
 

Instruktion Spillningsinventering  

Här kommer en guide för att komma igång med spillningsinventeringen. 

Ladda ned Wehunt app i din telefon eller surfplatta. 

 

Registrera dig sedan för att få ett konto, det är grattis. 

Kontakta sedan styrelsen i Kroppefjäll ÄSO i första hand via inventering@kroppefjall.org, 
så bjuder vi in dig till att ta del av det kartmaterialet vi köpt för detta ändamål. Det är viktigt 
för oss att veta vilken e-postadress du skapat ditt wehunt kontot med för att kunna bjuda in 
dig.  

Väl inne i Wehunt är det enkelt att se alla inventerings ytor som ligger inom din jaktmark och 
namnet på trakterna samt att hitta till provytan med gpsen i din enhet.

 



Utförandet i skogen: 

Gå efter kartan eller gps till din yta i Oktober 1-20/10 och märk ut den samt rensa den från 
älgspillning som finns inom en radie på 5,64 m från centrum av ytan.  

Återkom sedan efter ca 180 dagar 1-20/4 för att räkna vinterns älgspillning. Ett snöre, 
måttband eller exempelvis metspö av en längd på 5,64 meter är bra hjälpmedel. 

 

 

 

  Provyta 5,64 meter i radie (100 m2) 

 

 

 

 

För att en hög med spillning ska räknas ska det vara minst 20 st kulor och minst hälften ska 
ligga inom ytan. 

En trakt 1*1 km = 40 provytor exempel traktnamn 6508_336 

Alla ytor inom en trakt som ligger på din jaktmark ska räknas.  

Undantaget är åkermark, betesmark, vägar eller sjöar. 

Undantaget gäller även om det har avverkats, gallrats eller ungskogsröjts i ytan mellan 
rensningen och inventeringen. Säsongen efter den skogliga åtgärden ska utan räknas igen. 

När ni är ute skogen och inventerar är det viktigt att ni antecknar hur många spillningshögar 
ni hittar och i vilken yta. 

Inventeringsprotokoll tillhandahåller vi med. 

 

 

VIKTIGA DATUM 

1-20 Oktober rensa provytorna från sommarens spillning 

1-20 April inventera ytorna  

30 April Sista dag att skicka in resultatet. 

 

Det är viktigt att vi försöker göra så lika som möjligt från år till år och på samma plats. 

Se nedan för vilken info som ska vara med vid inrapporterandet. 



Här ser ni hur ett inventeringsprotokoll ska vara ifyllt. 

 

 

Efter inventering ska resultat skickas in till inventering@kroppefjall.org senast 30/4. 

Vad som MÅSTE vara med i inventeringsprotokollet. 

• Datum för rensning 
• Datum för inventering 
• Summa av antalet högar 
• Antalet inventerade ytor 
• Traktens namn ex. 6508_336 
• Vem och vilket jaktlag som utfört inventeringen 



 


