
BREDBILDSPRESENTATION
Tips och verktyg för att skapa och presentera bilder i bredbildsformat



Älgskötselområdet Norr om Öxabäck

35 st Älgar

5 st Tjurar  9 st Kor/Kviga  21 st Kalvar 

2 st Trafikdödade 1 st Okänd död 

Bilder i bredbildsformat



Älgskötselområdet Söder om Öxabäck

29 Älgar skjutna

3 st Tjurar 8 st Kor / Kviga  18 st Kalvar

2 st Okänd död

Bilder i bredbildsformat



Av dessa fälldes 39 St Älgar dom första 7 Dagarna. Övriga 25 st efter den 16/10

Avskjutnings planen låg på 66 st vi nåde 64 st

Det fälldes 3,56 Älgar per 1000 Ha

Av dessa är det 60 % KALV

Bilder i bredbildsformat



Älg OBS per mantimme



Älgobs andel tjur av vuxna

� Om du vill göra en presentation i äkta 
bredbildsformat behöver du en dator, 
projektor eller platt bildskärm som kan visa 
bredbildsupplösningar.

� Vanliga bredbildsupplösningar för datorer 
är 1280 x 800 och 1440 x 900. (Dessa har 
bredd-höjd-förhållandet 16:10 men 
fungerar bra med 16:9-projektorer och -
skärmar.)

� 1280 x 720 och 1920 x 1080 är 
standardupplösningar för HDTV. 

� Använd testmönstret på nästa bild om du vill 
verifiera dina bildspelsinställningar.



Älgobs antal kalvar per vuxet hondjur årsvis

� Om du vill göra en presentation i äkta 
bredbildsformat behöver du en dator, 
projektor eller platt bildskärm som kan visa 
bredbildsupplösningar.

� Vanliga bredbildsupplösningar för datorer 
är 1280 x 800 och 1440 x 900. (Dessa har 
bredd-höjd-förhållandet 16:10 men 
fungerar bra med 16:9-projektorer och -
skärmar.)

� 1280 x 720 och 1920 x 1080 är 
standardupplösningar för HDTV. 

� Använd testmönstret på nästa bild om du vill 
verifiera dina bildspelsinställningar.



Medelålder tjur , hondjur

� Om du vill göra en presentation i äkta 
bredbildsformat behöver du en dator, 
projektor eller platt bildskärm som kan visa 
bredbildsupplösningar.

� Vanliga bredbildsupplösningar för datorer 
är 1280 x 800 och 1440 x 900. (Dessa har 
bredd-höjd-förhållandet 16:10 men 
fungerar bra med 16:9-projektorer och -
skärmar.)

� 1280 x 720 och 1920 x 1080 är 
standardupplösningar för HDTV. 

� Använd testmönstret på nästa bild om du vill 
verifiera dina bildspelsinställningar.



Genomsnittslig slaktvikt

� Om du vill göra en presentation i äkta 
bredbildsformat behöver du en dator, 
projektor eller platt bildskärm som kan visa 
bredbildsupplösningar.

� Vanliga bredbildsupplösningar för datorer 
är 1280 x 800 och 1440 x 900. (Dessa har 
bredd-höjd-förhållandet 16:10 men 
fungerar bra med 16:9-projektorer och -
skärmar.)

� 1280 x 720 och 1920 x 1080 är 
standardupplösningar för HDTV. 

� Använd testmönstret på nästa bild om du vill 
verifiera dina bildspelsinställningar.


