
Älgband 

 

 

Gula UV-skyddade LDPE plastband används för att skydda barr- och lövträd samt 

specialodlingar från skador orsakade av älgar. Man har konstaterat att banden har en positiv 

inverkan på minskning av älgskador då de är rätt monterade och underhållna.  

För att minska på kollisionsrisken orsakad av älgar har man även använt banden längs med 

vägar. Man har fått positiva resultat av bandens effekt på minskningen av kollisioner, men 

även andra faktorer kan ha inverkat på resultaten, såsom älgstammens riklighet, ändring av 

vandringsstråk och mängden trafik. Någon vetenskaplig undersökning har inte utförts.  

Finlands viltcentral har i användning inhemska UV-skyddade 50 x 0,2 mm LDPE plastband, 

för vilka det har beviljats 62 månaders garanti. Garantin gäller inte för skador som orsakats 

av yttre faktorer (så som djur, skogsvård, maskiner, människor el. dyl.) så att bandet gått 

sönder.  

Älgen har utmärkt hörsel och luktsinne. Älgen urskiljer nödvändigtvis inte en stillastående 

figur, men en rörelse kan den uppfatta bra.  

 

Användning 

Effekten av älgbandet baserar sig på rörelse och eventuellt doftämnen.    

Det översta älgbandet ska placeras omkring 150 cm från marken, flöjande omkring 50 cm 

från det översta bandet. Redan med två band har man fått goda erfarenheter av bandets 

skyddande effekt. Med bara ett band kan älgen lära sig att gå under det, genom att med 

huvudet lyfta bandet på ryggen och vandra in på området som ska skyddas. Vid 

specialodlingar kan man använda till och med tre band ovanpå varandra, då kan avståndet 

mellan banden vara 40 cm. 

Älgbandet bör placeras på ett väl synligt ställe utanför objektet som skall skyddas, på så 

sätt att älgen i god tid ser bandet innan den kommer till objektet som skall skyddas.  

Bandets effekt kan ökas genom att doftsätta bandet eller sätta ut doftämnen i bandets 

omedelbara närhet. Som doftämne kan man använda gamla rakvatten eller parfymer, 

dofttvålar, luftrenare eller någon annan doft som distinkt skiljer sig från naturen.  



Stolpavståndet kan variera mellan 2 – 5 meter, banden kan även placeras i levande träd. 

Bandet bör lämnas lite löst så att även en liten bris tar tag i bandet och får det att röra sig.  

 

Skötsel 

Fastän det är frågan om ett starkt plastband, kräver också det underhåll för att fungera.   

Vinterns varierande väder kan orsaka att bandet fryser, varvid det fastnar snö i bandet och 

som eventuellt trycker ned det i snön och då försvinner bandets effekt. Även den extra vikten 

förhindrar bandets rörelse med vinden.  

Hård vind och träd som fällts av vinden eller någon annan av människan utförd verksamhet 

kan få bandet att gå av.  

Man bör kontrollera bandets skick några gånger per år och alltid efter stormar.  

 

Återvinning och bortskaffande av produkten 

Plast i naturen är problemavfall och det ska samlas in, det får inte lämnas i naturen. 

Älgbandet kan från rent externt skräp återanvändas (LDPE klass 04) och vid slutet av 

livscykeln omvandlas till energi genom att bränna tillsammans med övrigt avfall.  

 

Tillgänglighet 

Finlands viltcentral har anskaffat materialet med specialbidrag beviljat av jord- och 

skogsbruksministeriet. Produkten är kostnadsfri för skogsägare. Montering och skötsel av 

älgbandet är skogsägarens uppgift. 

 

Beställningar och förfrågningar 

Finlands viltcentrals regionkontor och områdets jaktvårdsföreningar. 

https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/  

https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/#org=RHY&type=TOIMINNANOHJ

AAJA  

 

Tilläggsuppgifter 

Viltskadeansvarig Reijo Kotilainen tel. 029 431 2292 eller viltcentralens viltplanerare 

https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/     
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