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Malungs västra Älgförvaltningsområde 
 

Malungs västra är ca 309 778 hektar stort och till största del bestående av skogs-

mark, 88%. 11% av ÄFOt är såkallde impediment, dvs, sjöar, vägar, samhällen etc. 

2% av området är jordbruksmark (år 2019). 

Inom förvaltningsområdet finns det nio älgskötselområden vilka tillsammans utgör 

majoriteten av arealen. 



Resultat 
 

Älg Antal 

Antal älgar per tusen hektar (95% konfidensintervall) 7,9 (6,1 - 9,7) 

Antal trakter i originaldesignen 105 

Antal provytor i originaldesignen 4200 

Antal trakter som plockats bort 10 

Antal provytor som inventerats totalt för älg 3303 

Antal funna spillningshögar 1091 

Antal spillningshögar per dygn 19 

Antal dagar i studieperioden 220 





Utveckling av älgstammen 

 

År Medel Min Max 

2021 7,9 6,1 9,7 

2019 7,8 5,8 9,8 

2018 6,6 4,7 8,5 

Förändring av älgstammen inom Malungs västra, visar medelvärdet tillsam-
mans med lägsta och högsta värdet inom ett 95% konfidensintervall 



Resultat 
 

Rådjur Antal 

Antal rådjur per tusen hektar (95% konfidensintervall) 2,9 (0,3 - 5,5) 

Antal trakter i originaldesignen 105 

Antal provytor i originaldesignen 4200 

Antal trakter som plockats bort 16 

Antal provytor som inventerats totalt för rådjur 3081 

Antal funna spillningshögar 43 

Antal spillningshögar per dygn 22 

Antal dagar i studieperioden 220 



Utveckling av rådjursstammen 

 

Förändring av rådjursstammen inom Malungs västra, visar medelvärdet 
tillsammans med lägsta och högsta värdet inom ett 95% konfidensintervall 

År Medel Min Max 

2021 2,9 0,3 5,5 

2019 4,2 1,7 6,6 

2018 1,3 0,4 2,3 



Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med drygt 154 000 med-

lemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna 

länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda 

viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jä-

gareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, männi-

skan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och ba-

lans. Förbundet har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen 

att leda delar av den praktiska jakten och viltvården i Sverige. 

 


