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Norns Älgförvaltningsområde 
 

Norn omfattar ca 122 000 hektar och består till största del av skogsmark. I områ-

dets ytterområden finns en del jordbruksmark men dessa utgör en mindre del av 

områdets totala areal. 

Norns ÄFO är mycket välavgränsat med barriärer i form av vatten och vilt-

stängsel. 

Norns ÄFO (röd avgräns-

ning) med ingående licens/

älgskötselområden samt 

utlagda inventeringstrakter 



Resultat Norns ÄFO 
 

Älg Antal 

Antal älgar per tusen hektar (95% konfidensintervall) 10,1 (8,1 - 12,1) 

Antal spillningshögar per provyta 0,407 

Antal trakter i originaldesignen 100 

Antal provytor i originaldesignen 4000 

Antal trakter som plockats bort 9 

Antal provytor som inventerats totalt för älg 2205 

Antal funna spillningshögar 882 

Antal spillningshögar per dygn 19 

Antal dagar i studieperioden 209 



Älgarnas fördelning i medeltal under senaste vintern 
 

Älgarnas fördelning i medeltal under senaste vintern. Siffrorna anger respektive inventeringstrakts medeltäthet 

(älgar/1000 ha).  Resultat från enskilda trakter skall ej användas i förvaltande syfte. 



Utveckling av älgstammen 

 

År Resultat 95% KI 

2022 10,1 8,1 - 12,1 

   

   

   

   

   

   

   

   

2011 10,3 7,4 - 13,4 

2010 9,3 6,8 - 13,4 

Förändring av älgstammen inom Norn, visar medelvärdet tillsammans med 
lägsta och högsta värdet inom ett 95% konfidensintervall 



Resultat Norn ÄFO 
 

Rådjur Antal 

Antal rådjur per tusen hektar (95% konfidensintervall) 12,3 (6,8 - 17,9) 

Antal spillningshögar per provyta 0,058 

Antal trakter i originaldesignen 100 

Antal provytor i originaldesignen 4000 

Antal trakter som plockats bort 9 

Antal provytor som inventerats totalt för rådjur 2205 

Antal funna spillningshögar 125 

Antal spillningshögar per dygn 22 

Antal dagar i studieperioden 209 



Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 158 000 medlemmar 

som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsför-

eningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna 

samt att främja en långsiktigt hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet 

verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och sam-

hället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans. Förbundet 

har även ett jakt- och viltvårdsuppdrag av regeringen att leda delar av 

den praktiska jakten och viltvården i Sverige. 
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