vid sam-
manstötning med motorfordon, är fordonets förare skyldig 
att snarast möjligt anmäla förhållandet till närmaste po-
lismyndighet. 

Anträffa~ någon älg, hjort eller rådjur som fallvilt eller 
så illa skadad{t) att den(t) bör avlivas, är han skyldig att 
anmäla förhållandet till närmaste polismt ndighet. 

Det åligger polisen att vidarebefordra uppgifter om fallna 
och skadade djur till vederbörande länsstyrelse. 

78454- GZ BIOLOGISKA BIN DÄGGDJUR 
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Resultatredovisning 

Fältdata 

var och en som bedriver jakt rapporterar för varje fälld 
älg (eller kronh1ort) 

älgjaktsområde (in::xn renskötselområde den plats där älgen fällts) 
tidpunkt (år, vecka, dag) 
rapportör 
djurets art 
djurets kön 
djurets ålder (årskalv, kalv eller vuxet djur) 

Samrna uppgifter lämnas av den som anmäler trafikskadat 
(dödat) djur eller påträffat fallvilt. 

Inventeringsresultat 

Länsstyrelserna sammanställer data angående avskjutning 
och fallvilt för länet och rapporterar till naturvårds-
verket. Rapporterna ligger till grund för rikssammanställ-
ning som ger följande information: 

0521 Älgstatistik för ett kalenderår 

Antalet fällda älgar under 
- samordnad jakt 

generell tilldelning 
särskild jakttid 
totalt 

} länsvis för de län 
där sådan jakt be-
drivs 

jakt enligt 13§ i JS 
allmän jakttid 
särskild jakttid 
totalt 

i dess äldre lydelse 

- reglerad jakt fr o m 1967 

} 
länsvis för de län 
där sådan jakt be-
drivs 

särskild jakttid } 
totalt 

länsvis för de län där 
sådan jakt bedrivs 

Antalet älgar anges fördelade: 
t j ur t j ur kal v 
ko kvigkalv 
summa vuxna djur summa kalvar summa älgar 

Antalet djur så fördelade summeras för hela riket. 
Som jämförelse meddelas totalsummor för föregående år. 

BI~; DXGGD.JVR BIOLOGISKA 
INVENTERINGS- 78454-GZ 
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Antalet fäl l da älgar per 1000 ha m·m 
Uppgifterna ges länsvis med uppdelning på olika typer av j akt 
såsom föregående 
För varje typ av jakt samt totalt ges följande uppgifter: 

fällda älgar 
kor i % av fäl l da vuxna älgar 
kalvar i % av totalt fällda älgar 

jakt bedriven på 
antal områden 
1000-tal ha 
areal i % 

fällda älgar per 1000 ha 

Uppgifterna summeras för hela riket 
Som jämförelse meddelas totalsummor för föregående år 

Trafikdödade älgar. 

Länsvis meddelas antal djur 

tillfallna jakträttsinnehavaren 
vuxna djur 

tjurar 
kor 
kön okänt 
summa vuxna djur 

kalvar 

t j urkalvar 
kvigkalvar 
kön okänt 
summa kalvar 

kön och ålder okända 

summadjur 

tillfallna kronan 

anta l suppgifter 

s umna total t 

som ovan 

Antalet dj ur så för de l ade summeras för hela rfket 

78454-GZ BIOLOGISKA 
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Älgar som dödats eller förolyckats av andra skäl. 

Länsvis meddelas antal djur 

tjurar 
kor i 
kön okänt 
summa vuxna djur 

tjurkalvar 
kvigkalvar 
kön okänt 
summa kalvar 

kön och ~lder okända 

summa totalt 

Antalet djur s~ fördelade summeras för hela riket. 

0522 Avskjutning m m av kronhjort för ett jaktår 

Skjutna och förolyckade kronhjortar anges i samma uppställning. 

Länsvis meddelas antalet 
handjur 
hondjur 
årskalvar 
summa 

med anteckning om hur m~nga därav som omkommit på annat sätt än 
genom jakt. 

Antalet djur s~ fördelade summeras· för hela riket. 

Utvärdering av metoden 

Felkällor: Tjuvjakt, underl~tenhet att rapportera fällda djur. 
Dessa felkällor är s~. 
Beträffande trafikdöda djur fungerar rapporteringen ej tillfredsställ-
ande. Antalet ej rapporterade djur kan i vissa fall uppg~ till 15 %. 

Referenser 
Lagen 3 juni 1938 om rätt till jakt (SFS nr 274) § 18 
Jaktstadgan 3 juni 1938 (SFS nr· 279) § 24 
K K 9 april 1965 om älgavgift m m (SFS nr 260) 
Statens naturvårdsverks skrivelse 26 april 1968 till länsstyrelserna 
ang villkor och föreskrifter med anledning av bestämmelserna i 23 § 
2 mom jaktstadgan m m. 

BIN DÄGGDJUR BIOLOGISKA 78454-GZ 
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FÖRTECKNING ÖVER FALLVILT 
AV SÄLLSYNTA DJURARTER 

Syfte 

D 523 

Att kunna förse forskning och undervisning med exemplar 
av sällsynta djurarter utan att behöva skatta beståndet 
samt, 
att årligen upprätta redovisning över fallvilt av sådant 
villebråd, s k kronans villebråd. 

Tillämpningar 

Detta är ej en inventering i egentlig bemärkelse, men för-
teckningen över fallna omhändertagna djur ger viss informa-
tion om djurens förekomst och beståndsfluktuationer i tid 
och rum. 

Metodbeskrivning 

Tillvägagångssätt 

Var och en som påträffar fallet vilt av art som anges i 
Jaktlagen § 18 är skyldig att anmäla detta till närmaste 
polismyndighet. 

Polisen vidarebefordrar för närvarande allt sådant fall-
vilt till Naturhistoriska riksmuseet, och anmäler omhän-
dertagandet till Naturvårdsverket. 

På riksmuseet sparas vissa av de omhändertagna djuren i 
en s k provbank. De kommer till användning vid forskning 
bl a angående miljögifter. Andra exemplar används i under-
visningen (skeletterade, uppstoppade etc). 

, 
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Resultatredovisning 

Fältdata 

Vid omhändertagandet antecknas 
tidpunkt för fyndet 
art (kön och ålder om möjligt) 
dödssätt (kraftledning, trafikskada) om möjligt 
uppskattad dödsdag 
fyndlokal 
insändare 

Vid riksmuseet kontrolleras art-, köns- och åldersbe-
stämningen. Sannolik dödsdag och dödsorsak utreds. In-
sändarkategori antecknas. 

Inventeringsresultat 

Rutinmässigt görs på riksmuseum årsvisa och totala sam-
manställningar. Redovisning sker även i kartform. Bear-
betningen utförs maskinellt av Biodata. Resultatet re-
dovisas årligen till Naturvårdsverket. 

Referenser 

Metodik 

Naturhistoriska riksmuseet, vertebratsektionen 
Fack, 104 05 STOCKHOLM, tel 08/150240. 

statens naturvårdsverk, naturresursavdelningen 
Fack, 171 20 SOLNA, tel 08/7300910. 

Litteratur 

Statens naturvårdsverk, 1975: Kronans villebråd. Här finns alla 
berörda djurarter beskrivna och alla berörda lagtexter återgivna. 
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Bedömning av trender 
efter intervjuundersökning 

Innehåll 
Intervjuundersökning enligt Grimsö 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Utvärdering av metoden 
Referenser 

Översiktlig bäverinventering 
- intervjuundersökning 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 

Utvärdering av me toden 
Praktiska tips 
Referenser 
Bilagor 

D 570 

0577 
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INTERVJUUNDERSÖKNING ENLIGT GRIMSÖ 

Syfte 

Att bedöma trenderna i viltstammarnas mel lanårliga 
fluktuationer. 

Metodbeskrivning 

Metoden utprovas på Grimsö forskningsstation. 
sedan 1973 tillämpas följande tillvägagångssätt. 

Tillvägagångssätt 

D 570 

Arligen utsänds i mars månad kort med frågeformulär 
till personer som förväntas ha kännedom om tillgången 
på vilt av olika arter. 
Lämpliga intervjugrupper är: 

personer som ansökt om älgjakt på licens 
jaktledare och biträdande jaktledare i jaktklubbar 
medlemmar i jakthundklubbar. 

Berörda djurarter och frågornas betydelse framgår av 
figuren som återger kortet i sin helhet. 

GRIMSÖ FORSKNINGSSTATION, FRAGEFORMULÄR FÖR VILT 

ART 

Älg 
Rådjur 
Skogshare 
Fälthare 
Ekorre 
Sorkar, möss 
Tjäder 
Orre 
Järpe 
Räv 

Grävling 
Mård 
Mink 
Duvhök 

Hur uppskattar Du tillgången på dessa viltslag den- Hur bedömer Du tilllgången 
n a jaktsäsong jämfört med föreg.? Ett X per art. för närvarande? Ett X per art. 

Okat l . l Ingen [Arten finns l Inga Mmskat 1 .... d . . 1 h- obsarva-
aran nng m e ar tioner 

Over l Under l Normal 
normal normal 

- - ------------- ---- _, ___ ------

Antal jaktdagar under säsongen ca ...... .. .............. st. 
Namn, adress, telefon: . 
Jaktmarkens belägenhet (ort, kommun, län): . 
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Resultatredovisning 

svaren samrna.nställs och vid tolkningen tillämpas 
följande index för varje art: 

O alla svar anger minskning eller under normal 
l jämn fördelning av svaren kring ingen förändring 

eller normal 
2 = alla svar anger ökning eller över normal 

Svaren kan fördelas geografiskt. 

Utvärdering av metoden 

Genom att frågekorten utsänds till - och förhoppningsvis åter-
sänds av - samma personer år efter år kan jämförelsetal erhållas 
som tillåter bedömning av mellanårliga fluktuationer i vilt-
stammarna. 

Referenser 

Metodik 

Statens naturvårdsverks forskningsstation, Grimsö, 
770 31 RIDDARHYTTAN, t el 0581/920 46. 

Litteratur 

SNV forskningsstation Grimsö: Delrapport avseende viltinventeringar 
vid Grimsö, 1974-07-25. 

SNV forskningsstation Grimsö: Viltinventeringar vid Grimsö 1973-76, 
preliminär rapport, SNV PM 805. 
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ÖVERSIKTLIG BÄVERINVENTERING 
- INTERV JUUNDERSÖKNING 

Syfte 

D 577 

Att få en översiktlig uppfattning om bäverbeståndet inom 
större områden (län och liknande). Metoden skall ge in-
formation om utbredningsområdet och relativa tätheten 
inom detta. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

Frågeformulär med beskrivning, enkla översiktskartor. 

Tillvägagångssätt 

Frågeformulären utsänds till personer med regional an-
knytning som kan förväntas ha kännedom om bäverbeståndet 
inom lokala områden. Lämplig målgrupp är styrelsemed-
lemmar i jaktvårdsområden o d och tjänstemän vid skogs-
företag. Frågeformuläret (A) åtföljs av PM som beskriver 
metoden och en enkel karta (B) där det rapporterade om-
rådet skall markeras. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Uppgifterna antecknas på frågeformuläret A (se bilaga) 
enligt följande: , 

- Data om uppgiftslämnaren 
- Data om inventeringsområdet 
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- Relativ bäverförekomst (olika alternativ att kryssa för) 
- Grov uppskattning av antalet bäverbosättningar 

(bosättning definieras i PM) 
- Skador i områd~t orsakade av bäver 
- Invandring eller inplantering 
- Bäverbeståndets ökning eller minskning under de se-

naste åren. 

Området markeras på karta (B) . 

Inventeringsresultat 

Inrapporterade områden inritas på en karta. Olika tät-
heter enligt relativ uppskattning av bäverförekomst 
och enligt uppskattningar av antalet bosättningar marke-
ras på olika sätt. (Antalet bosättningar per område om-
räknas till antalet bosättningar per arealenhet.) 

Redovisningen på karta ger en god översiktsbild av bäver-
beståndens utbredning, åtminstone i områden med mer än 
1/4 av arealen rapporterad. 

Tidsåtgång och kostnad 

Utsändande, påminnelser och sammanställning av materialet krä-
ver ca 2 arbetsmånader för ett län. 

Utvärdering av metoden 

Metoden ger bättre resultat i områden med god regional täckning 
av uppgiftslämnare t ex där jaktvårdsområden är vanliga. Metoden 
kan kombineras med detaljinventering enligt BIN D437 varvid en upp-
skattning av bäverbeståndet kan göras. 

Praktiska tips 

Se "PM- Bäverinventering 1976", Sten Lavsund, Institutionen för 
viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 750 07 UPPSALA 7 
te l 018/102000. 

Referenser 
Lavsund, Sten. Bäverinventering i Jämtlands län 1976. Stencil från 
institutionen för viltekologi. 

Institutionen för viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, 
750 07 UPPSALA har erfarenhet av metoden. 

Bl!'; DÄGGDJUR BIOLOGISKA 78454-GZ INVENTERINGs-
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Bäverinventering - översiktlig 

Förhållandena avser årstid 

Uppgiftslämnare 

11 Namn: 

12 Adress: 

13 Telefon: 

2 1 Inventeringsområde : 

år 

BI N D 
FORMULÄR 

(jaktvårdsområdets namn, revir, bevakning etc) 

22 Kommun: 23 Län : 

31 Inventeringsområdets areal: 

Markera ungefär l äget fÖr inventeringsområdet på bifogade 
karta B använd blå eller röd penna. 

Inom inventeringsområdet förekommer bäver på följande sätt 
(markera med x i lämplig ruta). Läs i PM vad som menas 
med en bäverbosättning ! 

4 1 Bäver förekommer ej inom området 

42 Endast enstaka bäverbosättningar 
(antalet fem eller färre) 

43 Bäver förekommer mer än enl 42 men endast i en mi ndre 
del av vattendragen 

44 Bäver vanlig i området - finns i hälften av vatten-
dragen 

45 Bävern mycket vanlig i området - den fÖrekommer i 
flertalet vattendrag ' 
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BIN D 577 Bilaga 

51 Gör en grov uppskattning av hur många bäverbosättningar det kan 
finnas i området! st 

Se i ~ vadiscm menas med en bäverbosättning! Denna uppskattning 
får göras som en ungefärlig beräkning - genomgång av hur många 
bebodda bosättningar det kan finnas i området. 

Förekommer skador i området genom överdämning? 

61 Inga eller obetydliga D 
62 Måttliga D 
63 Omfattande D 
64 Försök uppskatta överdämd areal! 

71 Övriga skador (t ex trädfällning, vägar, broar, vattentakter) 

81 Bäver iakttogs fÖrsta gången i området år 

82 Bäver inplanterad i området eller dess närhet? (när och var) 

Beståndet har sedan 1969 

91 

92 

93 

ökat 

minskat 

oförändrat 

D 
D 
D 

Ev personliga kommentarer: 

BI:-; DÄGGDJUR BIOLOGISKA 

Intervjuunders. INVENTERINGs-
NORMER 

~57 sid 6 SNV 

78454-GZ 

700 ex 

ha 



Artnotering BIN D 61 

Syfte 

Att erhålla upplysning huruvida en v i ss art förekommer 
inom ett område eller ej. 

Metodbeskrivning 

Kvalitativa metoder för att påvisa förekomst av däggdjur s-
arter utarbetas och prövas för närvarande vid nedan an-
givna instituti oner. De metoder som prövas gäller ett 
flertal arter , bl a sådana för vi l ka inve n teringsmetoder 
ännu ej kunnat tas med i detta arbete. sådana metoder 
kommer att ingå i en kommande upp l aga av BIN DÄGGDJUR. 

Referenser 

Institutionen för viltekologi , Sveriges lantbruksuniversi-
tet , 750 07 UPPSALA 

Zoologiska institutionen, Ekologihuset , He l gonavägen 5 
223 62 LUND 
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,...... 

Beräkning av reproduktionskvot 

Innehåll 

Beräkning av reproduktionskvoten hos 
älgstammen inom ett begränsat område D 8211 

BIN D 82 

Sid 

l 

Beräkning av reproduktionskvoten hos 
älgstammen inom ett större område D 8212, D 8214 l 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av metoden 
Praktiska tips 
Refere nser 
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BERÄKNING AV REPRODUKTIONSKVOTEN 
HOS ÄLGSTAMMEN 
INOM ETT BEGRÄNSAT OMRÅDE D 8211 

BERÄKNING AV REPRODUKTIONsKVOTEN 
HOS ÄLGSTAMMEN 
INOM ETT STÖRRE OMRÅDE 

D 8212, 
D 8214 

Syfte 

Att beräkna reproduktionskvoten (='tillväxten') hos 
älgstammen inom ett begränsat område med hjälp av 
resultat från täckande flyginventering (D 15) samt 
uppgifter från avskjutnings- och fallviltstatisti-
ken (D 521). 

Att beräkna reproduktionskvoten (='tillväxten') hos 
älgstammen inom ett större område med hjälp av re-
sultat från stickprovsinventering med flyg (D 15) 

D 8211 

samt uppgifter från avskjutnings- och fa~lviltsta- D 8212, 
tistiken (D 521) . D 8214 

Angående D 8216 se texten under rubrik U'IV1ffiDERING AV METODEN 

Metodbeskrivning 

Tillvägagångssätt 

Det aktuella området definieras till läge (gränser in-
ritade på karta) och storlek. 

Ur jaktstatistiken hämtas uppgifter om säsongens av-
skjutning och fallvilt för just detta område. 

Området flyginventeras under närmast följande vinter en-
ligt BIN-norm D 1511, D 1512 eller D 1514 (beroende på 
områdets storlek). 

, 
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Resultatredovisning J 

Resultatet från inventeringen ger uppgifter om områdets vin-
terstam. Dessa uppgifter, sammanlagda med uppgifter om av-
skjutning och fallvilt under närmast föregående jaktsäsong, 
ger områdets sommarstam. 

Älgstammens reproduktionskvot ('tillväxt') beräknas som 
SOMMARSTAMMENS KALVAR I % AV SOMMARSTAMMENS ÄLDRE DJUR 

Resultatet beräknas och redovisas enligt följande uppställ-
ning, som upptar siffror från Grimsö som exempel: 

Ar 
Område 
Antal ha 
BIN-norm 
Antal älgar: 

äldre 
kalvar 
totalt 

v 
Vinter-
stam 

73 
Grimsö 

D 1511 

81 
44 

125 

A 
Avskjutning 
+ fallvilt 

72 
forskningsområde 

l3 000 

D 52 

lO 
7 

17 

ÄLGSTAMMENS REPRODUKTIONSKVOT lO O 

Tidsåtgång och kostnad 

s = v + A 
Sommar-
stam 

72 

(se karta) 

D 8211 

91 
51 

142 
51/91 = 56 % 

Metodens tyngdpunkt beträffande kostnader ligger i flyginventeringen, 
varför hänvisas till D 151. 

Utvärdering av metoden 

Eftersom sommarstammens sammansättning beräknas ur material som grundar 
sig på två helt skilda datafångster, jaktstatistik på hösten och inven-
tering på vintern, är det nödvändigt, att dessa två datafångster hänför 
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sig till samma område, som skall vara väl definierat till läge och 
storlek. 

Om det ej går att ur jaktstatistiken erhålla uppgifter som entydigt 
hänför sig till det område som skal l inventeras (eller har inventerats) 
får man förfara enligt ett av fö lj ande två alternativ : 

l. Man bestämmer nya gränser för inventeringsområdet, så at t detta 
motsvarar ett område för vilket tillgång finns ti l l entyd iga upp-
gifter ur jaktstatistiken. 

0 8216 2. Man utför beräkningarna med resultat från jaktstatistik och flyg-
inventering som hänför sig till ej helt överensstämmande områden, 
vilka till biotoper och älgtäthet bedöms vara likartade. Före sam-
manläggningen korri geras siffrorna till enhetlig områdesstorlek . 
I detta fall, när resultatets tillförlitlighet i hög grad beror 
på försöksledarens omdöme, anges beräkningarna vara utförda enl i gt 
BIN-norm D 8216. 

Praktiska tips 

Om den framräknade reproduktionskvoten ( ' tillväxten ' ) ska ll användas 
för järnförande under sökn ing av en älgpopulation med tidsintervall om 
något eller några år, är det lämpligt att även utnyttja uppg i fter om 
populationens könsfördelning, hondjurens å ldersfördelning och ovula-
tionsfrekvens samt frekvensen tvillingkalvar. Detta är faktorer som 
påverkar reproduktionen, och uppg ifter om dem kan hämtas ur jaktsta-
tistiken samt i någon mån ur resultat från flyginventeringen . 

Möjlighet att uppskatta en älgstams reproduktion ges även av den 
flygi nventeringsmetod som beskrivs i BIN-norm D 8511 . 

Referenser 

Stålfelt, Finn : Älgpopul at ionerna och deras reg l ering; Inventerings-
metoder, sid 110-115 i Älgen, kursbok utgiven av Svenska Jägareför-
bundet 1974 . 

Westman, Hans: Redovisning av älginventering från flygplan på Grimsö 
forskningsområde vintern 197 2/73 (rapport från Domänverket 73-04-27) . 
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Registrering av predation 

Innehåll 

Registrering av predation av räv 
i samband med grytinventering 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av metoden 
Praktiska tips 
Referenser 
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REGISTRERING AV PREDA TION AV RÄV 
I SAMBAND MED GRYTINVENTERING 

Syfte 

D 834 

Att erhålla en uppfattning om arten av rävens pre-
dation inom ett begränsat område 

Metodbeskrivning 
Teknisk beskrivning 

D 8341 

Fältkartor: topografiska kartan och ekonomiska kartan. 

Tillvägagångssätt 

Inventeringens planering med avseende på undersökningsom-
råde samt lämplig inventeringstid och inventeringsrutt 
sker helt i enlighet med beskrivningen i BIN-norm D 4341 
(se denna norm) . 

För varje gryt som konstaterats bebott observeras bytes-
rester. Varje bytesrest studeras noggrant för möjlighet 
att bedöma från vilken djurart/djurgrupp den härrör samt 
om den är färsk eller inte. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Iakttagelserna antecknas i fält på blan~etter som för när-
varande utprovas i fält. 
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Därvid redovisas för varje lokaliserad lya 
Tid för besök: år, vecka, dag, klockslag 
Art (RÄV) 

l Inventerare 
Lyans läge (ha-ruta enligt Rikets nät samt lyans nr 
inom 5x5 km-rutan) 
Observerade bytesrester: 

smågnagare: artgrupp, antal nakna ungar, antal 
vuxna ev mått 

hardjur: 

rådjurskid: 
övriga dägg-

art, antal vuxna, antal ungar (antalet in-
divider bedöms med ledning av antalet 
skallar och antalet baktassar), bak-
tasslängd 
antal bakben, klövlängd 

djur(ej as): arter, antal 
skogshöns: art, antal, ålder, kön 
änder: (art), antal, ålder, kön 
övriga vilda 
fåglar: art, antal 
tamfågel: art, antal, ålder, kön 
as: delar av storvilt, kreatursdelar, 

slaktavfall 

Anteckningar om bytesrester görs på blankettens baksida. 

Inventeringsresultat 

För varje inventerad provruta (lxl km) redovisas resulta-
tet enligt uppställning på nästa sida. 
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Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringstid: år , vecka (veckor) 
Predator 
Inventerare 

Provrutans koord1nater enligt Rikets nät 
BIN-norm 
Antal lokaliserade gryt 
Därav bebodda av ungar 
Bytesres ter: 

Art Antal individer 

Resultaten från provrutorna kan sammanstäl la s till 
att gälla hela området. 

Tidsåtgång och kostnad 

Se D 434. 

Utvärdering av metoden 

Se D 434. 

Denna metod ger en viss uppfattning om arten, ej graden, av rävens 
preda tion inom området. 

St udiet av bytesrester år mindre arb e tskrävande än analys av exkre-
menter. 

Praktiska tips 

Observationerna utförs 1 samband med inventering enligt D 434. 
Jfr denna norm. 

Referenser 

Metodik , 
Jan Englund, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet 
Box 6801, 113 86 STOCKHOLM, tel 08/320287. 
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Bestämning av könskvot 

Innehåll 

Könskvotbestämning av älg 
från flygplan 

Syfte 
Metodbesk~ivning 

Tidsåtgång och kostnad 
Utvä rdering av me t oden 
Praktiska tips 
Re f e r e nser 
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KÖNSKVOTBEST ÄMNING AV ÄLG 
FRÅN FLYGPLAN D 8511 

Syfte 

Att uppskatta älgstammens könsfördelning inom ett 
stort område 

Metoden ger även möjlighet att uppskatta samma älg-
stams reproduktion 

Metodbeskrivning 
Teknisk beskrivning 

Helikopter eller högvingat tvåsitsigt flygplan t ex 
Piper Super Cub utrustat för vinterflygning. 
Kassettbandspelare 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Området skall vara så stort att flera hundra älgar kommer 
att granskas. 

Inventeringstid 

Inventeringen genomföres under vintern innan tjurarna fällt 
hornen. 

Metoden förutsätter lugnt flygbart väder med god sikt utan 
förvillande skuggbildning. Snödjupet bör vara större än 
30 cm. Vidare förutsätts nysnö för at~ färska spår skall 
kunna skiljas från äldre. Upplega i träden underlättar 
observation av djuren. 
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Fältförfarande 
; 

Inventeringsområdet överflygs systematiskt på låg höjd 
varvid alla påträffade älgar registreras. Man strävar efter 
att få syn på så många älgar som möjligt, icke att med säker-
het täcka hela inventeringsområdets yta. 

De vuxna djuren könsbestämmes. Under goda förhållanden kan 
antalet spetsar i tjurarnas hornkronor noteras. För korna 
räknas antalet medföljande kalvar. Observationerna intalas 
på kassettband. 

Resultatredovisning 

Fältdata 

Inventeringsdata överförs omedelbart efter dagsflygningens 
slut från kassettband till stansunderlag enligt RUBIN-
systemet. Samma blanketter kan användas som till D 15.1. 

Därvid redovisas för varje inventeringsdag: 
projekt 
spanare 
flygare 
flygplanstyp 
flygtid 
inventerad yta, läge och storlek 
BIN-norm-nummer 
väderlek 

samt för varje observation: 
tid 

Bil\ 

karta 
biotop 
antal tjurar (+ antal spetsar på hornen) 
antal kor + antal medföljande kalvar 
varav antal tvillingpar 
antal ensamma kalvar 
antal obestämda djur 
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Inventeringsresultat 

Från redovisade fältdata skattas könskvoterna 
som antalet tjurar i % av antalet äldre djur och 
som antalet kor i % av antalet äldre djur. 

Reproduktionskvoten skattas som antalet kalvar i % 
av totala antalet djur. 

Resultatet redovisas enligt följande uppställning: 

Projekt/uppdragsgivare 
Inventeringstid: år, vecka (veckor) 
Djurart 
Spanare 
Område 
Områdets storlek (ha) 
BIN-norm 
Observerade djur: 

Tjurar med färre än 10 hornspetsar 
10 hornspetsar e ller fler 

Summa tjurar 

Kor utan kalvar 
med l kalv 

2 kalvar 
Summa kor 
Summa ä l dre djur 
Ensamma kalvar 
Summa kalvar 
Summa ä l gar 

TJURAR I % AV ÄLDRE DJUR 
KOR I % AV ÄLDP~ DJUR 
KALVAR I % AV ÄLGAR 

, 
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Tidsåtgång och kostnad 
i 

En inventering som utfördes i Norrbotten med denna metod i november 
1972 tog ca l vecka i anspråk. På drygt 28 flygtimmar granskades över 
500 älgar. Vid större älgtäthet minskar flygtiden avsevärt. Kostna-
derna blir högre för helikopter än för tvåsitsigt flygplan. 

Utvärdering av metoden 

Inventeringen är svår att genomföra i sydsverige på grund av ringa 
snömängd innan tjurarna fällt hornen. 

Praktiska tips 

Piloten, som skall vara yrkesflygare, skall ha luftfartsverkets 
särskilda tillstånd för flygning på låg höjd c~ 150m) samt ha 
kännedom om av luftfartsverket givna rekommendationer för sådan 
flygning. Spanaren skall vara en specialutbildad biolog, som sam-
tränats med piloten för detta slags observation och räkning från 
luften. 

Referenser 

Almqvist, Rune: Unik älginventering i Norrbotten (Svensk Jakt vol III, 
nr l, 1973, sid 34-36). 

Stålfelt, Finn: Älgpopulationerna och deras reglering; Inventerings-
metoder, sid 110-115 i Älgen, kursbok utgiven av Svenska Jägareförbundet 
1974. 
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Registrering av skadegörelse 
på vegetation 

SKATTNING AV BETNINGSGRAD 
ENLIGT RIKSSKOGSTAXERINGEN 

Syfte 

BIN D 89 

D 8913 

Att med pr·ovytetaxering ge en geografisk kartläggning av 
områden överbetade och förslitna av hjortdjur. I ndirekt 
ger denna inventering i samband med vi ltfoderinven-
tering (D 991 3 ) en uppfattning om olika områdens vilt-
täthet i förhållande till deras potentiell a förmåga att 
hål l a en viss viltstam. 

Metodbeskrivning 

Inventeringsmomenten i denna metod sammanhänger intimt 
med moment i metod enligt norm D 9913 , varför hänvisas 
till beskrivning i denna norm. 

Tidsåtgång och kostnad 

Se D 9913. 

Utvärdering av metoden 

Se D 9913. 

Praktiska tips 

Se D 9913. 

Referenser 

se D 9913. 
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Viltfoderinventering 

Innehåll 

Viltfoderinventering 
enligt riksskogstaxeringen 

Syfte 
Metodbeskrivning 
Tidsåtgång och kostnad 
Utvärdering av metoden 
Praktiska tips 
Referenser 
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VILTFODERINVENTERING 
ENLIGT RIKSSKOGSTAXERINGEN 

Syfte 

09913 

Att med provytetaxering uppskatta produktionsresurserna för 
de träd- och buskslag som utgör hjortdjurens viktigaste 
vinterföda samt ge en geografisk kartläggning av överbetade 
och förslitna områden (D 8913). Indirekt ger denna inven-
tering en uppfattning om olika områdens vilttäthet i förhål-
lande till deras potentiella förmåga att hålla en viss vilt-
stam. Jfr även D 4413. 

Metodbeskrivning 

Teknisk beskrivning 

kartor, topografiska kartblad 
kompass 
släplina, 70 m 
måttband, 20 m 
orienteringspålar 
lokaliseringsstickor 
mätstl:ng 

Tillvägagångssätt 

Inventeringsområde 

Inventeringen omfattar hela landet som från norr till söder 
indelas i fem regioner med varierande stickprovstäthet. 
Regionerna indelas i sin tur i län och i vissa fall läns-
delar. 

f 
Provyteutläggning 

Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering med stickpro-
ven systematiskt fördelade. stickproven består av provytor 
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med en yta av ca 315 2 m, placerade längs sidorna av s k 
taxeringstrakter. Dessa har formen av kvadrater med en 
sidolängd, som för olika delar av landet varierar mellan 
l 000 och l 60~ m. Trakterna är inlagda på bästa till-
gängliga kartmaterial. Utefter varje traktsida är tre 
till fem provytor utlagda på i förväg bestämda ställen. 

stickprovstätheten varierar från söder till norr, så att 
medelavståndet mellan två trakter i ett femårstraktnät 
är knappt 5 km i sydligaste och ca 12 km i nordligaste 
Sverige. Dessutom innehåller en trakt i landets syd-
ligaste del 20 provytor mot 12 i övriga delar. Det be-
tyder att varje provyta i sydligaste Sverige svarar mot 
1,5 km2 och i nordligaste Sverige mot 10 km2 landareal. 

Inventeringstid 

Inventering sker under vegetationsperioden. 

Vad skall räknas 

För varje provyta utförs följande moment: 
Registrering av 

befintliga viltfoderarter och deras täckningsgrad 
( fodermängd l 
betningsgrad på dessa (hör egentligen till norm D 8913 
men behandlas här) 
lavmattans kvalitet (norra Sverige) 

Inventeringen omfattar följande träd- och buskarter, 
som utgör viktigt vinterfoder för hjortdjur (älg, rådjur 
och hjortar): tall, gran, en, björk, rönn, sälg och vide, 
gråal, bok, asp, brakved, ek och ask. Registrering av 
gråal (ej klibbal) sker i Svealand och Norrland (län 
BD-S, T och D)j i Götaland inventeras bok. 

För varje träd- eller buskart med för älg åtkomlig barr-
eller kvistmassa (upp till 2,5 - 3 m över marken) regi-
streras mängden (= täckningsgraden) och betningsgraden 
av de åtkomliga fjolårsskotten. Dessutom registreras 
täckningsgraden för blåbärsris. 
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l. 
l t 

Fodermängd (MGD, kol 8, 10, .... ,28) 

Mängden av resp art inom provytan skattas i följande klasser 

efter täckningsgraden 

< l % ( < l) 

1-9 % ( H 
10-19 % 10-) 

20-29 % 20-) 
30-49 % 30-) 

50-100 % 50+) 

l % av provytans areal motsvarar ca 3,1 m2; 10 % ca 31m2 o s v. 

Vid bedömningen av mängden beaktas endast den levande barr- eller 
kvistmassa som finns inom betningszonen (se fig 1), d v s över 
normal snönivå (0,5 m över marken i BD-S, W och X, 0,2 m 1 ovriga 
län) och inom räckhåll för älg (2,5- 3m). Ang zonens begränsning 
uppåt och nedåt, studera bettens höjd inom området. 
Täckningsgraden är den del av provytan som artens barr- eller 
kvistmassa inom betningszonen utgör, projicerad på marken efter 
en tänkt sammanbindning av kvistarnas ytterspetaar (se fig 1). 

Snön l. vå.-\t~--

ytor 

Fig, 1. Grundbe~repp vjd skattning av fodermängd 

Då en del av en trädkrona blivit totalt avbetad'inom betningszonen 
medräknas (enligt fig l) den yta som ligger i kontakt med zonen. 
Motsvarande gäller då exv en buske blivit helt avbetad i snönivå. 
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Betningsgrad (BETN, kol 9, 11, .... ,29) 

Betningsgraden eller betestrycket på resp art inom F-yta bedöms 
efter de åtkomliga fjolårsskottens avbetning: 
Avbetning av fjolålsskottens 
barr- eller kvistmassa 

o 
<1/3 

1/3-2/3 
2/3-1+ 

Betningsgrad 

Ingen 
Svag 
Moderat 
Hård 

(O) 
(SV) 
(MO) 
(HÅ) 

Till 'hård betning' förs även de fall då starkt betestryck under 
flera år resulterat i en tydlig s k betningslinje (se fig 1), 
varigenom konsumtionen under föregående vinter kan ha blivit 
obetydlig. Betningslinje är vanligast på myr, där tallarna kan 
sakna barr i betningszonen och där återväxten av åtkomlig barr-
massa är långsam eller obefintlig. 

På mark där tamboskap betat stansas 'O', om inte starka skäl talar 
för att avbetningen härrör från hjortdjur. Älgen når vid betning 
högre upp än tamboskap. 

Hjortdjurens bett ger trasig snittyta, harars och kaniners ger slät 
(skuren) snittyta. 
Det bör observeras att betningsgraden som regel är olika på skilda 
arter inom ett och samma område. Även på olika exemplar av en och 
samma art kan betningen vara olika, varför det skall observeras att 
bedömningen skall gälla ett genomsnitt för arten på provytan. 

Betnings-
grad: ingen - svag 

utväxande årsskott 
fjolårsskott 

2 år gammalt skott 

moderat hård 

Fig. 2. Förgrening och växtform vid olika betningsgrader.(exempel) 
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Till ledning för klassificeringen lämnas nedan några kännetecken, 
som kan användas vid en snabb besiktning. Se även fig 2. 

Tall 

En 

Gran, 
björk, 
gråal, 
bok, asp, 
ek, ask 

Rönn 

Sälg 
och 
vide 

Brakved 

78454-GZ 
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Betningsgrad 
Svag (SV) 

Betningslinje 
ej synlig. 
Inga tallar 
med tydligt 
utglesad 
barrmas sa. 

Utglesning av 
·barrmassa ej 
tydligt syn-
lig. Ingen 
tydlig tukt-
ning. 

Växtformen ej 
tydligt på-
verkad. 

Ingen tukt-
ning, ingen 
klumpning. 

Växtform ej 
tydligt på-
verkad. Års-
skott vanli-
gen många, 
korta. Busken 
finförgrenad. 

Växtform ej 
tydligt på-
verkad. 

Moderat (MO) 

Betningslinje 
stundom ur-
skiljbar. Åt-
minstone vissa 
tallar med tyd-
ligt utglesad 
barrmass a. 

Viss utgles-
ning av barr-
massan i bet-
ningszonen. 
Stundom tukt-
ningseffekt. 

Svag-måttlig 
tuktning, dock 
ej särskilt 
tydligt iakt-
tagbar. 

Viss tukt-
ningseffekt, 
ansatser till 
klumpning kan 
förekomma. 

Växtform på-
verkad, men 
tuktning ej 
kraftig. 

Påverkan tyd-
ligt iaktta-
bar. 

Hård (HÅ) 

Betningslinje 
mycket distinkt. 
De flesta tallar 
är kraftigt ut-
glesade eller 
saknar barr i 
betnings zonen. 

Enarna ser 
kraftigt miss-
handlade ut. 
stark tukt-
ningseffekt. 

Kraftig tukt-
ning, mycket 
tydligt iakttag-
bar. Kortklippta 
ruskor med tät 
förgrening. 

Rester av fjol-
årsskott korta. 
De få nya skotten 
växer ut från 
klumpformigt gren-
gytter. Stammar av 
äldre träd brukar 
vara barkgnagda. 

Tuktning eller 
klumpning tyd-
lig. Årsskott 
blir långa 
(innan de avbites). 
Busken borst- eller 
kvastlik, ej fin-
förgrenad. 

Buskar ser van-
ligen misshand-
lade ut, grenar 
och toppar brutna. 
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Förekomst av blåbär (kol 30) 
För blåbärsris anges mängd och höjdfördelning. Mängden anges efter 
täckningsgraden på följande sätt: 
Blåbär saknas (Oj) 40 - 49 % (5) 

l 9 % (l) 50 - 59 % (6) 
lO - 19 % (2) 60 - 69 % (7) 
20 - 29 % (3) 70 - 79 % (8) 
30 - 39 % (4) 80 - 100% (9) 
Höjdfördelningen anges genom överstansning. Med höjd menas medel-
höjd för hela ytan. 

Höjd < 10 cm 
10-19 cm 

20+ cm 

Lavmattans kvalitet (LAV, kol 32) 

ingen överstansning 
överstansas 12/ 

11/ 

Observationer rörande lavmattornas kvalitet som vinterbete för 
renar görs i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, i 
Västernorrlands län nordväst stambanan (Bispgården-Norrfors) samt 
i Särna-Idredelen av Kopparbergs län. 
Lavmattan består främst av vitlav, renlav, bägarlavar och påskrislav. 
Med hänsyn till lavarnas täckningsgrad på provytan görs följande 
klassificering. Därvid medräknas inte lavar på stenar, stubbar och 
trädbaser. 

!~~~~!~B~BE~~~~-~~L!Q 
stansas "<2/10" 

!~~~~!~B~BE~~~~-~~L!Q 
Lavmattans kvalitet bedöms enligt nedan: 
Hel eller föga påverkad lavmatta 
Delvis nedbetad, genom betning 
och tramp uppluckrad lavmatta 
Försliten, förbrukad, starkt 
nedbetad lavmatta, smulrester 

(HEL) 

(DVS) 
(FSL) 
(FSL) 

Till 'försliten' förs även de fall då lavmattan starkt förslitits 
av andra orsaker än genom betning och tramp av renar, t ex eld, 
körning och lavtäkt. 
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Resultatredovisning 

Fältdata 

Riksskogstaxeringens viltfoderinventeringsdata registrera-
des direkt i fält på pennstanskort, typ viltfoderkort. 

Vad som registrerades på dessa kort har beskrivits under 
rubriken "Vad skall räknas" ovan. 

Inventeringsresultat 

Fältdata bearbetades med automatisk databehandling på in-
stitutionen för skogstaxering vid skogshögskolan. Jfr 
nedan under rubrik "Referenser". 

Tidsåtgång och kostnad 

Inventeringen har ingått som ett led i riksskogstaxeringen 1962-72 
och utnyttjat dess personal och rekvisita. 

Utvärdering av metoden 

Provytorna är desamma som används i övriga projekt av taxeringen, 
och databehandlingen sker efter ett för riksskogstaxeringen utarbetat 
system. 

Data från viltfoderinventeringen har kunnat användas vid forskning 
om den samordnade älgjakten. Därvid har man kunnat följa vilken in-
verkan den tillväxande älgstammen har på sina foderresurser inom 
försöks länen. 

Data från viltfoderinventeringen ger upplysningar om produktion (till-
gång på) och konsumtion av för hjortdjur, främst älg, viktig vinter-
föda. Från det insamlade materialet har bl a erhållits uppgifter om 
produktion, konsumtion och utnyttjandegrad för de olika inventerade 
arterna och för olika områden i landet. Materialet visar vilka arter 
som är de kvantitativt mest betydelsefulla som vinterföda för älg och 
andra hjortdjur, liksom det visar vilka arter som är högt prefererade, 
d v s utnyttjas mycket i förhållande till tillgången. Data från vilt-
foderinventeringen kan vid bearbetningen kombineras med alla övriga 
vid riksskogstaxeringen gjorda registreringar rörande skogens till-
stånd och övriga naturförhållanden. Därvid kan vissa analyser av mil-
jöfaktorernas betydelse för viltproduktionen utfö,as. Några exempel 
på detta är: Betydelsen av markens höjd över havet för viltfoderpro-
duktionen; betningsgradens och lutningsriktningens betydelse för pro-
duktion och konsumtion av viltfoder; hur stor del av konsumtion och 
produktion som faller på hyggen, övrig skog, impediment och f d in-
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ägor och hur utnyttjandegraden varierar på dessa markslag; hygges-
storlekens betydelse för de registrerade faktorerna; skogens ålder 
och slutenhet och dessa faktorers inverkan på produktion, konsumtion 
och utnyttjandegrad av viltfoder. 

Material från viltfoderinventeringen kan vidare användas för att prö-
va olika hypoteser. Ett exempel är älgens skadegörelse på tallungskog 
som ansetts stå i samband med tillgången på lövsly i kulturerna (mera 
löv ger mera skador eller tvärtom). Man har emellertid inte alltid 
tagit hänsyn till vad slags lövsly det är frågan om - för älg mer 
eller mindre begärligt t ex rönn och björk. Med hjälp av viltbetes-
registreringarna kan nu data från ca 70 000 provytor över hela landet 
användas för att belysa denna frågeställning. 

Praktiska tips 

För detaljerad beskrivning av 
provyteutläggning, 
fältförfarande och 
hantering av pennstanskort 

hänvisas till nedan angivna referenser under rubriken "Metodik''. 

Referenser 

Metodik 

Institutionen för skogstaxering, Sveriges lantbruksuniversitet, 
901 87 UMEA. 

Instruktion för fältarbetet vid Riksskogstaxeringen år 1973. Manual 
utgiven av skogshögskolan. 

Instruktion för fältarbetet vid Riksskogstaxeringen år 1978. Manual 
utgiven av Skogshögskolan. 

Fältprotokoll och datarutiner 
Institutionen för skogstaxering, Sveriges lantbruksuniversitet, 
901 87 UMEÅ. 

Litteratur 

Ahlen, Ingemar, 1973: Viltfoderinventeringen. Rapporter och Uppsatser 
från institutionen för skogstaxering, skogshögskolan, nr 16 del 2, 
sid l7 - 26. 

Ohlsson, Stig. Riksskogstaxeringen: ändamål, utformning och använd-
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