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Obs ! Under första Älgjaktveckan 41 finns Gustav Averhed SLU med någon
medhjälpare på plats ring 0735-067417, kolla om dom finns tillgänglig i rimlig tid.
Om inte är det viktigt att ni tar ut provpaketet själva, enligt denna bild-anvisning, så
att vi inte missar tillfället om projektet ska få ihop önskat antal 70 st under Jaktåret.

Minnesanteckningar
för alla dom som var
med på Info-träffen
12 sep.

Se
nästa
bild

Metodik vid insamling av livmödrar och äggstockar Info. Höglandsälgen 2012 S.E.
Tydligare information för dom som inte närvarade den 12 sep, och för den som vill veta mer.
En ansvarig person i varje jaktlag ser till att livmödrar och äggstockar samlas in urtagna på rätt
sätt, förvaras på ett korrekt sätt och vidareförmedlas till de insamlingsfrysboxar som finns.
Tillvägagångssättet vid insamling, behandling och förvaring av livmödrar och äggstockar är dock
något som varje jägare bör känna till.
Från alla vuxna hondjur, inklusive fjolingar (1,5-åringar), tillvaratas livmodern och de båda
äggstockarna (Figur 2). Livmoder och äggstockar tillvaratas i samband med urtagningen. (slidan
ligger intill ändtarmen) (Figur 3). Följ könsorganet inåt från den yttre könsöppningen. Framför
slidan finns livmoderhalsen (cervix) som är fast och som förenar slidan med livmoderkroppen.
Denna delar sig i de två livmoderhornen från vars ändar äggledarna utgår. Ytterst vid äggledarna
sitter äggstockarna i ett ligament (bindväv), i närheten av livmoderhornets främre del. Livmoder
med vidhängande äggstockar skärs ut genom ett snitt om möjligt bakom livmoderhalsen. Bägge
äggstockarna måste vara med annars är materialet inte bedömningsbart. Kor/kvigor fällda sent på
säsongen kan ha foster som ligger i fosterhinnor och med fostervätska runt om vilket resulterar i
att livmodern är förstorad och vätskefylld (Figur 4). Livmoder och äggstockar ska läggas i en
plastpåse som i sin tur läggs i en ytterplastpåse tillsammans med märkningslapp. Påsen förvaras i
frys fram till undersökning.

ÄlgaGustav ger några tips.

Vid sotning håll
i äggstockarna
och livmodern
se bild 2.
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Så här, ja
just så.
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När du lossat
hela paketet,
dra ut det framåt.
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Skär eller
klipp av här

Höglandsälgens studiebild.
OBS ! Men inget ska vara uppklippt.

Metodik vid insamling av underkäkar Information Höglandsälgen 2012 .S.E.

Tydligare information för dom som inte närvarade den 12 sep, och för den som vill veta mer.
En ansvarig person bör utses i varje jaktlag, eller motsvarande, som ser till att en underkäkshalva
samlas in, behandlas på ett korrekt sätt, och vidareförmedlar insamlat material samt tillhörande
uppgifter till insamlingsfrysboxarna för åldersbedömning. Tillvägagångssätt vid insamling, behandling
och förvaring av käkar är något som varje jägare bör känna till. Materialets värde som underlag i
förvaltningen ökar både med antal insamlade käkar och könsorgan och med antalet år. Därför bör
insamling av material ske under en följd av år, dels för att få kontinuitet och rutin, dels för att få ett
datamaterial som med tiden blir tillräckligt omfattande för att medge mer omfattande analyser och
utvärdering, samt för att kunna studera eventuella förändringar över tid.
En underkäkshalva samlas in från samtliga fällda vuxna djur. Avlägsna underkäken från det flådda
djuret. Flå käken och rensa den från allt kött. Koka inte käken – det lakar ur ämnen och gör
tandcementet poröst med följden att årsringarna blir svårare att avläsa. Märk därefter käken med
uppgifter om datum för avlivning, skottplats (koordinater), jaktlag och kön (ko/tjur). Om inte
tandsnittning och åldersbestämning kan utföras omgående måste käken förvaras på rätt sätt. Det
bästa alternativet är att lägga käken i en plastpåse och i sin tur denna i en påse tillsammans med
tillhörande märkning, för att sedan förvara den fryst. Finns inte frysmöjlighet, så häng käken på tork
under tak. Förpacka aldrig insamlade käkar i plast (såvida inte dessa kan frysas), utan eftersträva
en torr och luftig förvaring. Varje jaktlag bör dessutom föra en egen
förteckning/lista med information om identitet (märknummer),
jaktlag, datum när djurets sköts och skottplats.
Obs ! Det är viktigt att ni inte missar att träna på att själva göra en åldersbedömningen på den halva som ni behåller, skriv upp åldern lägg in i
Viltdata. Facit erhålles då SLU redovisar svaret på resultatmötet.

Spänn fast käken i ett skruvstäd. Såga igenom både tand och käkben, förslagsvis med en
bågfil. På älg kan vi lägga snittet uppifrån mitt i tanden mellan tuggytans åsar (Figur 7). Sikta
på att komma mellan tandens båda rötter. Slipa snittytan med fin fil, slipsten, smärgelduk
och/eller fint sandpapper. En bandsåg och en bandslip är att föredra om vi åldersbestämmer
ett större antal käkar. Genom att stryka t.ex. lite matolja på snittytan kan vi få årsringarna att
framträda tydligare.
För att tydligt kunna se och räkna årsringarna bör vi använda sig av ett förstoringsglas eller en
lupp med 8–15 gångers förstoring, samt ha tillgång till bra belysning. Årsringarna finns i den
kraftiga mörka zon som avgränsar emaljen och tandcementet (Figur 8) och syns som mörka
vinterzoner varvade med ljusa sommarzoner.
Oftast syns ingen sommarzon från djurets första sommar, varför den första synliga ljusa zonen
närmast emaljen härrör från älgens andra levnadssommar vid 1 års ålder. Vanligtvis är denna
zon (till skillnad från de senare bildade zonerna) inte utbildad till full bredd från kant till kant
på tanden. Den första fullständiga zonen (som går från kant till kant) bildas under djurets
tredje levnadssommar, dvs. vid drygt två års ålder. Den första fullständiga zonen motsvarar
således en ålder av två år, den andra fullständiga zonen tre år, den tredje fullständiga zonen
fyra år och så vidare

Närbild på snittad älg tand med tydliga
årsringar. Pilar visas för respektive år i snittad
tand från 9-årig älgko. Pilarna går till de ljusa
sommarzonerna med start (1) i djurets andra
sommar, dvs vid drygt 1 års ålder. Foto Johan
Månsson, SLU.

Årsringarnas tydlighet kan variera mellan
individer och mellan olika områden i Sverige.
Ibland kan det därför vara mycket svårt att
urskilja de olika zonerna och räkna antalet år.
Man kan då försöka börja på ett ställe där
zoneringen är tydlig och räkna där så långt som
möjligt. När zonerna blir för diffusa, följer vi
den sista tydliga zonen i sidled tills vi stöter på
ett parti där resterande zoner är lättare att
räkna. Om inte detta fungerar kan vi försiktigt
och stegvis försöka slipa och putsa om de båda
snittytorna för att förhoppningsvis få fram
tydligare zoner. Om det fortfarande inte går att
urskilja zonerna, kan vi prova att göra om hela
proceduren med den andra käkhalvan –
förutsatt vi sparat även denna.
Vi får acceptera att det finns individer vars
zonering är så pass otydlig att det inte går att
bestämma åldern. Här får vi nöja sig med att
göra en grov åldersbedömning med ett
intervall exempelvis 6 till 10 år. Vid dessa
tillfällen kan även tändernas grad av
nedslitning ge en indikation om djurets ålder.

Stöder projektets strävan att skapa kvalité och fakta i skogen.
Stöder och bidrar med att skapa lite extra motivation
för att utveckla ett gott syfte, med nedan föreslagen uppmuntran.
Det Älgskötselområde som genomför projektet
Höglandsälgen på bästa sätt kommer att tilldelas ett pris
Bästa Projektområde Höglandsälgen 2012-13.
I samband med slutredovisningsmötet får vi svaret och resultatet.
Samtliga deltagande Älgskötselområden, utser tillsammans det Äso som lyckats bäst.
Endast ett Äso utses, således utses ingen förlorare då alla som deltager bör anse sig
som vinnare då man har blivit ännu rikare på fakta inför framtiden.
Jonas Malmsten SVA och Gustav Averhed SLU föreslår tre Äso att rösta på.
Lycka till med projektet!

Varje jaktlag ska dessutom föra en
egen förteckning/lista med
information om identitet
(märknummer), jaktlag, datum när
djurets sköts och skottplats.

Tack för dina insatser för att få fram fakta om reproduktionsförmågan i ditt Hemområde.
Har du några frågor ring Gustav Averhed Provtagningsspecialist. 0735-067417
Projektsamordnare Stellan Eriksson 0706-921376 eller Daniel Söderberg 0381-13073

Studera vidare efter intresse se Nystartad hem-sida www.höglandsälgen.se
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Nyheter

Hemsidans syfte är att vara navet för forskningsprojektet, samt att
erbjuda goda möjligheter att hitta information.
Höglandsälgen syfte är att ta fram underlag med bra funktion och
därmed bidra till att få fram bra Älgfakta.
(Stellan Eriksson)

Välkommen till startsidan, klicka på rutorna de tar dig vidare.
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Tack för att du tog dig tid, nu kommer ni att klara detta med glans. Mvh Stellan Eriksson

