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Förord

Att vara adaptiv är att anpassa sig till nya 
förhållanden. Adaptiv förvaltning är ett 
koncept och förhållningssätt som fått allt 
större betydelse i den svenska naturresurs-
hanteringen. Den traditionella förvalt-
ningen har i allmänhet tagit mer hänsyn 
till människans och samhällets intressen 
än till de förhållanden som naturen och 
människan i kombination ger. När det 
sedan sker förändringar i samhället eller 
i naturen reagerar förvaltningen ofta för 
långsamt. Adaptiv älgförvaltning utgår 
från att resursen älg och dess omgivning 
ändras hela tiden. För att en adaptiv älg-
förvaltning ska fungera krävs att tydliga 
mål sätts. I den nya älgförvaltningen är 
det framförallt älgförvaltningsgrupper 
och viltförvaltningsdelegationer som sät-
ter mål som den adaptiva förvaltningen 
styr emot. För att kunna sätta tydliga mål 
krävs självklart kunskap om systemet älg–
människa–miljö. I älgförvaltningen styr 
vi människor, med hjälp av bland annat 
jakt och skogsbruk, mot uppsatta mål. 
För att ha uppsikt över vad som händer 
och hur tillståndet är i systemet älg–män-
niska–miljö krävs bra data, som har 
insamlats med metoder som är testade och 
verifierade för älgförvaltningen. 

Sedan 1939 har vi främst använt avskjut-
ningsdata för att läsa av hur vi ligger till 
i älgförvaltningen. I takt med att älgpo-
pulationerna ökade efter andra världs-
kriget ökade också behovet att ha bättre 
kontroll över situationen. Ett omfattande 
metodutvecklingsarbete inleddes redan 

under 1960-talet och har sedan fortsatt 
vad gäller några av de metoder som idag 
regelmässigt används, dock inte syste-
matiskt på alla nivåer. Med ett ökat antal 
älgar påverkades människorna i allt högre 
grad. Det blev större jaktuttag, fler tra-
fikolyckor och större påverkan på areella 
näringar såsom jord- och skogsbruk. I 
slutet av 1970 var det tydligt att vi inte 
kunde följa älgpopulationens utveckling 
med hjälp av enbart avskjutningssiffrorna. 
Då intensifierades arbetet med att ta fram 
flera av de inventeringsmetoder som vi 
idag använder i modifierad form. Flygin-
venteringar introducerades, älgobserva-
tionsmetoden likaså, och vi började även 
utveckla metoder för att mäta älgarnas 
påverkan på sin omgivande miljö. Ett 
behov av konsensus kring uppskattningar 
av främst älgtäthet, reproduktion, popu-
lationens sammansättning, fodertillgång 
samt påverkan på skogsbruket, växte fram 
under 1980- och 1990-talen. 

Den 1 december 2010 beslutade riksdagen 
om en ny älgförvaltning som möjliggör 
jakt inom större älgförvaltningsområ-
den. Älgförvaltningsområdena ska i stort 
sett omfatta egna älgstammar. De nya 
bestämmelserna börjar gälla från den 1 
januari 2012. 

Inom ramen för regeringsuppdraget 
”Uppdrag om framtagande av metoder 
för inventering av älg mm L2011/193” 
till SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 
har manualer för olika inventeringsmeto-

der för älgpopulationen tagits fram som 
ett led i arbetet med att utveckla en mer 
adaptiv och ekosystembaserad förvalt-
ning. 

SLU har utgått från direktiven och tagit 
fasta på att inventeringsmetoderna ska 
vara kostnadseffektiva och kunna använ-
das rutinmässigt inom älgförvaltningsom-
råden (ÄFO) för att nå den kunskap om 
älgpopulationen som behövs. I uppdraget 
har vi fokuserat på inventeringsmetoder 
som är vetenskapligt utvärderade och som 
direkt kan användas inom älgförvalt-
ningsområden (ÄFO) och sådana som kan 
användas för samtliga älgförvaltnings-
områden inom en viltförvaltningsdele-
gations (VFD) område. Metoderna ska 

kunna vara adaptiva vad gäller areal och 
genomförbarhet för att kunna användas 
rutinmässigt. SLU föreslår två typer av 
inventeringar: 

• Basinventeringar som är genomför-
bara rutinmässigt och kostnadseffektivt 
i samtliga län, på nivån ÄFO:n och för 
VFD:n. 

• Utökade inventeringar som kan 
användas om behov på ÄFO- och VFD-
nivå finns. 

De basmetoder respektive utökade me-
toder som vi nu föreslår bedömer vi redan 
vara tillräckligt utvärderade vetenskapligt 
och praktiskt för nivån ÄFO. 
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Basinventeringsmetoder

Dessa metoder är redan kvalitetssäkrade och så 
kostnadseffektiva att vi rekommenderar att de 
rutinmässigt kan användas av ÄFO/VFD från 50 000 
hektar och uppåt. 

1.  Avskjutningsstatistik för älg

2.  Älgobservationer (Älgobs)

3.  Spillningsinventering av älg

4.  Älgkalvvikter

Utökade inventeringsmetoder

Dessa metoder är nationellt och internationellt 
utvecklade och testade, men är mindre kostnadsef-
fektiva och behöver inte användas årligen om inte 
särskilda behov föreligger. 

5.  Flyginventering av älg 

6.  Åldersstruktur och reproduktion för   
 älg utifrån skjutet material 

7.  Hälsostatus för älg

8.  Genetisk övervakning av älg 

Regeringen angav också att SLU skulle beakta 
kvalitetssäkringen av de föreslagna metoderna. 
Förutom en specifik kvalitetssäkring, kopplad till 
respektive metod, rekommenderar SLU ett system 
med nationellt representativa referensområden 
som ska användas för metodutveckling, kalibrering, 
uppföljning och utbildning. 

9.  Nationella referensområden för älg

Uppdraget har utförts av SLU som ett 
fakultetsövergripande arbete mellan fakul-
teterna för skogsvetenskap, naturresurser 
och lantbruksvetenskap, samt veterinärme-
dicin och husdjursvetenskap. Uppdragets 
innehåll, utformning och slutliga val av 
metoder har förankrats inom ramen för 
den gemensamma referensgrupp som SLU, 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket haft 
som stöd i arbetet med samtliga uppdrag 
kopplade till den nya älgförvaltningen. Det 
har letts av undertecknad via delegation 
från rektor vid SLU. Manualerna har utar-
betats av forskare vid SLU i samarbete med 
kollegor vid Skogforsk och SVA. Manualen 
”Hälsostatus för älg” har tagits fram av 
Anne-Marie Dalin, Jonas Malmsten och Erik 
Ågren. Formgivning och slutlig redigering 
har gjorts av SLU:s kommunikationsavdel-
ning. 

Umeå 21 september 2011
Göran Ericsson
Professor i viltekologi, SLU
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Sammanfattning

Älgars hälsostatus påverkas till största 
delen av tillgång på foder, samt av att 
utsättas för olika typer av smittämnen 
(bakterier, virus, parasiter och gifter) i 
miljön. För en fortlöpande kontroll av 
hälsostatus hos den svenska älgstam-
men och för identifiering av lokala 
störningar föreslås en systematisk och 
fortlöpande insamling av data från fem 
utvalda älgförvaltningsområden (ÄFO) 
som representerar olika biotyper och 
klimat i Sverige. Insamlade data består av 
två delar: observationer, undersökningar 
och rapportering som utförs 1) av jägare 
(Viltdata.se), samt 2) av personer som 
genomgått utbildning i förbesiktning av 
vilt inför leverans till vilthanteringsan-
läggningar (Viltundersökare). SVA bör 

via Viltdata.se vara mottagare av infor-
mation och ansvara för sammanställning 
vad gäller hälsoinventeringen. Data kan 
även samlas in från andra områden än de 
utvalda om behov identifieras av ett ÄFO 
eller en viltförvaltningsdelegation (VFD).  
I områden där en påtaligt ökad sjuklighet 
och dödlighet påvisas (> 20 %) bör extra 
åtgärder sättas in med utökade undersök-
ningar och provtagningar. 
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ner vilket också visar hur viktigt det är att 
följa hälsoläget bland vilda djur.

Målgrupper: Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt, SLU (inkl. FOMA-Vilt),  
Naturvårdsverket, Jordbruksverket, läns-
styrelserna, Naturhistoriska Riksmuseet, 
jägareförbunden (tjänstemän och med-
lemmar), viltförvaltningsdelegationer 
(VFD), älgförvaltningsområden (ÄFO) 
samt i förekommande fall även Livsmed-
elsverket och Smittskyddsinstitutet. 
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Inledning

Allt sedan fynden av döda älgar i Älvs-
borgs län på 1980- och 1990-talen, har 
jägare och förvaltare varit måna om att 
övervaka lokala och regionala älgpopu-
lationers hälsa. Vid fynd av en död eller 
sjuk älg har kontakt ofta tagits med SVA 
(Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i 
Uppsala för rådgivning och utredning av 
eventuella orsaker till sjukdom och död. 
Älgen har den senaste 20-årsperioden 
varit ett av de dominerande djurslagen 
i de veterinärmedicinska viltundersök-
ningarna vid SVA. Genom åren har vid 
SVA diagnosticerats flera i Sverige tidi-
gare okända sjukdomar hos älg. Allvarliga 
sjukdomar som direkt eller indirekt kan 
orsaka dödlighet (mortalitet) hos älg, 
såsom infektion med älgens hjärnhin-

nemask (Elaphostrongylus alces), ergotism 
(förgiftning med svamptoxinet ergotamin 
från mjöldryga), silbenstumör, eller hit-
tills outredda sjukdomstillstånd som den 
s.k. Älvsborgssjukan eller älgdiarré har 
påvisats.

Beroende på olika faktorer kan vissa sjuk-
domstillstånd påverka populationer lokalt, 
och det är av största vikt att i förekom-
mande fall utreda detta närmare för att 
få en förklaring till ett ökat antal fynd av 
sjuka eller döda älgar och för att om möj-
ligt kunna vidta åtgärder. Av de senaste 
årens mest allvarliga smittsamma sjukdo-
marna (engelska: ”emerging infectious 
diseases”) för djur och människa, har 70 
% haft sitt ursprung i vilda djurpopulatio-
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Begrepp och definitioner

Aktiv sjukdomsövervakning riktad insats provtag-
ning av ett specifikt djurslag på 
lokal, regional eller nationell nivå 
med avseende på förekomst av visst 
smittämne eller sjukdom.

Fallvilt fågel eller däggdjur som påträffats dött av 
okänd anledning, eller observeras 
med tecken på sjukdom och avlivats 
för undersökning.

Passiv sjukdomsövervakning övervakning av sjuk-
domsförekomst hos vilda däggdjur 
och fåglar genom insändande av 
fallvilt för undersökning (hela djur-
kroppar eller delar av djur).

Viltundersökare av Livsmedelsverket utbildad per-
sonal som förbesiktigar och godkän-
ner eller kasserar kroppar och organ 
från frilevande vilt.

Vektorburen smitta virus eller bakterier som sprids 
med fästingar eller insekter.

Zoonos sjukdomar eller smittämnen som på ett 
naturligt sätt kan spridas mellan djur 
och människor.

Egna anteckningar •
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Beskrivning av metoden

Datainsamlingen består av två olika delar 
och utgörs av observationer, undersök-
ningar och rapportering som utförs 1) av 
jägare (Viltdata.se) samt 2) av de personer 
som genomgått utbildning i förbesiktning 
av vilt inför leverans till vilthanterings-
anläggningar (Viltundersökare). Rap-
porteringen innefattar fynd av döda och 
avlivade älgar till Viltdata.se som enligt 
detta upplägg kompletteras jämfört med 
nuvarande upplägg, samt förbesiktningsfynd. 
SVA bör via Viltdata.se vara mottagare av 
information och ansvara för samman-
ställning vad gäller hälsoinventeringen. 
Åtgärder bör sättas in vid 5 % eller högre 
onormal dödlighet, s.k. ”flaggnings-
gräns”. Populationstätheten bör vid häl-
soinventeringens start vara känd. Flagg-

ning bör även ske vid en onormalt ökad 
förekomst (över 20 %) av sjukdom eller 
dödlighet, även om den totala andelen 
håller sig under 5 %. 
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Blodprovstagning på nyss skjuten älg 

Historik

Sedan slutet av 1940-talet har undersök-
ningar av döda eller avlivade vilda fåglar 
och däggdjur, s.k. passiv viltsjukdomsö-
vervakning, utförts av Statens Veteri-
närmedicinska Anstalt i Uppsala. Sedan 
1976 är detta ett regeringsuppdrag, vilket 
finansieras via Viltvårdsfonden. Samma 
år myntades även begreppet ”fallviltsun-
dersökningar”. Efter utbrottet av fågel-
influensan 2006 utökades den passiva 
formen av sjukdomsövervakning till att 
även omfatta aktiv sjukdomsövervakning, 
där medel sattes till för att säkerställa 
riktade insatser vid akuta sjukdomsutbrott 
hos vilda djur i Sverige. Ca 2 500-3 000 
djurkroppar eller delar av djur undersöks 
per år, och i snitt diagnosticeras en ny 
sjukdom årligen hos vilda djur. 

Bakgrund

Enligt ett regeringsbeslut (JO2008/758) 
2008 uppdrogs åt Naturvårdsverket och 
SVA att gemensamt utarbeta ett förslag till 
ett övergripande svenskt viltövervaknings-
program som integrerar populations- och 
hälsoövervakning på ett strategiskt och 
kostnadseffektivt sätt. Arbetet redovisades 
2010-03-31 (SVA Dnr 2008/239) och rap-
porten innefattar väl genomarbetade förslag 
till möjliga åtgärder för förbättrad hälsoö-
vervakning hos vilt. Rapporten ligger för 
beredning på Landsbygdsdepartementet. 
Förslag till utökade inventeringsmetoder för 
övervakning av hälsostatus hos älgstammen 
bygger därför på det viltövervaknings-
program som föreslås i rapporten men är 
anpassat till att ett ÄFO eller län kan välja 
att genomföra programmet. 
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Älg med godartad hudtumörsjukdom (fibropapillom) 
orsakad av virus

Älg med förvuxna klövar på bakben 
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kompetent person, för att säkerställa kva-
liteten. Åldersbestämning av älg bör ske 
av SVA genom att underkäke skickas in. 
En preliminär uppskattning av ålder görs 
av rapportören.

Resursbehov

För personer som ska hantera och ansvara 
för rapporteringssystemet inom insam-
lingområdena bör en 2-dagars utbildning 
hållas. Då rapporteringen sker via inter-
netuppkopplad dator och via Viltdata.se 
bör även resurser sättas till för arbetet med 
att lägga in information och formulär på 
en hemsida, samt för underhåll av denna. 
Uppskattad åtgång är ca 5 % av en hel-
tidstjänst för dataansvarig vid Viltdata.se. 
Årligen bör en uppföljande utbildnings- 
och diskussionsdag anordnas av SVA i 
samarbete med jägareförbunden, VFD, 

ÄFOn och länsstyrelsen. Behovet av 
resurser för detta innefattar kostnader för 
resor, kost och logi för representanter för 
de olika övervakningsområdena, samt för 
lokaler där dessa utbildningar skall hållas. 

Tekniska krav

Viltdata.se bör kompletteras och byggas ut 
för att passa rapportering av ovan beskriv-
na hälsovariabler för sjuka, döda och av-
livade älgar i de olika referensområdena. 
Dessutom bör programmet anpassas för 
att möjliggöra automatisk eller manuell 
åtkomst för SVA av data som berör döda 
och avlivade djur. Lämpligen utformas ett 
formulär där information kan matas in på 
enkelt sätt, gärna i klick/kryssformat. 

Älg på obduktionsbord, SVA, enheten för vilt och patologi
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• Rovdjursangrepp

• Traumatisk skada (trafik mm., ej rov 
 djursskador)

• Nybildningar, svulster

Kontakt tas med SVA, Enhet för pato-
logi och viltsjukdomar i Uppsala (tel: 
018-67 40 00), för råd och instruktion 
om provtagning. Enheten har alltid en 
ansvarig telefon-veterinär dagtid mel-
lan 08.00-16.00. Vid misstanke om 
allvarlig smittsam sjukdom, eller om en 
stor mängd döda älgar hittas under en 
kortare tid, kan även länsveterinären i 
det aktuella länet kontaktas. Vid fynd av 
flera döda älgar bekostar SVA transport 
till Uppsala, samtidigt som SVA även kan 
åka ut till det aktuella området och utföra 
fältobduktioner och provtagningar. En 
tredje möjlighet är att efter kontakt med 
SVA be en lokal veterinär utföra en fält-
obduktion. Vid förbesiktning utförd av 
viltundersökare ska sjukliga förändringar 
noteras och kan därför rapporteras enligt 
samma format som anges ovan. 

Tid på året

Insamling utförs året runt.

Krav på utbildning av de personer som 
rapporterar data

Rapporteringen bör ske av utbildad per-
son (viltundersökare) , alternativt erkänt 

Insamlande av data

Insamling, dataintensitet

Fem områden (ÄFOn) för fortlöpande in-
samling rekommenderas. Dessa områden 
identifieras förslagsvis i samråd mellan 
SLU, SVA och Svenska Jägarförbundet 
(SJF). Områdena bör vara represen-
tativa för olika biotoper, klimatzoner 
och älgtäthet, förslagsvis två områden i 
Götaland (skog/brutet landskap), ett i 
Svealand, och två i Norrland (kust/fjäll). 
Löpande insamling utförs av jägare, vilt-
undersökare och eftersökspersonal. Utö-
ver de fem utvalda områdena kan även 
insamling bli aktuell i andra ÄFO om 
ett sådan behov identifieras av ÄFO eller 
VFD. Alla fynd av döda älgar rapporteras 
till Viltdata.se inklusive information om 
exakt fyndplats (enligt GPS referenssys-
tem för latitud och longitud), kroppens 
status, djurets uppskattade ålder, samt 
förmodad dödsorsak (trauma, sjukdom, 
hög ålder mm). 

Vid avlivning av sjuk eller skadad älg (en-
ligt § 40 jaktförordningen ) rapporteras 
samma information som ovan till Vilt-
data.se samt dessutom med information 
om symtom enligt nedan:

• Rörelsestörning (hälta, vinglighet,  
 förlamning)

• Avmagring

• Diarré
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Tolkning av data

En över tid ökad dödlighet, alternativt 
ökad förekomst av viss sjukdom eller 
smittämne (epidemiologiskt definieras en 
förekomst som ”fall”, och flera förekom-
ster som ”utbrott”), bör i praktiken leda 
till aktiv sjukdomsövervakning för att 
utröna ursprung och orsak, och så att lä-
get kan värderas ur smittskyddssynpunkt. 
Samtidigt kan ÄFOn tvingas revidera 
avskjutningsplaner i förvaltningen.

Tolkningen av inventeringsdata kom-
mer att kunna ske fortlöpande i och med 
flaggnings- och varningssystemet som ger 
möjlighet till diskussion och eventuella 
åtgärder i form av en aktiv sjukdomsö-
vervakning. Lämpligen initieras detta av 
SVA i samråd med markägare, jakträtts-

innehavare och företrädare för ÄFOn. I 
förekommande fall bör viltförvaltnings-
delegationer få information för känne-
dom, liksom länsveterinären i det aktuella 
länet.

FO
TO

 D
A

N
IE

L 
PA

P
IC

Inrapportering till Viltdata.se

Inrapportering sker i Viltdata.se, enligt formulär nedan. 

Inrapportering till SVA

Inrapportering sker online per automatik 
via Viltdata.se till SVA när död eller sjuk 
älg rapporteras in i samma program. Ett 
system med flaggning för ”förhöjd dödlig-
het”, eller ”onormalt ökad dödlighet/sjuk-
lighet”, ska finnas i systemet när en region 
rapporterar in ökat antal döda djur. 

Tillbakarapportering för undersökt älg el-
ler älgvävnader sker direkt till insändare, 
samtidigt som undersökningsprotokoll 
länkas som pdf till Viltdata.se. 

Om en onormalt ökad förekomst (över 
20 %) av sjukdom eller dödlighet identi-
fieras bör extra åtgärder sättas in där SVA, 
Enheten för vilt och patologi, tar ansvar 
för fortsatta undersökningar och provtag-
ningar.

 
 

 
 

ID _______   ID uppgiftslämnare _____________ 
Kön _______ 

 
Fyndplats _____________ 

(tjur/ko) 
  

Fynddatum _____________ 
Ålder _______ 

 
Kontakt med SVA ○ 

(åldersbedömd) ○ 
 

Prover inskickade ○ 
Status ○ Färsk / nyligen avlivad 

 
  

  ○ Lindrig förruttnelse  
 

  
  ○ Måttlig förruttnelse 

 
  

  ○ Kraftig förruttnelse 
 

  
Sjukl. förändringar

 ○ Rörelsestörning (vinglighet)  
 

  
  ○ Avmagring 

 
  

  ○ Diarré 
 

  
  ○ Rovdjursangrepp 

 
  

  ○ 
Traumatisk skada 
Nybildningar, svulster 

 
  

  ○ Okänt     
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När är en skillnad verklig?

Skillnad mellan enskilda år

Variationer mellan år vad gäller hälsa och 
sjukdomsförekomst hos älg kan förväntas 
enligt tidigare erfarenhet. Orsaker till 
variationer kan vara förändrad ålders-
struktur i älgstammen (ökad andel äldre 
djur), klimatvariationer (varmare år ger 
större möjlighet för smittämnen och 
vektorer för smittämnen att öka och föra 
smitta vidare), tillgång till foder samt 
olika viltvårdsåtgärder, t.ex. foderplatser 
(ökar kontakten mellan djur och där-
med smittrisk). En ökad förekomst av 
utmärglade älgar kan vara ett tecken på 
dålig fodertillgång. Dålig fodertillgång 
kan vara direkt, dvs. att fodret inte finns 
i erforderlig mängd för en lokal älgstam, 
eller indirekt då övrigt hjortvilt konkur-
rerar som samma foder.

Skillnad över tiden

Identifieras över tiden, dvs. under en 
5-årsperiod, en successivt ökande frek-
vens av onormal dödlighet kan orsakerna 
vara många. En ökad andel äldre djur 
medför ökad risk för ålderssjukdomar, 
(t.ex. tumörer och starr). Klimatföränd-
ringar kan, som beskrivits ovan, med-
föra en successiv temperaturökning och 
därmed ökad risk för smittspridning, med 
eller utan vektorer (fästingar, hjortlus-
flugor). Då älgen i olika delar av landet 
härbärgerar dessa bägge vektorer, och 
möjligen kan fungera som reservoar för 
smittor överförbara till människor, kan 
risken för att människor exponeras öka. 
Detta gäller primärt vektorburna sjukdo-
mar såsom bakteriesjukdomarna bartonel-
los, anaplasmos och borrelios. Hur älgen 
påverkas av dessa sjukdomar är oklart. 



1514

Författare

Anne-Marie Dalin, veterinär, professor i husdjursreproduktion, inst. för kliniska vetenskaper, 
avd för reproduktion, SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala. 

anne-marie.dalin@slu.se

•

Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär, doktorand, inst. för kliniska vetenskaper, avd för reproduk-
tion, SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala/ Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), 751 89 Uppsala. 

jonas.malmsten@slu.se

•

Erik Ågren  biträdande statsveterinär, sektionschef vid enheten för patologi och viltsjukdomar, 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 751 89 Uppsala. 

erik.agren@sva.se

Förslag på fördjupnings-/kompletterande läsning

Borg, K. 1975. Viltsjukdomar. LT-förlag. 191 sidor

•

Statens Veterinärmedicinska Anstalt:
http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Vilda-djur/Allman-information-om-vilt/Viltsjukdo-

mar---forteckning/

•

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 2007, rapportserie 1. 
Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2006. ISSN 1654-7098

•

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 2008, rapportserie 6. 
Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2007. ISSN 1654-7098

•

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 2009, rapportserie 9. 
Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2008. ISSN 1654-7098

•

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 2010, rapportserie 19. 
Sjukdomsläget hos vilt i Sverige 2009. ISSN 1654-7098

•
Veterinärinstituttet i Oslo: http://vetinst.no/Temasider/Vilthelse


