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Høstbare Viltressurser - Forventninger
For halvannet år siden ( Januar 2018) ble forvaltningen av 
høstbare viltressurser overført fra Klima- og miljødepartemen-
tet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Mo-
tivene for endringen var helt tydelig knyttet til potensialet for 
å utnytte viltressursene i næringsøyemed: En aktiv utmarks-
forvaltning der viltressursene ses i sammenheng med øvrige 
oppgaver i landbruksforvaltningen.

I en artikkel i Hjorteviltet 2018 (s. 56 - Vidar Holthe) kom 
det fram at departementet hadde ambisjoner om å forbedre 
fokuset på viltressursene gjennom: Økt jakttilgang, økt en-
gasjement for jegerrekruttering, viltkjøtt som ressurs og opp-
levelsesprodukt mm.  Det ble samtidig slått fast at målene i 
naturforvaltningen ikke skulle endres. 

Den gang ble det stilt en rekke spørsmål om hensikten med 
dette: Vil det føre til oppsplitting av fagmiljøer? Vil nærings-
utviklingen gå på bekostning av allmennhetens tilgang? Vil 
rovdyra få svakere eller sterkere vern? Vil det det være en poli-
tisk endring uten praktisk betydning for dem det angår?

Beslutningen skapte både skepsis og forventinger! «LMD 
skulle overta «styringsdialogen» med relevante viltorganer». 
Spenning omkring mulige organisatoriske endringer «ned-
over» i systemet økte hos noen. Hva med rollen og oppgavene 
til Miljødirektoratet? Ville noe bli fl yttet til Landbruksdirek-
toratet? Og hva med fylkesnivået og kommunenivået? Vil det 
bli omprioriteringer av ressurser og innsats? Får vi nye virke-
midler og tiltak?  Forventninger om en ny giv og mer positiv 
oppmerksomhet omkring jakt og hjorteviltforvaltning økte 
hos andre.

Det skjer noe! 

Som et resultat av jordbruksoppgjøret 2018 avga en parts-
sammensatt arbeidsgruppe 14. mars i år «Handlingsplan for 

næringsutvikling basert på høstbare viltressurser».  En godt 
gjennomarbeidet rapport som tar opp utfordringer og mulig-
heter innen temaene Jakt som opplevelsesprodukt, Verdiska-
ping, Viltkjøtt. Ikke uventet vises det her at det er produkter 
med basis i hjortevilt som har de største mulighetene – men 
det fi nnes også utfordringer! Samarbeid mellom grunneiere/
grunneierlag, produktutvikling, kompetanse og kvalitet er nøk-
kelbegrep som vi vil kunne følge framover. 

Viltkjøtt utgjør ikke de store andelene i dagens kjøttomset-
ning – og vil aldri kunne gjøre det. Men med så sterkt fokus 
på matens opprinnelse, tilsettingsstoff er og dyrevelferd som vi 
har sett nå i 2019, er det et enormt potensial for mer positiv 
synlighet og bedre bruk av hjorteviltressursene!

En handlingsplan foreligger – og hva så?  Det neste er hand-
ling! I rapporten framkommer det at det er avsatt midler over 
jordbruksavtalen og at Innovasjon Norge også er på ballen. 
Nå må dette bli bedre kjent blant aktører og i marked.  Dette 
kan gi ny giv inn i forvaltningen av høstbare viltressurser, og 
at viltforvaltningen ses sammen med andre landbruksressurser.  
Landbruksressurser er mye mer enn dyrevelferd, svin og korn: 
Utmarksressurser med skog og hjortevilt i en nøkkelrolle må 
løftes opp og fram.
 
Se bare på dette: Økende tømmerpriser – har gitt en klar øk-
ning av årlig hogstkvantum i skogene våre. På store deler av 
Østlandet har det nå i vår - etter fj orårets tørke - vært kraftige 
angrep av granbarkbiller igjen – som også krever økt hogst. 
Økningen i årlig hogstkvantum på gran har økt med opptil 
15 % på 5 år! Skogressursene utnyttes og det gir igjen nye 
hogstfl ater og mye elgmat som i elgens storhetstid på 1970 
og 1980-tallet!  Dette kan bli en av fl ere viktige  drivkrefter i 
arbeidet med de høstbare viltressursene.
Vi har forventinger!
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Tilrettelagt
jakt og fiske på
Værdalsbruket

Velkommen
til Værdalsbruket  midt i 

Trøndelag. En skog- og 

fjelleiendom som utgjør 

58% av Verdal kommunes 

areal.

Jakt, fiske og naturopplev-

elser er vårt hovedfokus, 

enten du foretrekker å være 

for deg selv i ro og fred eller 

om du ønsker et større 

fellesskap i mer organiserte 

former. 

N o e n  d a g e r  i  Ve r d a l s fj e l l a  g i r  m i n n e r  f o r  l i v e t

Foto: Stine Berg

AS Værdalsbruket
7660 VUKU
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Sett  elg og sett  hjort

Hvorfor ny instruks?
Fra og med høsten 2018 er instruksen for registrering av sett elg- og sett hjort-data endret. 
Etter ny instruks skal alle observasjoner av elg eller hjort rapporteres. Den tidligere praksis 
hvor dobbeltobservasjoner ble strøket, gav en uønsket eff ekt av jaktlagsstørrelse på ‘sett 
dyr pr. jegerdag’-indeksen. Vi vil her prøve å tydeliggjøre begrunnelsen for endringen.

TEKST: ERLING J. SOLBERG, VEBJØRN VEIBERG, CHRISTER M. ROLANDSEN OG ERLEND B. NILSEN (NINA)

Observasjoner under jakt på elg og hjort skal ned på papiret og det er viktig for bruken av statistikken at alle fører skjemaene på samme måte. 
Foto: Endre G. Ofstad
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Formålet med sett elg og sett hjort er å 
samle informasjon om antall dyreobser-
vasjoner og jegernes jaktinnsats. Denne 
informasjonen gir indekser som kan 
knyttes til bestandenes kjønns- og al-
derssammensetning, produktivitet og 
utvikling. Metodikken er ikke egnet 
til å gi et estimat på antall individer i 
bestanden. En viktig antagelse for me-
todikken er at alle jegere er uavhengige 
observatører. Gammel instruks for regis-
trering av sett elg og hjort sa derimot at 
når fl ere jegere på et jaktlag observerte 

det samme dyret, skulle dette bare re-
gistreres som én enkeltobservasjon. Når 
størrelsen på jaktlaget øker, øker også 
sannsynligheten for slike dobbeltobser-
vasjoner. Praksisen med kansellering av 
såkalte dobbeltobservasjoner medførte 
derfor en uønsket avhengighet mellom 
jaktlagets størrelse og antall observasjo-
ner som ble registrert. Den nye instruk-
sen for sett elg og sett hjort opphever 
denne uønskede koblingen mellom 
jaktlagsstørrelse og antall registrerte ob-
servasjoner.

Instruksendringen ble iverksatt av 
Miljødirektoratet etter råd fra Norsk 
institutt for naturforskning (NINA). 
Disse rådene var basert på studier som 
antydet at praksisen med å kansellere 
dobbeltobservasjoner hadde en uhel-
dig eff ekt på presisjonen av sett dyr pr. 
jegerdag-indeksen (Solberg mfl . 2014). 
Rent teoretisk forventer vi at andelen 
observasjoner som kanselleres er større i 
store enn i små jaktlag. Dette skjer fordi 
sannsynligheten for å se samme dyr to 
ganger øker med antallet øyne som ob-
serverer. Ideelt sett burde indeksen kun 
variere med bestandens størrelse, og al-
ler helst slik at en dobling av bestanden 
medfører en dobling i antall dyr sett pr. 
jegerdag. Dette vil imidlertid sjeldent 
være tilfelle så lenge indeksen også va-
rierer med jaktlagsstørrelsen. Proble-
met er forventet å være størst der an-
delen kansellerte dobbeltobservasjoner 
øker raskt med økende jaktlagsstørrelse, 
og kan i verste fall gjøre det umulig å 
spore endringer i bestandsstørrelsen 
med særlig presisjon. I boks 1 viser vi 
hovedprinsippene for hvordan jaktlags-
størrelsen påvirker indeksverdien og 
hvorfor ny instruks vil bidra til en mer 
presis indeks.
For å undersøke hvordan jaktlagsstør-
relsen påvirket registreringen av obser-
vasjonsdata, samlet vi data fra 31 elg- 
og 24 hjortejaktlag under jakta 2016 
(Solberg mfl . 2017). Jaktlagene fordelte 
seg over hele landet og varierte både i 
størrelse og med jaktformen de prak-
tiserte. Fra hvert av lagene fi kk vi sett 
dyr-data innsamlet etter både gammel 
og ny instruks. Etter gammel instruks 
skulle alle observasjoner av elg eller 
hjort som med rimelig sikkerhet var 
observert av en eller fl ere jegere i jaktla-
get samme dag, kanselleres. Etter ny in-
struks skulle summen av alle enkeltje-
gernes observasjoner registreres, altså 
ingen observasjoner skulle kanselleres. 
På denne måten kunne vi beregne hvor 
stor andel av alle observasjonene som 
ble registrert etter gammel instruks, og 
i hvilken grad denne andelen varierte 
med jaktlagets størrelse. 

Resultatet ble som forventet: Mens 
et jaktlag på 1 person registrerte nesten 
alle observasjoner av dyr (85-95 %), ble 
kun omkring 60 % av observasjonene 
registrert når jaktlaget besto av 9-10 
personer (Figur 1). Dette tilsier en re-
duksjon i antall dyr sett pr. jegerdag på 
omkring 30 % som følge av forskjellene i 
jaktlagsstørrelse alene. I tillegg kommer 
andre forhold som potensielt kan re-

Figur 1. Andelen av alle observerte elg og hjort som er rapportert ett er gammel instruks i forhold 
til jaktlagsstørrelse. Innfelt fi gur viser gjennomsnitt lig andel sett  fordelt på jaktlagsstørrelse. 
Data fra 31 elgjaktlag (357 jaktlagsdager) og 20 hjortejaktlag (177 jaktøkter) som jaktet i utmark.

ELG

HJORT
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jegerdag i perioden 2018-2020 dersom 
bestanden forblir på samme nivå. An-
tallet dyr skutt pr. jegerdag vil da ikke 
endre seg, og det samme gjelder for an-
tallet dyr sett pr. jegerdag dersom data 
innsamles etter gammel instruks (med 
mindre jaktlagsstørrelsen endrer seg 
samtidig). Antallet elg sett pr. jegerdag 
vil imidlertid øke når data samles inn 
etter ny instruks. I dette tilfelle har vi 
latt den øke med 43 %, som var forven-
tet gjennomsnittlig økning i jaktlagene 
i forundersøkelsen (Solberg mfl . 2017).  

Ved å se på antallet dyr skutt pr. je-
gerdag før og nå, er det mulig å holde 
en rimelig god oversikt over utviklingen 
i bestanden i en overgangsperiode. Der-
etter, når vi får fl ere år med data etter ny 
instruks, kan sett dyr pr. jegerdag tas i 
bruk som tidligere. 

I dag er det vanlig praksis å laste inn 
sett dyr- og skutt dyr-data i Hjortevil-
tregisteret for deretter å laste ned tabeller 
og grafi kk som viser utviklingen i indek-
sverdiene. Antallet dyr skutt pr. jegerdag 
er dessverre ikke blant de indeksene som 
kan vises grafi sk i dagens register, men 
det jobbes med en slik løsning. Denne 
prosedyren vil forhåpentligvis foreligge i 
god tid før neste jaktsesong. 

Foto: Christer M. Rolan
Foto: Christer M. Rol

Forventet endring, 
ny instruks

Forventet endring, 
gammel instruks

Forventet endring, ny 
og gammel instruks

dusere presisjonen (Solberg mfl . 2014). 
Små endringer i jaktlagsstørrelsen vil 
nødvendigvis ha mindre eff ekt, men kan 
likevel få uheldige konsekvenser dersom 
de er systematiske over tid (eks. økende 
jaktlagsstørrelse med økende bestand, 
Solberg mfl . 2017).

Hva er konsekvensene av 

instruksendringen for sett  dyr

pr. jegerdag-indeksen?

På kort sikt er konsekvensene av in-
struksendringen at antallet dyr sett 
pr. jegerdag vil øke i 2018 i forhold til 
tidligere år. I de 55 jaktlagene fra for-
undersøkelsen ble omkring 70 % av 
elgobservasjonene og 80 % av hjor-
teobservasjonene registrert når lagene 
rapporterte etter gammel instruks (Sol-
berg mfl . 2017). Det betyr at antallet elg 
og hjort sett pr. jegerdag kan forventes 
å øke med henholdsvis 43 % og 25 % 
i gjennomsnitt i de aktuelle jaktlagene, 
dersom bestanden ikke endrer seg i pe-
rioden. Det var imidlertid stor variasjon 
mellom jaktlagene i andelen observasjo-
ner som ble rapportert, og derfor er det 
umulig å justere den nye indeksen basert 
på denne prosentverdien. I praksis betyr 
det at instruksendringen vil resultere i et 

høyere antall dyr sett pr. jegerdag, og at 
gamle og nye indeksverdier ikke vil være 
direkte sammenlignbare. 

Det er viktig å merke seg at instruk-
sendringen kun påvirker indekser som 
beregnes ved å sammenligne antallet dyr 
sett med jaktinnsatsen (eks. «antall dyr 
sett pr. jegerdag»). Indekser på kjønns-
rate (eks. «antall sett ku pr. okse») eller 
kalveproduksjon (eks. «antall sett kalv 
pr. ku», «tvillingrate») påvirkes ikke av 
instruksendringen.

I overgangsperioden har vi foreslått at 
alle forvaltningsnivå bør ta i bruk «antal-
let dyr skutt pr. jegerdag» som alternativt 
mål på bestandsutviklingen. Denne in-
deksen, som beregnes ved å dele antallet 
elg eller hjort skutt med antallet jegerda-
ger, påvirkes ikke av instruksendringen. 
Dessuten viser tidligere studier at antall 
dyr skutt pr. jegerdag er et vel så godt 
mål på utviklingen i bestandsstørrelse 
som antallet dyr sett pr. jegerdag, i det 
minste i større regioner (eks. Solberg 
mfl . 2014). 

Figur 2 viser utviklingen i antall elg 
sett pr. jegerdag og antallet elg skutt pr. 
jegerdag i Stjørdal kommune i perioden 
1981-2017. I tillegg vises den forventede 
utviklingen i antall elg skutt og sett pr. 

Figur 2. Variasjon i antall elg sett  og felt pr. jegerdag i Stjørdal kommune i perioden 1981-2017. Antall elg felt pr. jegerdag er multiplisert med 5 for 
å kunne vises på samme skala som sett  elg pr. jegerdag. Forventet utvikling fra og med 2018 forutsett er ingen endring i bestandsstørrelsen. Antall 
sett  elg pr. jegerdag ett er ny instruks antar at andelen observasjoner av elg som ble rapportert ett er gammel instruks tilsvarer gjennomsnitt et i 
jaktlagene som inngikk i forundersøkelsen (Solberg mfl . 2017).
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men ikke nødvendigvis har øyekontakt 
hele tiden. Ved drivjakt vil det ofte være 
snakk om sekunder når et dyr passerer 
en post, mens det ved løshundjakt kan 
være snakk om minutter når jeger stiller 
inn på dyret. Fordi det jaktes i skog, kan 
det da være at dyret tidvis befi nner seg 
utenfor syne, men der det likevel er he-
vet over tvil at det er samme dyret. 

I enkelte tilfeller kan en jaktsituasjon 
vedvare i timer og kanskje også hele 
jaktdagen. Et eksempel er når en jeger 
stiller inn på dyr som først ble observert 
på avstand. I slike tilfeller kan det ta lang 
tid før jeger er framme ved målet. Et av-
gjørende punkt er da om jeger har kon-
takt med dyret undervegs. Det vil ofte 
være tilfelle dersom jeger dirigeres av en 
annen jeger som har kontinuerlig syns-
kontakt med dyret, men trenger ikke 
være tilfelle dersom jeger jakter alene og 
det går lang tid mellom observasjoner. I 
slike tilfeller tror vi det er best om jaktle-
der defi nerer hva som er jaktsituasjonen.

Regelen ved sett dyr-registreringen 
er at kun jegernes observasjoner og 
tidsbruk skal registreres. En jeger bør 

i denne sammenheng være en person 
med våpen som lovlig kan felle en elg 
eller hjort i området. Enkelte velger også 
å inkludere observasjoner og innsats fra 
ikke-jegere, for eksempel hundefører 
uten våpen. Det er en praksis vi fraråder 
fordi en person uten våpen aldri kan fel-
le et dyr, og følgelig vil varierende antall 
ikke-jegere skape feilvariasjon i indek-
sen «antall dyr skutt pr. jegerdag». 

Dersom fl ere jegere som befi nner seg 
på samme sted observerer et dyr, skal det 
registreres like mange observasjoner som 
antallet jegere. Et unntak er hvis en eller 
fl ere personer med våpen ikke defi neres 
som fullverdige jegere (eks. ved opplæ-
ringsjakt). I slike tilfeller bør jaktleder de-
fi nere hvem som er jegere og kun rappor-
tere deres observasjoner og jaktinnsats. 

Det bør også presiseres at kun dyr sett 
under jakt skal registreres. En jeger er på 
jakt når vedkommende lovlig kan felle en 
elg eller hjort dersom situasjonen tilsier det. 
Det betyr at dyr sett utenfor jaktterrenget 
ikke skal registreres, og at tid medgått til 
transport til og fra jaktterreng, og til slak-
ting, ikke skal betraktes som tid medgått 

Hvordan bør vi samle inn sett  dyr-data?

Det eksisterer ingen strikt standard for 
hvordan sett dyr-data skal registreres og 
rapporteres, og av den grunn har det ut-
viklet seg noe varierende praksis mellom 
jaktlag og områder. Når instruksen nå er 
endret med hensyn til hvilke observasjoner 
som skal registreres, kan det derfor være på 
sin plass å også foreslå noen felles retnings-
linjer for hva som er gyldige observasjoner 
og hvem som er en gyldig observatør. 

Slik vi ser det bør grunnregelen være at: 
Alle elg eller hjort observert av jegere som 
jaktinnsatsen registreres for, skal registreres! 
Det betyr at alle observasjoner av dyr skal 
med, uavhengig av om dyret er sett tidligere 
samme dag av samme jeger eller andre jege-
re i laget. Unntaket er dersom samme jeger 
gjør gjentatte observasjoner av samme dyr i 
samme jaktsituasjon. Disse skal kun regnes 
som én observasjon. Et typisk eksempel vil 
være en elg eller hjort som beveger seg inn 
og ut av syne for en jeger i samme jaktsitu-
asjon, og der det er hevet over rimelig tvil at 
dette er samme dyr. 

En jaktsituasjon er en kortvarig pe-
riode der jeger er i kontakt med dyret, 

Ku og kalv som observeres av 3 jegere i samme drevet, skal føres som 6 observasjoner i henhold til ny instruks. Foto: Kristian Norgaard Berglund
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til jakt. Dyr observert i jaktterrenget, men 
av jeger som selv befi nner seg utenfor jakt-
terrenget, bør imidlertid registreres dersom 
dette er en reell jaktsituasjon (eks. ved diri-
gering av andre jegere). Noen velger også å 
utelukke tid medgått til spisepauser (dvs. fra 
antall timer jaktet) og da bør heller ikke dyr 
observert i denne perioden registreres.

Veien videre

Vi mener det er fl ere fordeler enn ulem-
per med å endre på instruksen framfor å 
fortsette med noe som beviselig fører til 
avvik i indeksverdiene når jaktlagsstør-
relsen varierer. Vi har forståelse for de 
praktiske problemene endringene ska-
per, men som påpekt ovenfor fi nnes det 
løsninger i en overgangsfase. I enkelte 
områder valgte man likevel å ikke gjen-
nomføre instruksendringene sist høst, 
angivelig for å unngå brudd i tidsrekke-
ne midt i bestandsplanperioden. Dette 
vil være et lite problem så lenge end-
ringen gjennomføres i starten av neste 
planperiode. Verst tenkelig er en planløs 
prosess, der forskjellige lag legger om 
praksisen ved ulike tidspunkt. Dette vil 

skape en lang overgangsfase og vil gjøre 
sett dyr pr. jegerdag-indeksen for hele 
kommunen ubrukelig som erfarings-
grunnlag fra denne perioden. Når man 
legger om fra gammel til ny instruks er 
det derfor å anbefale at alle lagene i en 
kommune gjør dette samtidig. 

Å bruke informasjon innhentet gjennom 
praktisk jakt vil alltid by på utfordringer. 
Dette er fordi det er stor variasjon i hvor-
dan jakten utøves, observasjonsforholdene, 
og hvor eff ektive jegerne er. I tillegg skjer 
det systematiske endringer over tid knyttet 
til jaktkultur, jaktens generelle rammebe-
tingelser (eks. jakttiden eller tildelingsnø-
kler) og bruken av tekniske hjelpemidler. 
Dette er imidlertid problemer av langt mer 
generell karakter og er ikke spesielt knyttet 
til de instruksendringene som nå er iverk-
satt. Fordi jegere først og fremst er på jakt, 
vil bruken av jegere til å samle overvåkings-
data alltid være beheftet med visse avvik fra 
standardiserte metoder. Vi som forskere har 
da som jobb å avdekke og justere de stør-
ste avvikene slik at materialet til enhver tid 
er best mulig egnet til formålet—å bedrive 
god hjorteviltforvaltning. 

SETT DYR PR. JEGERDAG NÅR BESTANDSSTØRRELSE OG ANTALL JEGERE VARIERER

I eksempelet under viser vi hvorfor observasjoner registrert ett er gammel instruks kan føre til feil konklusjon med hensyn til 
bestandsutviklingen. I fi gur A og B er bestandsstørrelsen like stor (1 elg), mens den er dobbelt så stor i fi gur C (2 elg). Når observa-
sjoner registreres ett er gammel instruks kan i verste fall halvparten av alle observasjonene bli kansellert som dobbeltobservasjo-
ner når jaktlaget øker fra 1 til 2 jegere (fra A til B). Som en konsekvens synker antall elg sett  pr. jegerdag fra 1 til 0,5, og vi vil feilaktig 
konkludere med at bestanden er redusert. Motsatt  kan en økning i bestandsstørrelse forbli uoppdaget når vi samtidig øker antall 
jegere i jaktlaget og registrerer observasjoner ett er gammel instruks (fra A til C, 1 elg sett  pr. jegerdag i begge tilfeller). Dett e er 
igjen fordi andelen observasjoner som kanselleres øker med jaktlagsstørrelsen. Dersom vi ikke kansellerer dobbeltobservasjoner 
(dvs. ny instruks), vil kun bestandsstørrelsen, men ikke jaktlagets størrelse, påvirke antall elg sett  pr. jegerdag. 

REFERANSER:

1. Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. 
M., Ueno, M., Nilsen, E. B., Gangsei, L. 
E., Stenbrenden, M. & Libjå, L. E. 2014. 
Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: 
Styrker og forbedringspotensial. – 
NINA Rapport 1043. 103 s. http://www.
nina.no/archive/nina/PppBasePdf/
rapport/2014/1043.pdf.

2. Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, 
C. M. & Nilsen, E. B. 2017. Sett elg- og 
sett hjort-rapportering — bør vi en-
dre registreringsinstruksen? - NINA 
Rapport 1327. 32 s. http://hdl.handle.
net/11250/2443732.

OM FORFATTEREN:

Erling Johan Solberg er senio rfor-
sker ved Norsk Institutt  for Natur-
forskning ( NINA ) i Trondheim. Det 
meste av hans forskning er relatert til 
bestandsøkologi hos hjortevilt, med 
spesielt fokus på forvaltningsrele-
vante spørsmål. Solberg er dessuten 
prosjektleder for det nasjonale over-
våkningsprogrammet for hjortevilt.
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Veterinær Alina Evans er klar til å sett e GPS-halsband på en av de første
elgene som ble merket i Grensevilt-regi i februar 2018. Foto : Jon Arnemo
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Grensevilt 
– reduksjon av grensebarrierer 
for skandinavisk viltforvaltning
Det som for elg, ulv og jerv er et sammenhengende barskogsområde, er for oss 
et kart fullt av grenselinjer, alt fra eiendomsgrenser til den svensk-norske riks-
grensen. Skogen og viltet forvaltes ofte ulikt på hver side av grensene, basert på 
forskjellig lovgivning, historikk og interesser. Prosjektet Grensevilt med støtte 
fra Interreg Sverige-Norge legger et solid grunnlag for å gjøre viltforvaltningen 
mer grenseoverskridende og inkluderende. 

AV: ANE ERIKSEN1, BARBARA ZIMMERMANN1, CAMILLA WIKENROS2, KAREN MARIE MATHISEN1, PETTER WABAKKEN1, HÅKAN SAND2, 
MALIN ARONSSON2, JENS PERSSON2 (GRENSEVILTS PROSJEKTGRUPPE)

1 HØGSKOLEN I INNLANDET, FAKULTET FOR ANVENDT ØKOLOGI, LANDBRUKSFAG OG BIOTEKNOLOGI, CAMPUS EVENSTAD, 2480 KOPPANG
2 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, INSTITUTIONEN FOR EKOLOGI, GRIMSÖ FORSKNINGSSTATION, RIDDARHYTTAN
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De store barskogområdene i Norge og 
Sverige, sør for de samiske tamreinom-
rådene (Indre Skandinavia), huser noen 
av de største hjorteviltbestandene på den 
skandinaviske halvøya. Sammen med yn-
glende bestander av de store rovdyrene ulv, 
jerv, bjørn og gaupe, så vel som oter, bever, 
skogsfugl og annet småvilt, utgjør disse 
hjorteviltbestandene en del av regionens 
naturarv. Dermed er Indre Skandinavia et 
av få steder i Nord-Europa med en intakt 
innlandsfauna av store og mellomstore pat-
tedyr. De skandinaviske barskogområdene 
har i tillegg århundrelange tradisjoner for 
skogbruk og høsting av vilt, som begge er av 
økonomisk og kulturell verdi for befolknin-
gen. Elgen står her i en særstilling som den 
viktigste jaktbare viltarten, samtidig med at 
tette elgbestander fører til kostnader i form 
av beiteskader for skogbruket og kollisjoner 
med bil og jernbane. 

Klauvvilt og rovvilt forfl ytter seg fritt 
på tvers av administrative grenser og har 
ofte leveområder fordelt over fl ere for-
valtningsenheter. I de skandinaviske bar-
skogområdene lever bestandene av elg og 
alle de fi re store rovdyrartene på tvers av 
den svensk-norske riksgrensen. I tillegg 
gjør klimatiske forhold i den nordlige 
delen av regionen at en stor andel av elg-
bestanden trekker ned til lavereliggende 
vinterbeiteområder når snøen blir dyp i 
høyden. Grensekryssende elgtrekk gir en 

ekstrautfordring ved at inntektene fra høs-
tens elgjakt og utgiftene ved skogskader i 
de konsentrerte vinterbeiteområdene for-
deles ulikt mellom administrative enheter. 

Skogsområdene i Indre Skandinavia er 
imidlertid i endring. I løpet av de siste årene 
har vi sett en halvering i elgavskytningen 
i deler av Indre Skandinavia. Denne ned-
gangen sammenfaller med en fortetning 
av ulvestammen og jervens tilbakekomst 
til barskogen. I lys av disse endringene fi n-
nes det et behov for ny kunnskap som kan 
bidra til bedre grenseoverskridende forvalt-
ning av elg og rovdyr i Indre Skandinavia. 
Det fi nnes også et behov for å øke graden 
av dialog og kunnskapsutveksling på tvers 
av riksgrensen. Derfor startet vi i desember 
2017, med støtte fra Interreg Sverige-Nor-
ge og Hedmark fylkeskommune, prosjektet 
Grensevilt. Prosjektet er treårig og pågår 
til utgangen av november 2020. Det over-
ordnede målet med Grensevilt er å legge 
et solid grunnlag for en bedre grenseover-
skridende, inkluderende og konfl iktreduse-
rende fl erartsforvaltning av elg, ulv og jerv i 
barskogen i Indre Skandinavia, på tvers av 
riksgrensen og sør for det samiske tamrei-
nområdet. Arbeidet mot dette målet (illus-
trert i Figur 1) er delt inn i ulike arbeids-
pakker (WP) og består av to hoveddeler:

1. Oppbygging av et forskningsbasert og 
forvaltningsrelevant kunnskapsgrunn-

Figur 1 Interreg-prosjektet Grensevilt kombinerer ny kunnskap og et omfatt ende nett verks- og kommunikasjonsarbeid for å 
bidra til en mer grenseoverskridende og inkluderende viltforvaltning. WP1-WP7 representerer de ulike arbeidspakkene som 
sammen skal bidra til å nå prosjektets overordnede mål.

lag for å belyse grenserelaterte pro-
blemstillinger rundt samspillet mellom 
kulturarv (jakt og skogbruk) og naturarv 
(elg, ulv og jerv) i barskogområdene i 
Indre Skandinavia (WP2-WP5, Figur 
1). Prosjektet vil bidra med ny kunnskap 
av betydning for grenseoverskridende 
viltforvaltning, bl.a. eff ekter av grense-
kryssende elgtrekk, ulike faktorers på-
virkning på elgbestanden, ulvens uttak 
av elg i en fortettet ulvebestand, jervens 
økologi og påvirkning på elgbestan-
den, og menneskets og ulvens eff ekt på 
skogsjervens tilbakekomst.

2. Nettverks- og kommunikasjonsar-
beid for å tilrettelegge for en grenseo-
verskridende forvaltning (WP6-WP7, 
Figur 1). Hovedaktiviteten i denne delen 
av prosjektet er en felles svensk-norsk 
ressursgruppe (WP6) med representan-
ter for grunneiere, forvaltning, lokalbe-
folkning, forskning og ulike interesse-
grupper. Dette nettverket er et forum for 
åpen dialog mellom ulike berørte aktø-
rer om barrierer i dagens forvaltning av 
elg og rovvilt på tvers av riksgrensen.

Grensevilts første år dokumenterer 

grensekryssende elgtrekk

I løpet av det første året siden prosjek-
tets oppstart har vi kommet godt i gang, 
både med datainnsamling for kunn-
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skapsprosjektene og med nettverks- og 
kommunikasjonsarbeidet. Vår bredt 
sammensatte ressursgruppe har hatt to 
møter, vi har holdt over 30 innlegg og 
foredrag, er ofte synlig i media og har 
egen nettside (grensevilt.weebly.com) og 
Facebook-side (facebook.com/grense-
vilt/). Sist vinter sparket vi kunnskaps-

prosjektene i gang ved å merke 21 elger, 
åtte ulver og sju jerver, og vi har utført 
studier i felt. Slik kartlegger vi elgenes 
trekkruter og rovdyrenes påvirkning på 
elgbestanden. Interesserte kan hele tiden 
følge de merkede Grensevilt-elgene ved 
å opprette en gratis profi l på nettsiden 
www.dyreposisjoner.no. Elghalsbåndene 

har jevnlig sendt posisjoner, og nå vet vi 
hvor de merkede elgene har sommerom-
rådene sine (Figur 2). Våre foreløpige 
vurderinger viser at 30% av elgene forble 
i samme område som de ble merket, og 
dermed ser ut til å bruke samme areal 
sommer og vinter. Et fl ertall på 70% 
vandret derimot til atskilte sommerom-
råder. Vandringsrutene peker stort sett 
nordover, mens én elg merket på läns-
grensen mellom Dalarna og Värmland 
trakk sørover. Mange av elgene krysset 
riksgrensen og vandret fra vinterbeite-
områder i Sverige til sommerområder i 
Norge. Av de merkede elgene bruker to 
tredjedeler altså områder både i Sverige 
og Norge. For inneværende vinter plan-
legger vi merking av ytterlige 18 elger 
innenfor rammen av Grensevilt. 

OM FORFATTEREN :

Ane Eriksen er økolog og forsker ved 
Høgskolen i Innlandet. Hun forsker på 
interaksjoner mellom ulike toppre-
datorer, mellom rovdyr og bytt edyr, 
og mellom rovdyr og mennesker. I sin 
doktorgrad studerte hun sanglæring 
og makevalg hos sangfugler.

Figur 2: I løpet av Grensevilts første år har prosjektet dokumentert områdebruken til 21 GPS-merkede elger. De blå prikkene viser hvor elgene ble 
merket vinteren 2017, og de røde prikkene viser hvor disse hadde sine sommerområder. De fl este trekkrutene fra vinter- til sommerområder gikk 
nordover, og mange krysset den svensk-norske riksgrensen. Kartet viser også revirgrensene til ulvene i Juvberget og Varåa (svarte polygoner) 
samt hjemmeområdene til tre jerver (blå polygoner), alle disse også merket i Grensevilt-regi.

Om vinteren trekker elgene i deler av studieområdet til konsentrerte vinterbeiteområder der 
elgtett heten kan bli svært høy og skogskadene store. Prosjektet Grensevilt kartlegger elgenes 
sesongtrekk og undersøker hvordan grensekryssende elgtrekk påvirker skogbruket, elgavsky-
tingen og rovviltet. Bildet er tatt  fra helikopter under elgmerking i nordre Värmland i februar 
2018. Foto : Jon Arnemo



Scandic Hell, Værnes

www.naturdata.no

FOR MER INFORMASJON 
se programmet som legges ut på 
våre nettsider i løpet av sommeren, 
www.naturdata.no

På våre nettsider kan man melde
seg på elektronisk og få all den
praktiske informasjonen som du 
vil trenge.

Har du spørsmål om konferansen,

JD224/JD224XTRM
50mm x 224mm
Over Barrel 84mm
Builds 140mm
290-380g  31+dB

JD224 LITE/XTRM
45mm x 224mm
Over Barrel 84mm
Builds 140mm
289-296g  29+dB

JD184/JD184XTRM
50mm x 184mm
Over Barrel 84mm
Builds 100mm
270-320g  28+dB

JD151/JD151XTRM
50mm x 151mm
Over Barrel 84mm
Builds 67mm
250-270g  23+dB

WD60/WD60XTRM
60mm x 151mm
Over Barrel 84mm
Builds 140mm
390-470g  35+dB

Lyddempingteknologi
utviklet av jegere

for jegere.
Velg Hausken Lyddemper

og få norsk design
i verdensklasse

på løpet. 

LYDDEMPER

www.hausken.no
Traditions You Can Trust



18   HJORTEVILTET 2019

AKTUELT

Stress, hva så?
Det er kjent for mange at stress utløser en atferdsendring, men ikke like mange er klar over 
den potensielle indre påkjenningen stress kan påføre et individ. Denne artikkelen vil gjøre 
kort rede for hvordan stress kan påvirke dyrets overlevelse og reproduksjon. 

SKREVET AV: CHRISTINA MARIE STØLHAUG

Ordet «stress» hører til i dagligtalen 
både når vi prater om mennesker og dyr. 
Men når vi spør oss selv om hvordan vi 
vil defi nere stress, blir det vanskelig. Når 
vi prater om stress og stressresponser hos 
dyr, tenker kanskje de fl este på fysiske 
stressituasjoner slik som å bli jaktet på. 
Dette gir atferdsmessige endringer, som 
for eksempel fl ukt fra, eller kamp mot 
stressmomentet. Likevel er stress mye 
mer enn de endringene vi ser, både når 
vi snakker om stressmomentet og stress-
reaksjonen.

Hva er stress?

Før vi kan gå dypere inn i temaet, tren-
ger vi en defi nisjon på stress. Stress 
kan defi neres på mange måter, og det 
fi nnes både kompliserte og forenklede 
versjoner. En måte å forklare det på, 
er at stress kommer av en stressor som 
utløser en stressrespons. Stressmomen-
tet (stressoren) er en forutsigbar eller 
uforutsigbar miljøforstyrrelse som for-
årsaker en fl erdimensjonal fysiologisk 
reaksjon (stressrespons) som utfordrer 
den indre stabiliteten. Den fysiologis-

ke responsen består blant annet av økt 
produksjon av stresshormoner (hos pat-
tedyr: glucocorticoider). Når kroppen 
er i en stressreaksjon fungerer den ikke 
normalt, så den prøver å senke nivået av 
stresshormoner for å komme tilbake til 
normal tilstand igjen.

Hva trigger stress?

Det fi nnes fl ere måter å dele inn stres-
sorer på, og en måte er å skille mellom 
fysisk og psykisk stress. Fysisk stress 
er stress som påføres fysisk utenifra. 

I områder med fl ere stress- og faremomenter, får ville dyr oft e økt årvåkenhet som holder dyret i live, men dett e kan samtidig gå 
på bekostning av næringsinntaket. Fo tograf: Siri Hokstad. Bildet er tatt  i Namsskogan Familiepark.
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Grovt sett kommer fysisk stress av 
vær (temperatur og nedbør), preda-
sjon (fra naturlige rovdyr og direkte 
menneskelige forstyrrelser), parasitter 
og mangel på mat. På den andre siden 
har vi psykisk stress som er relatert til 
stress påført fra innsiden, altså fra dy-
rets egen oppfattelse av områder rela-
tert til frykt. «Th e landscape of fear» 
er en teori relatert til nettopp dette. 
Teorien sier at dyrene føler frykt, og 
dermed føler stress, i områder som er 
relatert til farer. Denne frykten ligger 
spesielt for byttedyr, som for eksempel 
elg, hjort og rådyr. Frykten kommer av 
en faktisk eller oppfattet fare av tilste-
deværelsen av et rovdyr. Det vil si at 
elgen trenger ikke se ulven for å føle 
frykt, men om den en gang for eksem-
pel har møtt en ulv i en bestemt skog, 
vil elgen føle frykt ved å bevege seg i 
denne skogen. I områder som oppfat-
tes som risikable, vil dyrenes adferd 
ofte endres i form av økt årvåkenhet 
og endret bevegelsesmønster, som vi 
nå kjenner som en stressrespons. Fryk-
ten i «the landscape of fear» er ofte 
forbundet med naturlige predatorer, 
slik som nærvær av for eksempel gaupe 
for rådyra. Likevel kan byttedyr reage-
re på samme måte mot mennesker og 
menneskelige aktiviteter uten døde-
lig eff ekt, slik som for eksempel fj ell-
vandring. En hjort vil derfor rømme 
fra en fj ellvandrer uansett om han har 
med seg ei rifl e eller ikke. Et resultat 
i områder med hyppige forstyrrelser 
og områder forbundet med frykt kan 
være at byttedyrene bruker så mye tid 
og energi på årvåkenhet at det går ut 
over tid og energi til energiinntak. På 
den positive siden fører årvåkenhet til 
at sannsynligheten for å holde seg i 
live blir større da det gir en raskere re-
aksjonsevne mot eventuelle reelle farer 
som oppstår.

Varigheten av stress

I tillegg til atferdsendringene som 
skjer i forbindelse med en stressitua-
sjon, er det også vist at stress kan gi 
ødeleggende eff ekter på dyrets fi tness. 
Fitness er i økologien en samlebeteg-
nelse for dyrets evne for reproduksjon 
og overlevelse. Cort-fi tness-hypotesen 
nevnes i fl ere stress-studier, og den 
sier at når antallet miljøforstyrrelser 
øker, vil produksjonen av stresshor-
moner øke, som deretter gir en nega-
tiv påvirkning på fi tness. Likevel er 

forholdet mellom miljøforstyrrelser 
og fi tness ikke lineært, siden alle dyr 
trenger et visst nivå av stress for å hol-
de kroppens normale systemer i gang, 
og holde årvåkenheten for potensielle 
farer oppe som nevnt tidligere.

Videre er det vist at alle stressorer er 
ikke like ødeleggende for dyrets fi tness. 
Her må man skille mellom akutte og 
kroniske stressorer. Et predatorangrep 
vil for eksempel gi en kortvarig stress-
respons som ikke nødvendigvis er farlig 
for dyret. Pulsen øker, og kroppen settes 
i en «fi ght-or-fl ight-respons» som vil si 
at dyret velger om den skal fl ykte fra, 
eller kjempe mot faren. Dette bestem-
mes i løpet av mindre enn ett sekund. 
En elg vil kanskje prøve å sparke en 
ulv, mens et rådyr vil prøve å løpe fra ei 
gaupe. Når vi derimot snakker om lang-
varig stress, kan vi for eksempel nevne 
menneskelig påvirkning. Se for deg at 
du går på fj elltur og kommer over en re-
infl okk. Reinfl okken blir skremt av deg, 
løper opp fj ellsiden og forsvinner. Det-
te er en akutt stressituasjon. Om dette 
derimot skjer hver dag, vil den akutte 
stressoren endre seg til en kronisk stres-
sor. Reinen vil ikke få kroppen tilbake 
til normal tilstand mellom hver gang 
den blir skremt, og kroppen vil være 
stresset over lenger tid. Det er når dette 
inntrer at de potensielle ødeleggende 
faktorene for fi tness trer inn.

Konsekvenser av kronisk stress

Nyfødte er ofte sårbare for ytre på-
virkning, inkludert stress. Om kronisk 
stress blir påført den nyfødte i den 
første tiden etter fødselen, kan den i 
verste fall bli svekket for resten av li-
vet. Utviklingen av hjernen til et foster 
fortsetter også etter at det er født. Ved 
kronisk stress kan denne utviklingen 
forstyrres og gi varig men. Studier vi-
ser også at kronisk stress påvirker ikke 
bare individnivå, men kan også skale-
res opp til populasjonsnivå. Dette kan 
skje når en drektig mor blir utsatt for 
kronisk stress. Stressresponsene påvir-
ker ikke bare moren, men også foste-
ret. Utviklingen av fosteret blir derfor 
forstyrret, som fører til at avkommet 
kan bli født med svekket fi tness. Når 
avkommet vokser opp og fører sine ge-
ner videre, kan en svekket fi tness føres 
videre til neste generasjon. I verste fall 
kan fi tness være så negativt påvirket at 
individet ikke i hele tatt er i stand til å 
hverken reprodusere eller overleve.

Veien videre

Studier på stress har foregått i fle-
re tiår. Studiene har utviklet seg fra 
å kun observere atferdsendringer, til 
å være svært komplekse studier med 
flerdimensjonale fysiologiske respon-
ser. Slike studier har blant annet av-
dekket at stress ikke bare kan påvirke 
individ, men også populasjonsnivået 
negativt. I dag er det få studier på elg, 
hjort og rådyr som viser at stress kan 
svekke fitness på individ og popula-
sjonsnivå. Likevel er det grunn til å 
tro at det kan gjelde for disse artene 
da det er vist nedgang i fitness på flere 
andre arter, slik som fugler, harer, se-
ler, iguaner og lemurer. 

Tolkning av resultat må likevel gjø-
res nøyaktig da endring i produksjon 
av stresshormoner bestemmes av en 
rekke faktorer. Økofysiologi er en ny 
tilnærming i forskningen som tar et 
steg videre, og kobler hvordan dyre-
nes fysiologi endrer seg i ulike miljø 
og miljøforandringer. I en verden der 
menneske setter stadig større fotav-
trykk, er det viktig med stress-studi-
er. Ved å bruke metoder for å spore 
tilbake fra stressrespons til stressor, 
kan vi potentielt begrense og mulig 
avverge unødvendige forstyrrelser. 
Dette er viktig for økologi og natur-
forvaltning, og for å legge til rette for 
en sameksistens mellom mennesker 
og dyreliv. 

KILDER:

Denne artikkelen har grunnlag fra 
masteroppgaven til artikkelens forfatt er. For 
å lese mer, og se utfyllende kildeliste, se:
«Stress: does it matt er? A review of 
mechanisms and fi tness consequenses of 
stress in large herbivores»
htt ps://brage.bibsys.no/xmlui/

handle/11250/2392481 

OMTALE AV FORFATTER:

Christina Marie Stølhaug har en 
bachelor i utmarksforvaltning, og 
master i anvendt økologi. Hun har 
tidligere jobbet som naturveileder, 
og jobber nå som lektor på Øya vi-
deregående skole. Der underviser 
hun blant annet i naturforvaltning. 
Fritiden hennes går med til frilufts-
liv, der en irsksetter og en jakthund 
ofte er med.
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Unormal atferd 
HOS HJORTEVILT
Unormal atferd hos hjortevilt observeres fra tid til annen, men 
årsakene kan være mange og ha ulik alvorlighetsgrad. Det er vik-
tig at dyrehelse- og viltforvaltningsmyndighetene blir varslet ved 
observasjon av unormal atferd, helst dokumentert med video og 
bilde. Da bidrar man til at uønskede sykdomstilstander i hjorte-
viltpopulasjonene kan oppdages på et tidlig tidspunkt og at dyre-
velferden blir ivaretatt på best mulig måte. Her har vi samlet de 
vanligste årsakene til unormal atferd hos hjortevilt. 

SKREVET AV: KNUT MADSLIEN, KJELL HANDELAND, JØRN VÅGE, TURID VIKØREN 
FAGGRUPPE VILTHELSE, VETERINÆRINSTITUTTET I OSLO

BILDE 1. Øyeforandringer ved ondartet katarrfeber hos en elg: Hornhinna er blakket i ytt erkante-
ne, og man ser øyekatarr med rødme og verk (puss).
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BILDE 2. Bildet viser et kløyvd hode fra en eldre, avmagret elgku med silbenssvulst. Svulstmassene (hvitt  omriss på bildet) kan sees som et rosa til 
mer rødlig vev bakerst i nesehulen som har bredt seg gjennom beinvevet på neseryggen, samt inn i fremre del av hjernen.

Sykdommer som påvirker atferden

Norsk hjortevilt har generelt god helse, 
men de siste årene har det vært mye 
fokus på den alvorlige sykdommen 
skrantesyke (CWD), som nå er påvist 
hos villrein, hjort og elg. 

Veterinærinstituttet får mange 
henvendelser fra publikum om unor-
mal atferd hos hjortevilt og dette er 
viktig informasjon for oss for å kun-
ne overvåke helsetilstanden til disse 
dyrene. 

Et alvorlig sykt dyr vil ofte være 
mindre vaktsomt og virke mer ”tamt” 
enn normalt. Dyret kan være apatisk, 

aggressivt eller vise annen unormal at-
ferd. Alvorlig syke dyr vil ofte ha sle-
pende eller sjanglete gange, henge med 
hodet og ikke bevege ørene så mye som 
normalt.

Ved sykdommer i hjernen og nerve-
systemet vil en kunne se tilsynelaten-
de blindhet og unormal respons på 
lyd og bevegelser. Dyra kan stange 
eller stå og lene hodet mot trær, eller 
de kan bevege seg unormalt. I enkelte 
tilfeller kan en se lammelser, kramper 
eller rykninger.

Under har vi samlet informasjon om 
sykdomstilstander, utenom skrantesyke, 

som kan medføre unormal atferd.

Ondartet katarrfeber

Ondarta katarrfeber er en alvorlig virus-
sykdom som rammer hjortedyr (elg, rå-
dyr, hjort, rein), storfe og gris her i lan-
det. Sykdommen skyldes ulike 
herpesvirus (ondarta katarrfeber-virus) 
som er vanlig forekommende hos sau 
(OvHV-2) og geit (CpHV-2), uten at 
disse artene blir syke selv. Hjortedyrene 
får høy feber, redusert allmenntilstand 
og unormal oppførsel. De kan utvikle 
betennelse i hjerne, øyne (bilde 1), for-
døyelseskanal og luftveier. 
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Silbenssvulst

Silbenssvulst er en ondartet kreftform 
med utspring ved silbenet som fi nnes 
bakerst i nesehulen på overgangen til 
hjernen.

Ved silbenssvulster observeres av og 
til blodtilblandet, illeluktende puss fra 

neseborene. Hvis silbenssvulsten vokser 
inn i hjernen (bilde 2) får dyret ofte 
sentralnervøse forstyrrelser, som kan 
ytre seg som mangel på fl uktatferd, el-
gen går i ring eller virker å være blind. 
Enkelte ganger kan svulsten vokse 
igjennom nesetaket og være synlig som 

en rund, pelskledd hevelse mellom øy-
nene, som i sjeldne tilfeller kan bli på 
størrelse med en fotball.

Grå stær (katarakt)

Grå stær (katarakt) er ikke uvanlig hos 
elg, spesielt hos eldre elgkyr, og kan af-

BILDE 3. Grå stær: Linsen i øyet er blakket og forårsaker nedsatt  syn, eller i verste fall, blindhet.
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ÅRETS STILLE NYHET:

A-TEC H2

3 MODULER
FORLENGENDE: 150 MM
TOTALLENGDE: 230 MM
EFFEKT: 33 DBC
DIAMETER: 49.4 MM
VEKT: 410 GRAM

2 MODULER
FORLENGENDE: 109.25 MM
TOTALLENGDE: 189.25 MM
EFFEKT: 27-28 DBC
DIAMETER: 49.4 MM
VEKT: 332 GRAM

1 MODUL
FORLENGENDE: 68.5 MM
TOTALLENGDE: 149 MM
EFFEKT: 20-21 DBC
DIAMETER: 49.4 MM
VEKT: 260 GRAM

H2 er Hertz versjon 2 og erstatter hele Hertz-serien. 
En mer effektiv, solid og fleksibel lyddemper. 

Nå får du én lyddemper som er 3-i-1 
grunnet moduloppbyggingen. H2 
leveres i vanlige gjenger eller 
med A-LOCK hurtigmontasje 
som opsjon.

fi sere ett eller begge øyne. Øyelinsa, som ligger bak pupillåp-
ningen, er normalt glassklar og gjennomsiktig. Ved grå stær 
blir linsa gradvis grålig og ugjennomsiktig (bilde 3). Sykdom-
men forårsaker derfor nedsatt synsevne, i verste fall blindhet, 
og dyrets atferd bærer derfor preg av nedsatt skyhet for men-
nesker og uvanlig bevegelsesmønster. Årsaken til grå stær hos 
elg er ikke kjent. Lidelsen påvises ofte hos eldre dyr og kan 
hos disse være et aldersrelatert fenomen. 

Hjernemark (Elaphostrongylus)
Hjernemark er svært vanlig hos rein, hjort og elg her i landet. 
Dyrene blir i stor grad smittet som kalver og ved tunge infek-
sjoner kan det oppstå symptomer på lammelse og generell 
svakhet, spesielt i bakparten. Hos hjort og villrein kan det også 
være tegn på hjerneskade. I tillegg kan trolig moderate infek-
sjoner medføre en viss svekkelse av kalvenes kondisjon, og der-
med påvirke deres evne til å klare seg gjennom vinteren. Para-
sittene har en komplisert livssyklus og har tilhold i 
sentralnervesystemet og muskelhinnene.

Abscess («verkebyll») i hjernen

Av og til forekommer det abscesser («verkebyller») i hjernen til 
hjortevilt som kan påvirke atferden (bilde 4). Abscessene inne-
holder ofte illeluktende puss og forårsakes av bakterier som 
kan ankomme hjernen via blodet, nervebaner eller skader i kra-
niet. Størrelsen på abscessen, og den anatomiske plasseringen i 
hjernen, vil være av betydning for alvorlighetsgraden til de kli-
niske symptomene som opptrer hos hjorteviltet. 

Parykkhorn

Gevirsyklusen hos hjortedyr reguleres av hormoner fra hypofy-
sen (hjernevedhenget) og testiklene. Parykkhorn er en lidelse 
hos hjortedyr, som oppstår ved at hormonproduserende kjert-
lers funksjon forstyrres, for eksempel ved sykdommer (svulst) 
eller skader (traume) i disse organene. Parykkhorn viser seg 
som en svulstaktig, parykklignende omdannelse av geviret og 

BILDE 5. Rådyrbukk med parykkhorn.



24   HJORTEVILTET 2019

AKTUELT

de er bastkledde, vokser uavbrutt og feies 
ikke. Det er spesielt rådyr (bilde 5), men 
også elg og i sjeldne tilfeller rein, som 
rammes av denne lidelsen. Parykkhorna 
kan vokse seg ned i panna foran øynene 
og dermed begrense synsfeltet til dyret 
og dermed forårsake unormal adferd. 

Mor med avkom

Når elgkua eller hjortekolla går sammen 
med kalven kan mora vise en beskytten-
de atferd som kan virke truende overfor 
oss mennesker. Dette kan være alt fra å 
legge ørene bakover, trampende bevegel-
ser med frambeina, til trav i retning oss 
og direkte «angrep». Det er viktig å un-

BILDE 4. På dett e tverrsnitt et av hjernen fra en villrein sees en lysegrønn abscess (verkebyll) sentralt (ved pinsett ).

derstreke at denne atferden, som virker 
truende på oss, ikke har bakgrunn i syk-
dom, og er forårsaket av et naturlig in-
stinkt hos mordyret om å forsvare av-
kommet mot potensielle trusler.

Tiltak

Ved observasjon av hjortevilt med unor-
mal atferd er det viktig å dokumentere 
atferden med video (bilder), og deretter 
rapportere dette til lokalt Mattilsyn 
eller viltansvarlig i kommunen.

Viltgruppa ved Veterinærinstituttet i 
Oslo kan også kontaktes, mer info fi n-
ner du på www.vilthelse.no. 

OM FORFATTEREN:

Knut Madslien, veterinær, PhD, 
fagansvarlig vilthelse & leder for 
Helseovervåkingsprogrammet for 
hjortevilt og moskus ( HOP ), Veteri-
nærinstitutt et Oslo. Knut er en ivrig 
jeger og har lang erfaring med vilthel-
se hos hjortedyr, rovdyr og villfugl.
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fredag kl. 10–18, 
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ELVERUM 8.–11. AUGUST 2018

De nordiske jakt- 
og fiskedagene

Arrangeres i samarbeid med 
Norges Jeger- og Fiskerforbund

Jakt- og fiskedagene på 
Norsk skogmuseum i Elverum er 

Norges viktigste møtested for 
friluftsfolk, jegere og fiskere! 

Over 32 000 besøkende hvert år. 
Mange spennende utstillere med 

gode tilbud på våpen, 
ammunisjon og optikk!

Ta kontakt 
for program!
skogmus.no

Mer info? tlf: 62 40 90 00  
post@skogmus.no

32 000 
BESØKENDE 
HVERT ÅR!
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I 2006 ble det første villsvinet i nyere tid skutt i Aremark kommune i Østfold. Dette var en 
råne. Omtrent samtidig skjedde det samme i Halden. Siden den gang har antall felte villsvin 
gått opp og ned etter hvor harde vintrene har vært. De siste årene med relativt milde vintre 
med lite snø har ført til at avskytingen har økt jevnt og trutt, både i Aremark og i kommune-
ne rundt. Fokuset på den nye fremmede arten har økt betydelig de siste årene, også nasjonalt. 
Spesielt har situasjonen med afrikansk svinepest rundt i Europa ført til at også myndighetene 
har fått opp øynene for villsvin. I 2019 har Klima og Miljødepartementet bedt Miljødirek-
toratet og Mattilsynet starte opp arbeidet med en handlingsplan mot villsvin i Norge, med 
hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, på et minst mulig område. I Østfold, Akershus 
og Hedmark kommer vi til å ha villsvin i grensetraktene i all overskuelig fremtid, uansett hva 
både myndigheter og andre gjør av tiltak i Norge – og vi må derfor håndtere og forvalte arten 
på best mulig måte lokalt. Men hva slags erfaringer har Østfold etter snart 15 år med villsvin, 
og hvordan håndterer vi «den levende jordfreseren» i fremtiden?

TEKST : PÅL SINDRE SVAE

Villsvina i Østfold 
– historie, status og behov for grunneiersamarbeid

Det er viktig å skille på åting og foring, men bør tillatelse til avledningsforing være en av 
gulrøtt ene for å øke motivasjonen til forpliktende grunneiersamarbeid? Foto: UAØ. 
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Historien og utviklingen i Østfold

I 2017/2018 ble det rapportert 212 felte 
villsvin i Østfold, hvorav 85 i Aremark 
kommune og 100 i Halden kommune 
(fi gur 1). Kun 27 ble rapportert felt fra 
de andre kommunene i Østfold. Per i 
dag (2019) har vi etablerte suggefl okker 
i store deler av kommunene Aremark og 
Halden. I tillegg er bestanden etablert i 
Marker kommune på østsiden av Hal-
denvassdraget nordover til omtrent E18 
og i sørøstre deler av Rakkestad kom-
mune. Vi anslår bestanden til noen få 
hundre dyr i Østfold (vinterbestand). 
Villsvin har også etablert seg i sørøstre 
deler av Hedmark, men denne etablerin-
gen kommer ikke fra Østfoldbestanden. 
Spredningen her er et resultat av at den 
svenske bestanden brer seg vestover og 
nordover.Etableringen i Aremark og 
Halden er også resultater av spredning 
fra Sverige, fra satellittbestander i hen-
holdsvis Dals-Ed kommune og Ström-
stad kommune. 

Villsvinet etablerer seg litt som bjør-
nen.  Purkene som er kjernen i bestan-
den, etablerer seg ofte ganske nær der de 
er oppvokst. Ungrånene (i daglig tale, og 
etter svensk påvirkning, kalt galter enda 
de ikke er kastrert) kan ofte ta lange 
streif, for så å vende tilbake når brunst-
en nærmer seg.  Så også i Østfold, hvor 
den faste bestanden knapt har utvidet 
sin utbredelse med mer enn 2 – 3 km 
per år.  Villsvinene er stort sett nattak-
tive, og holder seg i ro i et lite, gjerne 
ekstra tett skogs- eller våtmarksområde 
på dagen, for så å ta nattlige utfl ukter på 
fort 5 – 6 km til faste beiteområder på 
natten.  Flere av suggefl okkene krysser 
riksgrensen hvert eneste døgn.  

Når det stadig henvises til hvor raskt 
spredningen og «bestandseksplosjonen» 
har skjedd i Sverige, så må man være klar 
over at det mye har vært resultat av en 
villet handling og forvaltning fra grunn-
eiere og jegere. Ikke minst i gods-områ-
dene i Sør- og Øst-Sverige er viltbruk, 
med tilrettelagt jakt på villsvin, dåhjort 
og fasan som driftsform fremfor tradi-
sjonell landbruksdrift ganske utbredt.  
Dette har fremskyndet etableringen i 
Sverige, og kan ikke brukes som eksem-
pel på hva som vil skje her i landet.

Hvordan har Østfold håndtert arten?

I Østfold har vi opplevd noen utfordrin-
ger med villsvinet, men panikkartete 
hendelser har vi vært skånet for. Den 
største utfordringen vi har hatt i Øst-

fold er å etablere samarbeid over store 
nok arealer. Vi har en eiendomsstruktur 
med små eiendommer som ofte har litt 
jord og litt skog. Det fi nnes også større 
eiendommer, og disse er gjerne mer rei-
ne skogseiendommer. Denne forskjellen 
byr på forskjellig motivasjon, tåleevne for 
skade og fokus hos grunneierne. Mang-
foldet av grunneiere er stort, og rollene 
til grunneier er mange. Noen er aktive 
bønder, mange har jegerhatten på, mens 
andre tenker økonomi også i utmarka. 

For villsvin, har Østfold ingen felles 
forvaltning over store nok arealer. Noen 
elgvald og utmarkslag er enige om mål-
settingen, men dette er ikke tilstrekkelig 
til å kontrollere bestanden av villsvin i 
ønsket retning. Det er viktig å skille mel-
lom en forvaltningsorganisering og en 
nærings- og økonomiorganisering.  Ut-
marks- og grunneierlagene er stort sett 
for det siste, mens de grunneierbaserte 
bestandsplanområdene er forpliktende 
forvaltningssamarbeid på grunneiersi-
den.  Enten det er det ene eller andre 
målet man måtte ha for forvaltningen av 
villsvin, trengs et forpliktende grunnei-
ersamarbeid over større enheter enn for 
elg siden leveområdet for villsvin, de en-
kelte individer og fl okker er større enn 
for elgen i Østfold. 

Villsvinet er en art som kan gjøre stor 
skade i jordbruket. Skadefrekvensen 
på landbruket er lav i Østfold, men en 
håndfull bønder har hatt noe skade.  I 
2018 gjennomførte Aremark Bonde-
lag en spørreundersøkelse til mottakere 
av produksjonsstøtte i kommune, for å 
kartlegge skadeomfanget. Undersøkel-
sen viste svært lite skader i Aremark, til 
tross for at det felles dobbelt så mange 
villsvin som elg i kommunen (SSB.no). 

Den tørre og varme sommeren i 2018 
kan ha ført til mindre skader, da det 
er meldt om slike erfaringer i Sverige. 
Det planlegges derfor ny undersøkelse 
i 2019. 

Motivasjonen for jakt er stor i Østfold, 
og har bidratt sterkt til at villsvinbestan-
den på vår side av grensen har økt sakte 
både i antall dyr og utbredelse. Vi ser 
det samme i søndre deler av Hedmark. 
Så fort det kommer villsvin inn slippes 
en gråhund eller det etableres et åte, og 
det jaktes hardt. Denne høye motivasjo-
nen for å jakte kommer trolig av både 
selve lysten og spenningen på et nytt 
jaktobjekt, men ikke minst også fordi 
bindeleddet mellom jeger, grunneier og 
bonde er svært nær. Ofte er dette en og 
samme person, og da betyr landbruket 
mye også for jegeren. Vi dyrker enhver 
liten åkerlapp i skogen, slik at den øko-
nomiske motivasjonen til å holde en lav 
villsvinbestand er svært høy. Det er den 
mest avgjørende faktor for den lave vek-
sten vi ser i bestanden, og dermed også 
skadenivået i landbruket. Det er også 
miljøer i Østfold som ønsker og spare og 
bygge bestand før det jaktes, men de er i 
mindretall, og de fl este jegerne er enige i 
at det bør jaktes intensivt på villsvin fra 
første stund. 

Samtidig som villsvinjakten i Østfold 
har høy etterspørsel opplever vi også at 
den nye arten kan gjøre annen jakt litt 
for spennende, både for hund og jeger. 
En elghund, være seg både gråhund og 
jämthund, sporer og stiller gjerne også 
villsvin, og ofte velger hunden gris frem-
for elg der det er mulig. Stålos på villsvin 
byr gjerne på litt andre vanskeligheter 
enn på elg, da villsvin er mer aggressive 
mot hunden og gjerne raskere i 
vendingen, samt at den gjerne står i tett 
vegetasjon. Det kan by på utfordring for 
hunden, da en utrent hund kan få skader 
fra gris som gjør utfall i en stålos. For 
elgjegeren kan dette by på noen over-
raskelser. Jegeren må være bevisst på hva 
som kan skje. Flere jegere har stillende 
villsvinhunder som benyttes til både elg 
og villsvin med godt hell, men da har de 
gjerne lagt ned en hel del innsats i å tre-
ne både hunden og seg selv til slik jakt. 
Likevel hører vi fortsatt om gråhunder 
som står i los to prestegjeld unna der 
selve jakten er, og da virker jakten mer 
forstyrrende enn bestandskontrolleren-
de, samt lite givende for postjegerne. 
Villsvinet er svært var for forstyrrelser, 
som gjør at også jakt med hund på andre 

«Motivasjonen for 
jakt er stor i Østfold, 
og har bidratt sterkt 

til at villsvinbe-
standen på vår side 
av grensen har økt 
sakte både i antall 
dyr og utbredelse.»
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arter bidrar til å gjøre forvaltningen av 
arten krevende og mer uforutsigbar enn 
nødvendig. Hundebruk bør behandles i 
grunneierorganiseringen, for å sørge for 
en eff ektiv jakt og mest mulig forutsig-
bar forvaltning.

 
Behov for endringer i lovverket

Det er et stort behov for å tilpasse regel-
verket for jakt på villsvin i Norge. Man-
ge jegere later til å tro at regelverket er 
likt i Norge og Sverige, og drar derfor 
med seg en del ideer hjem etter jakt på 
et svensk gods eller herregård. I dag er 
det ikke tillatt med fastmontert lys på 

villsvinjakt i Norge. Det er kun tillatt 
under åtejakt på rev. Her må det komme 
justeringer så raskt som mulig, da åtejakt 
på natta er den viktigste jaktformen for 
å skyte tilstrekkelig antall villsvin – og 
da trengs fastmontert lys. Selv i områ-
der i Sverige med veletablerte bestander 
i årevis står åtejakt for over halvparten 
av uttaket. Når jegeren så skyter et vills-
vin i mørket, eller i skumringen, må det 
være lovlig med kunstig bevegelig lys 
under ettersøk. I dag er kunstig lys på 
ettersøk kun tillatt på hjortevilt, med 
visse kriterier. Et villsvin med et perfekt 
bogskudd går gjerne noen meter uten 

særlig blodspor, slik at det alltid er svært 
utfordrende å gå ettersøk uten lys. Det er 
fl ere andre tilpassinger av lovverket som 
bør gjennomføres, men disse to er de vi 
anser som viktigst for å forvalte villsvi-
net på en eff ektiv, forsvarlig og human 
måte. Det er viktig at disse endringene i 
lovverket kommer på plass parallelt med 
handlingsplanen, ikke som et resultat 
etterpå. 

I tillegg til endringer i dagens 
lovverk er det behov for å gå opp 
noen linjer i eksisterende lovtekst. 
Hva ligger i betegnelsen kunstig 
lys? Miljødirektoratet er klare på at 
ulike typer nattoptikk faller under 
betegnelsen kunstig lys. Flere jurister 
har en annen vurdering av loven en 
dette, og mener at både termisk, digital 
og restlystforsterkere ikke er kunstig 
lys. Det er også delvis behandlet i 
rettssystemet, slik at dagens rettspraksis 
virker til å være at spesielt termiske 
kikkerter er lovlige. Siden det ikke er 
presisert noe som helst om nattoptikk i 
lovverket, kan det tolkes at nattoptikk er 

«Villsvinet bør forvaltes lokalt. Forplik-
tende lokalt grunneiersamarbeid vil være 
styrende for videre utvikling av villsvinet 
i Norge, og er sentralt for å kontrollere 
bestanden i fremtiden.»

En elghund jager oft e like gjerne villsvin som elg, noe som kan skape utfordringer og nye problemstillinger for både løshund-
jegeren og elgforvaltningen. Gråhunden Jåma til Knut Arne Gjems i los på villsvin. Fotograf:  Kjell Erik Moseid. 
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Halden kommune 20 40 70 100
Aremark kommune 50 75 70 85
Andre kommuner i 
Østfold

0 5 10 27

Totalt 70 120 150 212

Avskytingen av villsvin i Østfold i perioden 2014/2015 – 2017/2018, fordelt på kommune (SSB.no) 

lovlig på alt vilt. Vi har ingen begrens-
ninger på når på døgnet jakten kan ut-
føres, i motsetning til  Sverige. I Sverige 
ble det nylig tillatt med slike kikkerter 
og kunstig bevegelig lys på villsvin-
jakt på åte eller i åpne områder. Det lar 
seg gjøre i vårt naboland, da villsvin er 
eneste kløvviltet som kan jaktes i mør-
ket. Ønsker vi at hjort lovlig kan skytes 
på bøen i stummende mørke med hjelp 
av termisk? Er det forsvarlig, bør det be-
grenses og er det etiske betenkeligheter? 
Her er det et stort behov for presiserin-
ger på hva som er lov og ikke.  

De siste årene har vi ventet på en 
samleforskrift for vilt. Denne skal ifølge 
Miljødirektoratet komme før sommeren 
– men dessverre vet vi ikke før hvilken 
sommer. Når det gjelder villsvinforvalt-
ning er denne forskriften viktig, fordi det 
trolig blir begrensninger og presiseringer 
på bruk av åte og foring. Det er viktig 
å skille åting og foring av villsvin. Åte 
er lett foring med en mengde som blir 
spist opp i løpet av natten, med hensikt å 
lokke villsvinet slik at det eksponerer seg 
for skudd. Foring er utlegging av stør-
re mengder, med andre hensikter enn 
å skyte villsvin. I Sverige benyttes ofte 
foring for å bygge opp og holde kunstig 
høye bestander av vilt. Det bør ikke til-
lates til villsvin, da det gjør håndtering 
av villsvin til en enda større utfordring. 
Det er dog avgjørende for et tilstrek-
kelig uttak at åte tillates.  I Sverige og 
nedover på kontinentet benyttes også 
en annen type foring, som vi kan kalle 
avledningsforing. Avledningsforing har 
som mål å styre viltet vekk fra visse om-
råder. For villsvin er målet å styre dyra 
vekk fra jordbruksarealer i skadeutsatte 
perioder. I kombinasjon med aktiv jakt 
i områdene man ikke vil ha villsvine-
ne kan denne typen av foring fungere, 
og redusere skadene i landbruket. Vi 
kjenner avledningsforing som et aktuelt 
forvaltningstiltak fra elgforvaltningen, 
hvor elg stedvis fores for å holdes unna 
trafi kk. Det bør vurderes om slik foring 
av villsvin bør tillates, og hvor eventuelt 
grensegangen går mot bestandsbyggen-
de foring. En annen stor utfordring når 
det gjelder foring er skrantesjuken, som 
har ført til sterke begrensinger på foring 
av hjortevilt. Det er ingen hemmelighet 
at hjortevilt kan benytte åte- og for-
ingsplasser for villsvin. Vi håper likevel 
at Miljødirektoratet og Mattilsynet ser 
åting og avledningsforing av villsvin som 
viktige verktøy, og tilpasser CWD-for-

skriften slik at det er både lovlig og for-
svarlig å ha både åte og avledningsforing 
av villsvin.

 
Kunnskap er alt!

Kunnskapsnivået er generelt lavt når 
det gjelder villsvin. Det er det samme i 
Østfold som ellers i landet, selv om vi 
har arten til stede hos oss. Selv hos de 
off entlige forvaltningsnivåene og hos 
aktive jegere er kunnskapen om villsvin 
svært mangefult. Noen jegere, grunnei-
ere og forvaltere har mye kunnskap, men 
mange tilegner seg kunnskap om villsvin 
gjennom overskrifter i ulike nettaviser 
og sosiale medier. Det er en utfordring i 
seg selv, og bør tas tak i av både nasjonal, 
regional og lokal forvaltning. Vi er ikke 
tjent med den tidvise useriøse vinklin-
gen en del medier har om villsvin. Media 
skaper en virkelighetsforståelse ganske 
langt fra den vi opplever i Østfold, og 
fører til at kunnskapsbasert forvaltning 
blir mer krevende enn den burde være.

 
Grunneiersamarbeid 

er nøkkelen til suksess!

Flere har etterlyst at myndighetene 
kommer på banen når det gjelder vills-
vin. Nå er de på banen for fullt, og vi ser 
med spenning på hva handlingsplanen 
vil bringe av nye verktøy, justeringer av 
eksisterende lovverk og ikke minst initi-
ativ til lokal forvaltning av arten. Miljø-
direktoratet og Mattilsynet skal utforme 
handlingsplanen i samråd med grunn-
eiersiden. Det er godt utgangspunkt, og 

betyr at grunneierstyrt forvaltning vil 
ligge som kjernen i arbeidet fremover. 
Hvis afrikansk svinepest spres til Norge 
eller Sverige er det helt avgjørende at vi 
har en forpliktende grunneierorganise-
ring i bunnen, så det blir enklere å gjen-
nomføre de europeiske føringene som 
Norge har forpliktet seg til. 

Utmarksavdelingen for Akershus og 
Østfold (UAØ) har sammen med Nor-
skog, Norges Bondelag og Glommen 
Skog innledet et samarbeidsprosjekt på 
nettopp grunneierstyrt forvaltning av 
villsvin. Prosjektet tar for seg i hovedsak 
organisering av grunneiersamarbeid og 
kunnskapsformidling for å begrense be-
standen og videre utbredelse av villsvin. 
Dette er helt i tråd med myndighetens 
føringer for den nasjonale handlings-
planen. Villsvinet forvaltes lokalt, slik at 
forpliktende grunneiersamarbeid lokalt 
vil være styrende for videre utvikling av 
villsvinet i Norge, og sentralt for å kon-
trollere bestanden i fremtiden. Det er 
krevende å få til slike samarbeidsområ-
der, men det er svært viktig at grunnei-
erne viser at vi klarer å ta tak i forvalt-
ningen av villsvinet. Det er således noen 
muligheter for å gi grunneierne som 
etablerer forpliktende samarbeid noen 
gulrøtter som andre ikke får, for å øke 
motivasjonen til samarbeid. Gulrøtter 
kan være så mangt i denne sammenhen-
gen, men tillatelse til avledningsforing, 
bevegelig kunstig lys under skadefore-
byggende jakt og utvidet verktøykasse 
på andre vis bør vurderes. 

OM FORFATTEREN :

Pål Sindre Svae er fagsjef for vilt i 
Utmarksavdelingen for Akershus og 
Østfold (UAØ), og har arbeidet der 
siden 2011. Han har en mastergrad 
i Naturforvaltning fra NMBU. Til 
sommeren begynner Pål Sindre som 
viltansvarlig i Indre Østfold kommune. 

«Grunneierorganise-
ring er nøkkelen til 

suksess – også når det 
gjelder villsvin.»
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«Th e real problem is not how we shall handle the deer. Th e real problem is one of human 
management. Wildlife management is comparatively easy, human management is diffi  cult.»
(Aldo Leopold 1943)

At vi har fått faste bestander av først og fremst rådyr, men også i noen grad hjort som har 
sitt tilhold helt og holdent innen tettsteder og boligområder er et relativt nytt fenomen.  
Fra tid til annen refereres det eksempler på at lokal viltforvaltning gir seg til å skyte ned 
slike dyr i den hensikt å redusere eller fj erne bestandene helt eller delvis.  Har de anled-
ning til det?  Hva er problemet og hva er de formelle lovhjemler?

TEKST : VIDAR HOLTHE

Forvaltning av 
hjortevilt i bymiljøer

Med de høye bestandene av rådyr og 
hjort på 80- og 90-tallet var det fl ere 
steder i landet hvor det etablerte seg 
bestander med fast tilhold innenfor 
tettsteder, boligfelter og andre bynæ-
re områder.  Disse dyrene endret helt 
strategi fra tidligere å ha en ganske 
lang fl uktavstand for all menneskelig 
forstyrrelse, til å lære seg at mennes-
ker i disse omgivelsene ikke var farlige.  
Det er den samme «habituering» vi ser 
hos villender som trekker til parker og 
byer vinterstid.  

By-rådyr er ikke bare et norsk feno-
men. Vi fi kk omtrent på samme tid 
tilsvarende fenomen i mange byer og 
tettsteder ellers i Europa. Mest ekstremt 
er kanskje den store villsvinbestanden i 
selve Berlin by.  I USA med en annen 
jaktrettsforvaltning har man hatt ut-
fordringene med «Urban Deer Mana-
gament» i en mye lengre periode. Det-
te fordi jaktretten ikke er knyttet  til 
grunneierretten og jegerne derfor selv 
velger hvor de vil jakte og man har be-
grensede muligheter til å styre avskyt-

ningen til de steder forvaltningen ønsker 
at beskatningen skal fi nne sted.

Vi mennesker, og særlig ansvarlige i 
viltforvaltningen, har lenge sett på dette 
som noe unaturlig, og har ment at hvis 
vi beskattet dyrene hardere i omkring-
liggende områder så ville rådyrene trek-
ke ut av tettstedene og tilbake til skog og 
utmark der de «hører hjemme».  Dette er 
en «oppfatning» vi har av hvor dyr hø-
rer hjemme, som ikke deles av viltet selv.  
Det er ikke av nød at vilt etablerer seg i 
bebygde områder.  Rådyrene og hjortene 
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Alle forstår at de pårørende blir ille berørt når blomster og kranser på graver blir snauspist av rådyr. 
Men løser det problemet om enkelte dyr blir felt ? Foto: Per-Ola Sosveen.

har bare «habituert» som endene, og lært 
seg at noen steder og til noen tider er 
ikke menneskene noe å frykte. Alle an-
dre krav til beite, vann, skjul og trygg-
het for rovvilt, blir fullt ut tilfredsstilt 
i menneskenære områder.  «Stay calm 
– never panick»; smett bak en hekk, to 
søppelstativ, en garasje, men storm aldri 
av sted!

Etter å ha plukket opp mange titalls 
trafi kkpåkjørte rådyr i boligfelter og an-
nen tettbebyggelse er det ingen ting som 
tyder på at de er i dårligere fysisk kon-

disjon enn hva som er vanlig for rådyr, 
snarere tvert imot.  Det har vært hevdet 
at vi har så mange giftige prydvekster i 
hagene at det representerer en fare for at 
dyra blir forgiftet av det de beiter.  Bort-
sett fra barlindforgiftning er det ikke 
noen dokumentasjon for dette. Se artik-
kel i HJORTEVILTET 2015. Rådyr er 
dessuten kjent for at de i en viss grad er i 
stand til å «avgifte» planter med sitt spe-
sielle fordøyelsessystem.

Derimot forekommer det fra tid til an-
nen ulykker hvor dyrene henger seg fast i 

en smijernsport eller et hagegjerde.  Av og 
til ringer folk og forteller om dyr som har 
et eller annet handicap, ofte et bein som 
er brukket eller har grodd fast i en skjev 
vinkel.  Som andre som har ansvar for 
kommunale ettersøk har vi i egen kom-
mune den erfaring at det ofte er nytte-
løst å gjennomføre tradisjonelle ettersøk 
med hund i villahager og under terrasser 
dersom det dreier seg om gamle skader.  
Etter at jeg selv den senere tid har fått et 
handicap med en alvorlig beinskade har 
jeg blitt en ivrig forsvarer av at disse dy-
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rene kan ha en livskvalitet like god som 
andre, og at det ikke er grunn til å skyte 
de fordi det er noe galt med et bein!  Bare 
se deg om neste gang du er på et hand-
lesenter, det er mange som halter rundt, 
men de har sikkert et bra liv.

I områder med et hardt jaktpress på 
bukkene tidlig i jakten ender man ofte 
med en aldeles skjev aldersfordeling blant 
hanndyrene. Da kan kanskje «beskyt-
telsen» i boligområdene være med å gi 
muligheter for en mer naturlig aldersfor-
deling, og dermed ha langsiktig verdi i en 
seleksjonssammenheng. Det er ikke bare 
bukkene som får mulighet til å bli «skik-
kelig voksne». Også geitene blir gamle, og 
av fallviltet i boligområder er det ofte noen 
som er ganske tannløse. Det er ikke noe 
«sykdomstegn» eller galt med forvaltnin-
gen om noen dør av alderdomssvakhet, det 
er bare ikke så hyppig å se andre steder i 
våre gjennomforvaltede og hardt beskatte-
de rådyr- og hjortebestander.

I gjentatte spørreundersøkelser om 
folks opplevelser med, og holdning til 
dyr scorer edderkopper og ormer lavest, 
mens rådyr, måltrost og fasan scorer 
høyest.  Lesernes bilder fra lokalsidene i 

aviser viser det med all tydelighet. Enga-
sjementet og begeistringen er stor.

Noen beklager seg over at rådyrene 
spiser opp tulipaner, roser og andre pryd-
vekster, men samtidig gir de uttrykk for 
at det er en stor opplevelse å ha rådyr i 
hagen og nærområdet.  Dessverre fi nnes 
det ingen gode godkjente avskrekkings-
midler i handelen her i landet.  Mest 
fordi ingen forhandler vil ta kostnaden 
med den obligatoriske utprøvingen før 
et middel kan godkjennes.  I andre land 
fi nnes det godkjente lukt- og smaks-re-
pellenter, men fl ere av de har også en 
veksthemmende virkning på prydplan-
tene.  Vi må altså nøye oss med «kjerrin-
gråd», og stenge dyrene fysisk vekk fra 
blomsterbed, eller velge blomster som 
ikke gjerne beites.

Nedenfor følger en gjennomgang av 
de forskjellige lovhjemler som kan kom-
me til anvendelse ved felling av rådyr (og 
hjort) i boligfelter og tettbebyggelse:
• Ordinær jakt. Naturmangfoldlovens § 

16 og hjorteviltforskriften
• Skadefelling. Naturmangfoldlovens § 

18 og orienteringsskriv på www.mil-
jokommune.no

Rådyr scorer høyt når det gjelder folks holdninger til dyr. Lesernes bilder fra lokalsidene i aviser viser det med all tydelighet.

• Felling av hensyn til allmenn sik-
kerhet. Naturmangfoldlovens § 18, 
og delegert myndighet i brev av 
16.09.2013, og orienteringsskriv på 
www.miljokommune.no

• Skadd vilt. Utøvelsesforskriften (jakt-
forskriften) §§ 27 - 29

• Vitenskapelig felling. Forskrift av 14. 
03.2003

• Dyrevelferdslovens §§ 4 (og 12)
• Politilovens § 7 («generalfullmakten»)

Felle vilt av hensyn til 

allmenn sikkerhet og ferdsel

Utdrag av brev av 16.09.2013 fra Mil-
jødirektoratet om myndighet etter na-
turmangfoldloven § 18 tredje ledd første 
punktum: 

Kommunene delegeres myndighet til av 
eget tiltak å iverksette uttak i tilknytning 
til følgende problemområder og skadesitu-
asjoner: 

Bestemte individ av alle hjorteviltartene 
og villsvin når de oppholder seg på trafi k-
kerte eller tettbygde områder og utgjør en 
fare for skade på person eller skaper trafi kk-
farlige situasjoner.  



Vi tar det digitale skrittet - 

bli med du også!

Romedal og Stange Almenning 
utgjør til sammen 370.000 dekar 
skog og utmark.

Forvaltningen av hjorteviltet er en viktig 
oppgave for oss som grunneiere, og må 
foregå både helhetlig og faglig 
forankret for at vi også i fortsettelsen skal 
ha samfunnets tillit til å utføre jobben. 

Romedal og Stange Almenning takker 
Stiftelsen Elgen og Redaksjonsrådet, som 
arbeider på dugnad for å gi oss som brukere 
den faglige oppdateringen vi trenger på 
fagfeltet. 

Vi oppfordrer alle abonnenter til å bli med 
på det digitale skiftet, for på denne 
måten å sikre en god hjorteviltforvaltning i 
årene fremover.

Møt oss på: www.rasa.no 
eller besøk oss på Facebook: 
«Romedal og Stange Almenning»   
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Uttak etter denne delegasjonen regnes 
ikke som enkeltvedtak og kan ikke påklages. 
Uttak kan om nødvendig skje på annens ei-
endom, jf. nml. § 18 tredje ledd. Uttak kan 
bare iverksettes hvis det ikke truer bestan-
dens overlevelse og formålet ikke kan nås på 
annen tilfredsstillende måte, jf. nml. § 18 
annet ledd. Avbøtende tiltak som vurderes 
som rimelige og relevante skal gjennomføres 
før uttak etter denne delegasjonen. 

For jaktbare arter må felling sees i sam-
menheng med muligheten for å regulere 
bestandene ved ordinær jakt. Bestandsre-
gulering skal skje gjennom jakt, mens uttak 
etter denne delegeringen skal praktiseres 
restriktivt, og begrenses til de tilfeller der 
ekstraordinære uttak av bestemte individ 
er påkrevd for å ivareta allmenne helse- og 
sikkerhetshensyn eller andre off entlige in-
teresser av vesentlig betydning. 

Felling av vilt i medhold av delegasjonen 
skal som hovedregel foregå i samsvar med 
gjeldende regler for ordinær jakt- og fangstut-
øvelse. Gjeldende regler om våpen og ammu-
nisjon skal følges. Reglene kan bare fravikes 
der dette er strengt nødvendig for å ivareta en 
rask og eff ektiv felling i vanskelige situasjoner. 
I særlig akutte situasjoner kan kommunen/
fylkesmannen bestemme at det kan benyttes 
motorisert kjøretøy, annet egnet fangstredskap 
enn de ellers lovlige, og kunstig lys. 

Når kompetent viltmyndighet gjennom-
fører felling av eget tiltak må det foregå i 
nært samarbeid med politiet. Dette gjelder 
i forhold til politiet som ordensmakt der-
som trafi kk og tilskuere i en gitt situasjon 
må omdirigeres, og det gjelder i forhold til 
bruk av våpen i tettbygde områder. Det er 
et overordnet mål at hensynet til borgernes 
sikkerhet alltid går foran ved vurdering av 
felling av vilt i tettbygde områder. 

Den som gjennomfører uttaket skal være 
registrert i jegerregisteret med betalt jeger-
avgift. For felling av storvilt skal skyteprø-
ve være avlagt for siste jaktår.   Verdien av 
vilt som felles etter beslutning fra kommu-
nen, med unntak av villsvin, tilfaller det 
kommunale viltfondet, jf. viltloven § 48. 
Verdien av felt moskus og villsvin tilfaller 
det statlige viltfondet. 

Denne delegeringen er ikke er til hinder 
for at myndigheten også kan utøves av Mil-
jøverndepartementet og Miljødirektoratet. 

Delegeringen innskrenker ikke politiets 
myndighet til å iverksette felling etter po-
litiloven § 7.  

Husk at denne delegeringen ikke kan 
settes bort, «privatiseres» til ettersøk-
spersonell eller andre, men må besluttes 
etter kommunens delegeringsreglement.  

Fellingen kan derimot forestås av annet 
kompetent personell. 

Fra www.miljokommune.no 
Kommunestyret bør delegere beslutnings-
myndigheten videre til viltnemd eller kom-
munal viltforvalter for å sikre en  eff ektiv 
håndtering av slike situasjoner   . Delegerin-
gen er ikke ment som mulighet for å regule-
re lokal bestandstetthet. Bestandsregulering 
skal skje gjennom jakt for jaktbare arter.

 Søknad om skadefelling av hjortevilt fra 

nett stedet www.miljokommune.no 

I noen tilfeller kan hjortevilt gjøre vesent-
lig skade på skog, jordbruk eller frukttrær. 
Når, eller fortrinnsvis før, disse skadene 
fører til et vesentlig økonomisk tap, må det 
i enkelte tilfeller foretas tiltak for å redu-
sere eller forhindre skadene. Når tiltak er 
utprøvd uten at tilstrekkelig reduksjon av 
skader er oppnådd, kan kommunen gi ska-
defellingstillatelse. 

Etter at kommunen har mottatt søknad, 
kan de gi tillatelse til uttak av hjortevilt 
for å avverge skade, jamfør naturm-
angfoldloven § 18  fj erde ledd.  Denne 
bestemmelsen henviser tilbake til  bokstav 
b) i samme paragraf. Kommunen kan bare 
benytte denne myndigheten for å avverge 
skade på avlinger, husdyr, tamrein, skog, 
fi sk, vann eller annen eiendom. 
• Eventuelle tiltak som er utprøvd for å re-

dusere eller forhindre skadeomfanget.
• Andre forebyggende muligheter som an-

sees som relevante og rimelige for den ak-
tuelle saken.

 Utenfor jakttid  skal dyret alltid tilfalle 
kommunen, og  kan ikke overlates til den 
jaktberettigede. I praksis innebærer det-
te at kommunen selger de delene av viltet 
som kan omsettes, og inntektene tilfaller det 
kommunale viltfondet.

Det er ikke fastsatt noen egen forskrift 
om skadefelling av hjortevilt, ut over 
den veiledning som er referert ovenfor 
og henvisningen til den generelle skade-
fellingsforskriften fra 1997.

Hva da med kranser og blomster på 
kirkegården.  Vi kan alle forstå at de 
pårørende blir ille berørt når nye graver 
blir snauspist.  Er dette å forstå som for-
skriftens «annen eiendom», og løser det 
problemet om noen dyr blir felt?

Ordinær jakt ett er hjorteviltforskrift en.

Ofte er det muligheter for å gi fellings-
tillatelser for en ordinær jakt innen or-
dinær jakttid for utmarksområder som 

ligger inntil eller i tilknytning til bo-
ligområder.  Dette er en jakt undergitt 
grunneiers ordinære jaktrett. Det for-
utsetter en spesielt aktsom jaktutøvelse 
gjerne som posteringsjakt med rifl e fra 
forberedte posisjoner med sikker skyte-
retning og bakgrunn.  Kommunen må 
bare fastsette et passende minsteareal.  
En slik avskytning uten forstyrrelse, vil 
heller ikke ha noen skremmeeff ekt, eller 
øke skyheten til de gjenværende dyrene.  

Trenger kommunene andre virkemidler 

/ hjemler for å håndtere hjortevilt i byer 

og bynære områder?

Som leseren vil se er det svært begrenset 
hvilken myndighet og hvilke mulighe-
ter lokal viltforvaltning har til å gå til 
allmenn felling av rådyr og hjort i byer 
og tettsteder ut over å legge til rette for 
regulær jakt der det er mulig.

Kanskje ligger utfordringene og løs-
ningene med forvaltning av vilt i bolig-
områder i en åpen dialog (ikke enveis 
informasjon ovenfra og ned) med og 
mellom beboerne og andre  involverte?  
Det er mye følelser inne i bildet og til-
stedeværelsen av dyreliv og spesielt rådyr 
oppleves som svært positiv hos et fl ertall 
av beboerne. 

Videre litt eratur

• Vilt i Bymiljø. Rapport nr. 4 – 1989  
Direktoratet for naturforvaltning

• Vilt i Bymiljø. Utredning 030 – 1992 
NINA

• Vilda djur i stadsmiljø – Tillgång och 
problem. Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien  142 (21)  - 2003

• Ræven i bymiljøet. Miljøministeriet, 
Danmark,  brosjyre

• Urban Wildlife Management. Clark 
E. Adams et al 2004, 331 sider

• Deer: problems in urban and subur-
ban areas. Natural England  2011

OMTALE AV FORFATTER :

Vidar Holthe er nå pe nsjonist, men 
var tidligere mangeårig utmarksan-
svarlig i Norges Skogeierforbund. 
Vidar er nå viltansvarlig i Vestby kom-
mune og er medlem i mange råd og 
utvalg innen off entlig og privat vilt-
forvaltning både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Vidar var første styreleder 
i Stift elsen Elgen og ble portrett ert i 
Hjorteviltet – 2009.



EUROPEAN
OPTICS
since
1933

Importør:
Vaabenhuset Nygaard AS

Tlf: 72 41 77 60      www.vaabenhuset.no      VI HAR FORHANDLERE OVER HELE LANDET

• 1-6x24 RD SFP

• 2,5-14x44 RD SFP

• 3-18x56 RD SFP

• 6 3-18x50 RD SFP

• 5-30x56 FFD DT

Alle med 30 mm rør og lysretikkel.• 8x42 og 10x42

MMMeeoppptaa OOpp

AAA BBBEEETTTTTTEEERRR
VIIEEWW
OF THE
WORLD

D SFP

mm rør og lysretikkel.

Proo OOpptika 6

www.meopta.com

FRA

KR 5970 KR.

• 1-6x24 RD

• 2,5-14x44

Alle 

MMpptika HDDD

6x24 RD

med 30 m

MeoPPP
FRA

KR 3580 KR.

Norska Inzerce.indd   1 26.03.19   12:07

            

– landsdekkende  kompetanse-
senter for næringsutvikling og 
forvaltning av skog- og utmarks-
ressurser.

Seminarer:
• Hjortevilt (årlig) 
• Ettersøk av hjortevilt
• Skadefelling av rovvilt

Kurs: 
• Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
• Foredling av hjorteviltkjøtt
• Utmark som næring 
• Elgbeitetaksering
• Ettersøk videregående 
• Ettersøk på elg, hjort og rådyr 
• Jaktledelse
• Jaktguiding
• GPS-Jakt – Bruk av hundepeiler

          www.skogkurs.no                post@skogkurs.no                908 88 200                            Sjekk ut jakt.skogkurs.no for mer info! 



36   HJORTEVILTET 2019

AKTUELT

Med en økt okseandel ble det også fl ere kuer med kalv.
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I løpet av de siste åra har 
Hjorteviltregisteret stadig 
blitt oppgradert og gjort 
mer tilgjengelig for folk 
fl est. Flere og fl ere kommu-
ner tar i bruk dette som et 
sentralt register og forenkler 
kommunens rapporterings-
plikt betydelig. Innføring 
av www.settogskutt.no har 
gjort at bestandsdata rap-
porteres enkelt og raskere 
inn med større nøyaktighet 
enn tidligere. Dette gjør at 
Hjorteviltregisteret er mer 
aktuelt å bruke i den prak-
tiske hjorteviltforvaltningen 
nå enn tidligere. Sammen 
med lokalkunnskap er dette 
et viktig verktøy for utarbei-
delse av målrettet bestands-
planlegging.

TEKST OG FOTO: SVEIN ERIK MORSETH

Bruk av 
Hjortevilt-
registeret 
til praktisk hjorte-
viltforvaltning
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Lokal tilpasning

Årlig ser vi bildereportasjer i diverse 
jaktblader om store elgokser felt rundt 
omkring i landet. Samtidig ser vi også 
at det er noen gjengangere fra samme 
områder, som for eksempel fra Folldal, 
Dovre og Steigen. Vi har alle en drøm 
om å ha en elgstamme hvor slike svære 
okser fi nnes eller et ønske om mye elg å 
jakte på. Men hvordan får vi det?

Det er da fryktelig lett å kopiere 
dagens avskytingsmodell til de som har 
lyktes, eller bare bruke den prosentvise 
fordelingen av alder og kjønn i jaktutta-
ket som en eller annen «elgekspert» har 
uttalt og tro at dette er den raske veien 
til å få de samme storoksene som i Foll-
dal eller like mye elg som i Steinkjer. Og 
nesten like ofte ser vi at det ikke lykkes 
i like stor grad. En fellesnevner som ofte 
dukker opp her, er at det ikke er gjort de 
nødvendige lokale tilpasninger.

Praktisk bruk av Hjorteviltregisteret i 

bestandsplanleggingen

Det ligger i ordet «bestandsplan» at vi 
har en plan med bestandsutviklingen av 
hjorteviltet å gjøre. For å legge en plan, 
må vi sette konkrete mål vi ønsker å 
oppnå. Dette kan være både kortsikti-
ge mål vi ønsker å oppnå i løpet av be-

standsplanperioden og/eller langsiktige 
mål som går over fl ere bestandsplanperi-
oder. Bestandsmålene bør være konkrete 
og etterprøvbare, det vil si at man etter 
en planperiode kan se om bestandsmå-
lene ble oppnådd. Planen blir da å legge 
opp til en bevist forvaltningsstrategi for 
å nå de mål man har satt seg. En avsky-
tingsplan vil her være en naturlig for-
valtningsstrategi. Ut i fra dette kan man 
evaluere og høste erfaringer fra forrige 
bestandsplanperiode. Ble bestandsmålet 
nådd? Hva fungerte godt, hva fungerte 
ikke og hvorfor? Disse erfaringene vil 
være gull verd for å gjøre de rette tilpas-
ninger for kommende bestandsplanperi-
ode.

Ved å bruke dagens bestandssituasjon 
som utgangspunkt fi nner man status 
quo. Det er akkurat her Hjorteviltre-
gisteret vil være til stor nytte. Statistikk 
herfra gir oss et godt bilde av  bestands-
situasjonen akkurat nå. Ved å se dette i 
sammenheng med foregående år, gjer-
ne siste 10 år, kan man se trender i be-
standsutviklingen. Ut i fra dette setter 
man seg framtidige mål. Planen blir da å 
fi nne den rette strategien for å nå måle-
ne i bestandsplanperioden. Avskytings-
strategien for elg trenger ikke å vær den 
samme i Agder-fylkene som i Folldal da 

utgangspunktet i elgbestanden, trekk-
mønster, beitegrunnlag osv. ikke nød-
vendigvis er den samme. Det er en stor 
fordel om bestandsmålene er tallfestet 
med de samme parameterne som brukes 
i Hjorteviltregisteret, f.eks. bestandsmål 
om ku per okse. Dette for at man enkelt 
og raskt kan evaluere en gjennomført 
bestandsplanperiode ved å gjøre oppslag 
i Hjorteviltregisteret og se om målene 
ble nådd, høste erfaringer og gjøre nød-
vendige justeringer i neste bestandsplan 
for å nå nye mål. Ved bruk av Hjortevil-
tregisteret sammen med lokalkunnska-
pen til jegere, grunneiere osv., har man 
stor sjanse for å lykkes med gjennomfø-
ringen av en bestandsplan. Dersom man 
skal lage bestandsplan hvor det er mye 
viltpåkjørsler, kan også fallviltløsningen i 
Hjorteviltregisteret være til stor hjelp for 
å ta de nødvendige hensyn i avskytings-
planen. Eller man kan bruke kartplot-
tene i fallviltløsningen for å fi nne hvor 
man skal sette inn de rette tiltak for å 
redusere påkjørsler.

Eksempel fra Meldal

Først på 2000-tallet var det i Meldal 
kommune, som ligger sør i Trøndelag, 
veldig mye elgkyr uten kalv, altså lav re-
produktivitet, sammenliknet med nabo-
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Figur 1: Den store skeivheten i kjønnsbalansen startet allerede tidlig på 1980-tallet og det er en klar sammenheng mellom andelen okser i 
elgbestanden og andelen elgkyr uten kalv.
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kommunene som hadde vesentlig høyere 
produksjon av kalv. På folkemunne ble 
det sagt at det var alt for mye «gjeldku» 
og at disse måtte skytes. Samtidig skul-
le rettighetshaverne utarbeide fl erårige 
bestandsplaner. Som et ledd i dette ble 
det gjennomført kurset Målrettet elg-
forvaltning i regi av Bygdefolkets Stu-
dieforbund for å øke rettighetshavernes 
kunnskapsgrunnlag til å lage gode be-
standsplaner. Kurset ble gjennomført 
som studieringer innenfor hvert enkelt 
bestandsplanområde. Her ble det bl.a. 
sett nærmere på hvorfor reproduksjonen 
var lavere i Meldal enn i nabokommu-
nene. Studieringene begynte å sette re-
sultater fra sett-elg i system. Det eneste 
de fant ut som skilte seg fra nabokom-
munene, var et vesentlig høyere ku/ok-
se-forhold i Meldal enn hos naboene. På 
det meste var forholdet over 6,0 elgkyr 
per okse, mens naboene var i overkant 
av 3,0. Og jakttykket på okser var svært 
høyt. Totalt ble det i hele Meldal kom-
mune observert 98 okse i sett-elg, alt-
så hanndyr 1,5 år og eldre, for jaktåret 

2003. Enkelte av disse var nok også ob-
servert fl ere ganger. Av disse 98 okseob-
servasjonene ble 60 felt. Dette satte be-
standsplanområdene inn på tanken om 
ku/okse-forholdet påvirker elgkuas evne 
til å produsere kalv. Sett-elg i Meldal ble 
systematisert helt tilbake til 1982, og 
resultatet viste at i takt med den stadig 
skeivere kjønnsbalanse ble også andelen 
ku uten kalv høyere. 

Hypotesen ble derfor: «gjeldku fi n-
nes ikke, det fi nnes ikke nok okser til å 
bedekke kyrne». Kommende bestands-
planperiode fi kk ett hovedmål: øke kalv-
produksjonen. Alle valdene i kommunen 
gikk sammen med samme forvaltnings-
strategi om å øke andelen okser i be-
standen. Dette gjorde de ved nærmest å 
frede alle okser i en 3-årsperiode. Hva 
skjedde så med kalveproduksjonen? Ku/
okse-forholdet bedret seg betraktelig 
imot 3,5 og elgkyrne responderte med å 
produsere mer kalv. 

Hadde valdene i Meldal kopiert na-
bokommunenes avskytingsstrategi og 
ikke gjort de lokale tilpassinger, ville be-

standssituasjonen med all sannsynlighet 
bare forverret seg. Men takket være lokal 
tilpassing og godt samarbeid over stør-
re områder, greide de å legge opp til en 
avskytingsstrategi som resulterte i at de 
nådde målene som var satt i bestands-
planperioden. 

FORFATTEROMTALE : 

Svein Erik Morseth ble uteksaminert 
fra Høgskolen i Nord-Trøndelag i 1998 
og Norges Landbrukshøgskole i 2001 
innen skogbruksfag og viltforvaltning. 
Han henter sitt  levebrød i hovedsak 
fra jobben som byggesaksbehandler 
i Bjugn kommune men gjennom eget 
foretak jobber han også som kon-
sulent innen viltforvaltning med ho-
vedfokus på organisering av vald og 
bestandsplanarbeid.  Han har siden 
oppstarten i 2004 utarbeidet be-
standsplaner for kommunene Renne-
bu, Meldal, Orkdal, Rindal, Melhus og 
Surnadal.

Figur 2: Ved å nærmest totalfrede elgokser fra 2004, responderte elgkyrne med å produsere fl ere kalver allerede året ett er.
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Utdeling av viltbånd er i ferd med å bli et utbredt tiltak.  Foto : Vilt og trafi kk Hallingdal
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Samarbeid for færre viltpåkjørsler 
– avklaring av ansvar er nøkkelen
Påkjørsler av hjortevilt på norske veier og jernbane er et velkjent problem. I tiår etter 
tiår har en rekke forskjellige tiltak blitt gjennomført over hele landet. I enkelte om-
råder er det blitt opprettet tverrsektorielle samarbeidsprosjekter som har jobbet for å 
eff ektivisere arbeidet mot viltpåkjørsler. Jeg har undersøkt fi re slike samarbeidspro-
sjekter i min Bacheloroppgave. Avklaring av ansvar for fi nansiering av tiltak er tydelig 
den største utfordringen i slike samarbeidsprosjekter. Det bør opprettes regionale 
samarbeidsforumer i alle fylker på bakgrunn av erfaringer fra eksisterende prosjekter 
og ansvar for fi nansiering av tiltak bør avklares på nasjonalt nivå.
 
TEKST : PETTER ALMÅS 

Nyhetsoppslagene er gjenkjennbare når 
antallet viltpåkjørsler når en topp ved 
store snøfall på vinteren. Mantraet er 
stort sett det samme, at tida nå er inne 
for at noe må gjøres, slike dyretragedi-
er kan vi ikke lengre akseptere. Mange 
tiltak har gjennom årene blitt gjennom-
ført, en del har sett ut til å ha eff ekt mens 
andre tiltak har sett ut til å ha mindre 
eff ekt. Et gjennomgående problem, er at 
det har vært vanskelig å påvise hvilke til-
tak som har en eff ekt, og eventuelt hvor 
stor eff ekten av tiltakene er. Utfordrin-
ger er at tiltakene vanligvis ikke har en 
eksperimentell design, midler til evalu-
ering mangler og varierende snødybde 
og vinterlengde forvansker tolkingen av 
resultatene. 

Samarbeidsprosjekter

Organiseringen av arbeidet med tiltak 
har variert stort i forskjellige deler av 
landet. Enkelte steder har vei- og ba-
nemyndigheter tatt ansvar, andre steder 
grunneiersammenslutninger eller kom-
muner. Viltpåkjørsler påvirker et bredt 
spekter av etater. Mange stiller krav til 
at noe må gjøres, men det er få som er 
villige til å ta ansvar for fi nansiering. 
For å eff ektivisere arbeidet har i enkelte 
områder ulike etater gått sammen for å 
diskutere og koordinere tiltak. Vilt/rein 
– trafi kk i Nord-Trøndelag er et prosjekt 
som tidlig ble etablert for å jobbe mot 
viltpåkjørsler. Prosjektet har årlig for-
delt om lag en million kroner til ulike 
tiltak, først og fremst vegetasjonsrydding 
langs vei og jernbane. Prosjektet har ikke Figur 1. Kart over områdene de fi re samarbeidsprosjektene dekker.
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vært aktivt siden 2017, men det er under 
planlegging å videreføre prosjektet i det 
nye Trøndelagsfylket. 

Vilt og Trafi kk Hallingdal ble oppret-
tet i 2010 og har i snart en tiårsperiode 
jobbet med tiltak på vei og jernbane i 
Hallingdalskommunene. Prosjektet har 
satset både på informasjonstiltak som 
utdeling og utforming av gule viltbånd, 
samt stor mediedekning rundt vilt og 
trafi kk. I tillegg har prosjektet jobbet 
for å iverksette fysiske tiltak som vege-
tasjonsrydding og oppsetting av viltgjer-
der.

Vilt og Trafi kk Hedmark er det yngste 
av prosjektene som er studert i oppgaven. 
De har jobbet mye med informasjon ut 
mot bilister, med blant annet utdeling av 
gule viltbånd og gjennomføring av fl e-
re aksjoner. I tillegg har prosjektet hatt 
et stort engasjement for vinterfôring av 
hjortevilt der det har vært gitt dispensa-
sjon for dette. 

Elgprosjektet Gauldalen er det min-
ste av de fi re studerte prosjektene. Det-
te prosjektet har jobbet med tiltak mot 
viltpåkjørsler i de fi re Gauldalskommue-
ne i Trøndelag. Det har blitt jobbet med 
fl ere forskjellige tiltak, og vinterfôring av 
hjortevilt har vært høyt prioritert.

Ulike former for tiltak

Av de som besvarte min spørreunder-
søkelse oppga 70 % at de har størst tro 
på fysiske tiltak mot viltpåkjørsler. Av 

slike tiltak trekkes vegetasjonsrydding 
langs vei- og jernbane, vinterfôring og 
viltgjerder spesielt fram. De resterende 
30 % har størst tro på en kombinasjon 
av fysiske tiltak og informasjonstiltak. 
Disse tallene, som viser hvilke former 
for tiltak prosjektdeltakerne har størst 
tro på, skiller seg noe fra hva prosjek-
tene faktisk har satset på. Dette har 
trolig en sammenheng med manglende 
fi nansiering for de tiltakene som koster 
mest – de fysiske tiltakene. Vilt og Tra-
fi kk Hallingdal har satset på den største 
bredden av tiltak, med både fysiske tiltak 
og informasjonstiltak. Vilt/rein – trafi kk 
i Nord-Trøndelag skiller seg også noe fra 
de andre, ved at de hovedsakelig har sat-
set på fysiske tiltak. De to andre prosjek-
tene har satset noe på både fysiske tiltak 
og informasjonstiltak. 

Begrensinger

Finansiering pekes ut som den største 
utfordringen knyttet til arbeidet med 
viltpåkjørsler fra samtlige av de fi re pro-
sjektene. Engasjementet er stort hos alle, 
men det er få som er villige til å påta seg 
hovedansvaret for fi nansieringen. Dette 
er trolig en viktig årsak til at en del av 
samarbeidsprosjektene har valgt å satse 
på informasjonstiltak, da disse gjerne 
koster en del mindre. I tillegg viser det 
seg at det er de fysiske tiltakene som har 
størst tiltro, og det er gjerne disse tilta-
kene som koster mest å iverksette. Fi-

nansiering er derfor en viktig nøkkel for 
å lykkes med slikt arbeid. 

En annen begrensing som det pekes 
på er manglende off entlig interesse. 
Dette gjelder både mangel på interes-
se og initiativ fra statlige myndigheter, 
samt mangel på interesse fra befolknin-
gen generelt. Viltpåkjørsler får gjerne en 
del oppmerksomhet i mediene i noen få 
måneder gjennom året da problematik-
ken med påkjørsler er størst. Dette skil-
ler seg litt fra andre typer konfl ikter der 
dyr er involvert, eksempelvis debatter 
omkring rovvilt og pelsdyr, som gjerne 
har en bredere og jevnere mediedekning 
gjennom året. 

Foregangsprosjekter

For å få et helhetlig arbeid mot viltpå-
kjørsler over hele landet bør det opprettes 
samarbeidsprosjekter på tvers av etater i 
alle landets fylker. Hedmark har allerede 
et prosjekt som dekker hele fylket. I tillegg 
var Vilt/rein – trafi kk i Nord-Trøndelag 
et prosjekt som dekket et helt fylke. Det 
er positivt om dette prosjektet videreføres 
og utvides til å omfatte hele Trøndelag 
fylke. I Telemark er det også opprettet et 
nettverk som arbeider på tvers av etater, 
og i Nordland er det også etablert et til-
svarende prosjekt. Forutsetningene for å 
etablere slike samarbeidsforum i alle lan-
dets fylker skulle dermed være til stede. 

Problemet med viltpåkjørsler varierer 
en del på ulike steder i landet. Enkelte 
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Figur 2. Prosentvis fordeling av synspunkter på hvem som bør ha ansvar for fi nansiering av tiltak i prosjektene Forum Vilt og 
Trafi kk Hedmark, Vilt og Trafi kk Hallingdal, Vilt/rein – trafi kk i Nord-Trøndelag og Elgprosjektet Gauldalen.
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Nasjonalt samarbeidsorgan

Hovedfunksjon:
Løfte problemstillingen opp på et nasjonalt nivå.
Klargjøring av ansvar for finansiering blant 
nasjonale myndigheter/etater.

Sentrale aktører:
Miljødirektoratet
Vei- og banemyndigheter

Regionalt samarbeidsforum

Hovedfunksjon:
Prioritere tiltak i fylkene og fordele økonomiske 
midler til disse tiltakene.
Følge opp at tiltak blir iverksatt og kartlegge hvilke 
resultater tiltakene gir. 

Sentrale aktører:
Fylkeskommune
Vei- og banemyndigheter
Politiet
Mattilsynet
Jeger- og grunneierinteresser
Kommuner 
Forsikringsinstitusjon

Finansieringsmodell

De deltakende etatene går sammen om en sum 
med økonomiske midler som fordeles ut til 
prosjekter og tiltak.

Sentrale aktører bør være hovedbidragsytere, 
disse ansvarliggjøres gjennom det nasjonale 
samarbeidsorganet.

Mindre arbeidsgrupper

Jobber med utvalgte former for tiltak, 
eventuelt med tiltak i bestemte områder.

Bør være representert i det regionale 
samarbeidsforumet og koordinere sitt 
arbeid der.

steder er det vei- eller jernbanestrek-
ninger med svært mange påkjørsler, an-
dre områder kan ha færre påkjørsler, På 
Vestlandet er det hjortepåkjørsler som 
utgjør det store problemet, på Østlan-
det er det fl est påkjørsler av elg og rå-
dyr. Dette er ulike forhold som gjør at 
arbeidet må organiseres noe forskjellig 
fra fylke til fylke. Mindre arbeidsgrup-
per som ligger under de regionale sam-
arbeidene kan være hensiktsmessig for å 
arbeide med spesielle former for tiltak 
eller på bestemte strekninger eller om-
råder innad i det enkelte fylke. 

I Sverige er det etablert et nasjonalt råd 
(Nationella Viltolycksrådet) som styrer 
arbeidet som gjøres mot viltpåkjørsler 
rundt om i landet. Å etablere et slikt råd 
i Norge ville kunne bidra til å få et hel-
hetlig trykk på arbeidet mot viltpåkjørsler 
over hele landet. Et nasjonalt samarbeids-

organ kunne også ha bidratt til å klargjøre 
ansvar for fi nansiering av tiltak. Med en 
slik modell ville vi få et landsdekkende 
målrettet arbeid mot viltpåkjørsler som 
vi ville kunne se resultater av, forutsatt at 
det nasjonale rådet lyktes med å klargjø-
re ansvarsforhold. Å samarbeide etter en 
slik modell bør være forsøket verdt. Uten 
avklaring av ansvar for fi nansiering vil 
kommende generasjoner trolig sitte med 
samme problem som allerede har over-
levd fl ere generasjoner. 

FORFATTEROMTALE :

Pett er Almås er student ved Høg-
skolen i Innlandet, avdeling Evenstad. 
Han har skrevet en Bacheloroppgave i 
Utmarksforvaltning med tema vilt og 
trafi kk. 

Figur 3. Forslag til organisering av arbeid med viltpåkjørsler, med et nasjonalt samarbeidsorgan og regionale samarbeidsforum som grunnpilarer.
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Klatremusa, som beiter blåbærlyng om vinteren, får økt vinteroverlevelse ett er gode blåbærår. Dett e skyldes trolig at bærproduksjonen gir redusert 
innhold av fordøyelseshemmende proteiner i blåbærplanta. Når mange mus overlever vinteren, vil vi ett er sommerens oppformering få en tydelig topp i 
bestandsnivået neste høst. Når dyra så igjen tvinges over på blåbærlyngen, vil bestanden gå kraft ig tilbake dersom denne har gjenoppbygd sitt  forsvarsverk. 
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Det har vært vanlig å anta at planteetere i mindre grad enn andre dyr er begrenset av 
næringstilgang, ettersom det i de fl este tilfeller tilsynelatende fi nnes nok vegetasjon å beite 
på. Imidlertid har nok nedgangen i elgens kondisjon sør i landet bidratt til å moderere dette 
synet. I denne artikkelen er det likevel ikke først og fremst de langsiktige endringene i el-
gens kondisjon som belyses, men de mer kortsiktige variasjonene, som trolig også kan knyt-
tes opp mot næring. 

TEKST OG FOTO : VIDAR SELÅS

Næringskvalitet som fellesnevner 
for elg og klatremus

Materialet skal også fordøyes, og det kan 
ta sin tid. Dersom det tar så lang tid å 
fordøye proteinene i en plante at prote-
inopptaket i løpet av en gitt periode blir 
mindre enn behovet, da er denne planta 
ikke egnet som mat. Dette kan plantene 
oppnå ved å lagre proteinene som kom-
plekse og tungt fordøyelige forbindelser, 
som endog kan ha fordøyelseshemmen-
de eff ekt. Dette er imidlertid et plante-
forsvar som vi mennesker ikke kan re-
gistrere med vårt sanseapparat, og som 
derfor er blitt viet liten oppmerksomhet. 

Plantestress-hypotesen

Det var professor Th omas C. R. Whi-
te (Australia) som på 1980-tallet sat-
te fram det som er blitt kalt «plan-
testress-hypotesen» (White 1984). 
Essensen i denne er at fl erårige planter 
i visse stress-situasjoner tar i bruk la-
grede komplekse proteiner. For å kun-
ne transportere disse i systemet må de 
omdannes til enklere forbindelser, som 
samtidig er lett fordøyelige for plan-
teetere. Endringen i forholdet mellom 
«forsvarsproteiner» og lettfordøyelige 
proteiner kan gjøre at vi da kommer 
over planteeterens kritiske terskel for 
proteinopptak per tidsenhet. Inntreff er 
en slik plantestress-situasjon samtidig 
for en hel bestand av planter, kan vi gå 
fra en situasjon der de fl este plantene 
var uspiselige til en situasjon der de 
fl este av dem er mat. I så fall vil dette gi 
en kraftig midlertidig økning i bæreni-

Næring som begrensende 

faktor for dyrebestander

For dyr som lever av andre dyr eller av 
plantenes frø og frukter, vil energi og 
dermed mengde mat normalt være den 
begrensende faktoren. Dette gjelder 
også for oss mennesker. For plantee-
tere derimot er det kvaliteten på ma-
ten som er avgjørende. Planter fl est er 
dårlig egnet som næring for dyr av to 
grunner; 1) de er tungt fordøyelige, og 
2) de inneholder lite proteiner, som er 
selve byggesteinene i dyrekropper. For 
å kunne dekke proteinbehovet sitt er 
fugler og pattedyr som lever av plan-
ter avhengige av at fordøyelsessystemet 
inneholder mikroorganismer som kan 
bryte ned cellulosen i plantenes celle-
vegger. Dermed får de tilgang til pro-
teinene som fi nnes inne i cellene. Spe-
sielt i forbindelse med reproduksjon og 
vekst må mye plantemateriale fordøyes 
for å dekke proteinbehovet. 

Plantene er imidlertid ikke interessert 
i å bli spist, og mange av dem beskytter 
seg med pigger, harpiks eller giftstoff er. 
Men akkurat som mellom rovdyr og 
byttedyr er det også mellom planteeter 
og plante et evig «våpenkappløp». Særlig 
insekter er eksperter på å utvikle resis-
tens mot plantegiftstoff er. Men det er 
noe planteetere ikke kan selektere seg 
bort fra, og det er behovet for proteiner. 
Og det er ikke nødvendigvis slik at det-
te behovet dekkes bare man kjører nok 
plantemateriale gjennom tarmsystemet. 

vået for planteetere som livnærer seg av 
denne plantearten (Selås 2006). 

En mulig stressfaktor som kan gi den 
beskrevne eff ekten er sterk frøsetting 
(Selås 2011). Hos planter med såkalt 
vekselbæring er frøårene i hovedsak styrt 
og synkronisert av visse værvariabler, 
kanskje særlig temperatur, og de inntref-
fer derfor gjerne samtidig over store om-
råder. Vekselbæring er spesielt framtre-
dende hos treslag som gran, eik og rogn, 
men vi fi nner det også hos visse arter av 
lyngvekster, gress og starr. 

Blåbær – en nøkkelplante i norsk natur

Flere studier har etter hvert vist at arter 
av klatremusslekta, som beiter bærlyng-
vekster om vinteren, får økt vinterover-
levelse etter et godt bærår, til tross for at 
de ikke hamstrer bær for vinterbruk (bær 
egner seg ikke for lagring). Fangster i 
Aust-Agder har vist at kun klatremus, og 
ikke skogmus, reagerer på gode blåbærår 
(Selås 2011). Ettersom begge artene spi-
ser bær, mens det kun er klatremusa som 
spiser selve blåbærplanta, kan forklarin-
gen være at plantas næringskvalitet øker 
etter bærår. Dette skulle i tilfelle påvirke 
også andre arter som beiter på blåbær-
planta, og ikke bare klatremusa. 
Allerede i 1928 pekte professor Rolf 
Nordhagen på betydningen av blåbærår 
for småviltet, i sin avhandling «Rypeår 
og bærår». Nordhagens arbeid gikk dess-
verre fort i glemmeboka, mens Yngvar 
Hagens forklaring på samvariasjonen 
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mellom mus og småvilt i «Rovfuglene 
og viltpleien», som kom ut i 1952, ble 
en «bestselger». Hagens hypotese var 
riktignok ikke ny, men han bidro til å 
gjøre den bedre kjent. Tanken er kort 
fortalt at rovviltet i mindre grad beskat-
ter småvilt når det er mye mus. Men 
man ser da bort fra at de faktorene som 
påvirker gnagerne kan virke direkte 
også på småviltet. En skal videre hus-
ke på at de fl este aktuelle rovviltartene 
også produserer fl ere og større ungekull 
når det er mye mus, slik at deres totale 
jaktinnsats, og dermed småviltets risiko 
for å bli beskattet, ikke nødvendigvis 
blir så mye mindre. En alternativ for-
klaring er derfor at småvilt, og da spesi-
elt hønsefugler (som i særlig grad beiter 
blåbærlyng), gjør det bedre i museår 
hovedsakelig fordi de påvirkes positivt 
av endringer i blåbærplantas kjemiske 
innhold. Bedre kondisjon, i kombina-
sjon med at de kan bruke mindre tid 
på næringssøk, vil i neste omgang gjøre 
dem mindre utsatt for rovvilt. 

Elgen og klatremusa

Dersom plantekvalitet er viktig, bør 
det være samvariasjon mellom repro-
duksjonen til klatremusa og andre 
planteetere som beiter blåbærlyng, 
uavhengig av om de har felles fi ender 
eller ei. Elgen er ideell for en slik sam-
menlikning, ettersom også den beiter 
mye blåbærlyng, men har få naturlige 
fi ender de fl este steder i landet. Elgen 
kan ikke formere seg opp etter et bærår 
i samme grad som smågnagere, men 
med et tilstrekkelig stort materiale, for 
eksempel på fylkesnivå, burde en kun-
ne se en viss eff ekt på gjennomsnittlig 
antall kalver produsert per elgku (Selås 
mfl . 2011). 

I Gjerstad kommune i Aust-Ag-
der, kloss ved grensa til Telemark, har 
Norsk institutt for naturforskning fan-
get smågnagere så godt som hver høst 
siden 1988, og resultatene er publisert 
årlig i off entlig tilgjengelige rapporter 
(se Framstad 2019). Det eneste unn-
taket er 1989, da det ikke ble fanget, 

men her har jeg brukt tall fra en fangst 
i nabokommunen Vegårshei, utført av 
Tor K. Spidsø. Når jeg bruker de årlige 
fangstindeksene for klatremus (antall dyr 
fanget per 100 felledøgn), fi nner jeg en 
statistisk sikker samvariasjon med antall 
elgkalver observert per elgku (hentet fra 
Hjorteviltregisteret) for samtlige av fyl-
kene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark 
og Buskerud. Så vidt vi vet har bestan-
den av klatremus variert noenlunde likt 
i disse fylkene, i hvert fall har toppårene 
gjerne vært sammenfallende. Samvaria-
sjonen mellom klatremus og elg er best 
for Buskerud, muligens fordi elgtallene 
for dette fylket er mindre påvirket av va-
rierende snøforhold enn tallene fra Ag-
der og Telemark. 

Fordi det i tallene for kalveproduk-
sjon hos elg også er en negativ trend, blir 
samvariasjonen tydeligere hvis eff ekten 
av trenden reduseres. Dette kan gjøres 
ved heller å bruke endring fra et år til 
neste for begge artene. For Buskerud 
forklarer klatremusindeksen da 46 % av 
variasjonen i elgindeksen. Som det fram-

Elgkuas tvillingkalver hviler i blåbærskogen. Det antas at produktiviteten hos elgen påvirkes av årlige variasjoner i blåbærplantas næringskvalitet.
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Figur 1. Endring fra et år til neste i fangstindeks for klatremus i Gjerstad, Aust-Agder (stiplet linje) og i antall kalver observert per elgku i Buskerud 
(heltrukken linje). Samvariasjonen er statistisk sikker. Begge artene antas å påvirkes av årlige variasjoner i blåbærplantas næringskvalitet. Tallene 
for klatremus er hentet fra TOV-rapportene til Norsk institutt  for naturforskning, og tallene for elg fra Hjorteviltregisteret. 

går av Fig. 1 var samvariasjonen best i 
første halvdel av studieperioden, mens 
det i nyere tid har vært en tendens til 
at elgen har reagert noe før klatremusa. 
Men uansett er det klart at samvariasjo-
nen ikke kan skyldes rovvilt, ettersom 
det har vært helt minimalt med naturli-
ge predatorer på elg i Buskerud i denne 

perioden. Da er det vanskelig å fi nne an-
dre forklaringer enn beitekvalitet.

Betydningen av snø

Nå er det opplagt at både elg og klatre-
mus også påvirkes av andre faktorer enn 
bare blåbærlyngens kvalitet. Viktig for 
begge arter er vinterens snøforhold, men 

her er eff ekten stikk motsatt for de to 
artene; mye snø er bra for musa, men ab-
solutt ikke for elgen. Denne faktoren vil 
derfor ikke bidra til å øke synkroniteten 
mellom de to artene. Et av de årene som 
avvek mest fra det «forventede» mønste-
ret var 1994, da det ikke ble observert 
spesielt mange elgkalver per ku til tross 
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for at det var et veldig godt år for klatre-
mus (Fig. 2). Forklaringen kan kanskje 
være at vi etter fl ere snøfattige vintre fi kk 
snø så det monnet vinteren 1993/94 – til 
stor glede for arrangørene av vinter-OL 
på Lillehammer! 

Andre plantestressfaktorer

Tørke, som gjerne er det første man ten-
ker på når det gjelder plantestress, vil 
neppe bidra til økt proteintilgjengelighet 
for planteetere, da dette heller fører til 
at plantene blir inaktive. Men tørke kan 
kanskje likevel være gunstig i visse situa-
sjoner, nemlig hvis den inntreff er etter en 
annen stressfaktor, slik at plantenes evne 
til å gjenoppbygge forsvaret sitt blir hem-
met eller forsinket. Likeledes vil trolig 
lave temperaturer være gunstig for plan-
teetere, da også dette kan antas å begrense 
plantenes evne til å gjenoppbygge sitt for-
svar. Det er neppe tilfeldig at smågnager-
ne har sine kraftigste bestandsutbrudd i 
nordlige og høytliggende områder. 

For enkelte dyrearter med 10-årige 
sykluser, hos oss særlig markert hos 
fj ellbjørkemåler i fj ellskogen, har det 

vist seg at gjennomsnittsperioden mel-
lom bestandstoppene er 9,3 år. Dette 
tilsvarer halvparten av den tida månens 
baneplan bruker på én full omdreining. 
Fordi månens posisjon i forhold til jor-
da og sola påvirker geomagnetisk akti-
vitet og dermed kosmisk stråling (myo-
ner), er det mulig at det er sistnevnte 
faktor som med jevne mellomrom 
stresser nordlige planter tilstrekkelig til 
å gi eff ekt på planteeteres proteinopp-
tak (Selås 2013). Bakkenære doser av 
myoner påvirkes også av solas 11-års 
syklus, og reduseres ved høyt lufttrykk 
og høy temperatur. 

I Agder, Telemark og Buskerud har 
kalveproduksjon og slaktevekt hos elg 
gått betydelig ned siden tidlig 1990-tal-
let, til tross for at bestanden også er ve-
sentlig redusert. I denne sammenheng 
har det vært mye fokus på tilbudet av 
kvalitetsbeite som osp, rogn og selje. 
Bjørk, som nok representerer en større 
biomasse, regnes generelt som dårligere 
elgbeite. Imidlertid skal vi ikke se bort 
fra at en kombinasjon av ulike plante-
stressfaktorer iblant kan gi midlertidig 

god beitekvalitet også for dette tresla-
get. Kanskje var oppsvinget på elgen på 
1980-tallet, i hvert fall delvis, et resultat 
av stress-indusert økning i beitekvalitet 
for fl ere planter, inkludert bjørk? I så fall 
kan det hende at dagens situasjon fak-
tisk er mer «normal» enn situasjonen på 
1980- og tidlig 1990-tallet. Uansett hva 
som er årsaken til den negative utviklin-
gen, er det opplagt at vi i denne regionen 
ikke har beiteressurser til å fø en elgbe-
stand av den størrelsesorden vi hadde på 
begynnelsen av 1990-tallet. 
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FORFATTEROMTALE: 

Vidar Selås er professor emeritus i 
økologi og naturforvaltning ved Nor-
ges miljø- og biovitenskapelige uni-
versitet på Ås. Han har særlig jobbet 
med populasjonsøkologi hos fugler og 
patt edyr, inkludert bestandssykluser 
hos ulike planteetere. Han er nå bo-
satt  i Vegårshei i Aust-Agder. 

Figur 2. Endring fra et år til neste i antall kalver observert per elgku i Buskerud, plott et mot 
endring i fangstindeks for klatremus i Gjerstad, Aust-Agder. Klatremusindeksen forklarer 46 
% av variasjonen i elgindeksen. Dersom plott et lengst til høyre – OL-vinteren 1994 – holdes 
utenfor, forklares 52 % av variasjonen. Tallene for klatremus er hentet fra TOV-rapportene til 
Norsk institutt  for naturforskning, og tallene for elg fra Hjorteviltregisteret



•  Bachelor og årsstudium i agronomi

•  Bachelor og årsstudium i landbruksteknikk

•  Årsstudium i økologisk landbruk
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For at fremtidige generasjoner også kan høste av naturen må vi ha en forvaltning som er økono-
misk lønnsom, samfunnsmessig akseptabel, og med et langsiktig ressurs- og miljøperspektiv. 
Høgskolen i Innlandet gir deg slike studier på Blæstad og Evenstad, med gode jobbmuligheter.
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Når mørt blir seigt 
og seigt blir mørt!
I behandlingen av viltkjøtt fra dødt bytte til måltid 
er temperaturene under oppbevaring og tilberedning 
avgjørende for mørhet og smak. 

AV HELGE HAGEN TEKST OG FOTO

treff er hvis kjøtt fryses før det har gjen-
nomgått dødsstivheten (rigor mortis). 
Dødsstivheten er en fase alt kjøtt må gjen-
nomgå dersom det skal få god spisekvali-
tet. Mørheten er riktig nok høy i timene 
før dødsstivheten inntrer, men det er få 
som ønsker å spise kjøtt i denne fasen. 

Når viltet er avlivet, starter omdan-
ning av cellenes lager av det energirike 
stoff et glykogen til melkesyre. Under 
denne prosessen øker surheten i musku-
laturen (pH synker) og muskelen stivner. 
Økende surhet er en viktig forutsetning 
for kvaliteten på kjøttet under den påføl-
gende lagringsmørningen. Rundt regnet 
ett døgn etter at døden inntraff  er døds-
stivheten på det sterkeste hos store dyr 
som elg og hjort. I denne fasen er kjøttet 
hardt og seigt. Muskulaturen inneholder 
gjerne 10 ganger så mye melkesyre som 
et levende dyr under hvile. 

Når mørningen ødelegges 

I mørningsprosessen som følger etter-
på, slipper dødsstivheten taket. Kjøttet 
mørnes og det utvikles en kraftigere, mer 
karakteristisk viltsmak. Dersom kjøtt 
fryser før dødsstivheten, vil det likevel 
gjennomgå denne stivhetsfasen under 
opptining. Resultatet blir en kraftig og 
rask sammentrekning av muskulaturen. 
Når dette skjer, avgis store mengder væs-
ke. Mye av dette er kjøttsafter som skulle 
ha bidratt til saftige smaksopplevelser. I 
stedet framstår kjøttet som tørt, seigt og 
lite egnet til festmat. 

Med andre ord; kjøtt må ikke fryses 
verken med hensikt eller ute i naturen 
før slaktet har gjennomgått dødsstivhe-
ten. Frysing i tiden før rigor vil ødelegge 
kjøttet.

Ingen mørning i fryseboksen

Blant enkelte jegere har det vært gamle 
oppfatninger om at kjøtt mørnes under 
oppholdet i dypfryseren. Dette er feil, og 
kjøttbransjen har i lang tid drevet infor-
masjon for å avlive denne misforståelsen. 
I tilfelle informasjonen ikke har nådd 

Samspillet mellom temperatur og spise-
kvalitet er svært sterkt. Dersom det gjø-
res feil i viktige faser, kan kjøtt som fra 
naturens side var saftig og mørt, bli tørt 
og seigt. Og har det beklagelige først 
skjedd, er det lite å gjøre for å opprette 
skadene. 

Derimot er det mulig å mørne kjøt-
tet under tilberedning. Det gjøres ved 
å velge riktige temperaturer når maten 
tilføres varme. 

Skrekkens eksempel

Et elgjaktlag hadde felt et stort ungdyr 
langt ut i jakta. Dyret ble felt på slutten 
av dagen, det var en godværsdag med 
klart, kaldt vær. Elgen ble vommet ut og 
fl ådd på vanlig måte, men dyret måtte 
overnatte ute før skrotten kunne trans-
porteres til mørningsstedet. Da hadde 
en lang kjede av dårlig råvarebehandling 
startet. Natta ble svært kald, tempera-
turen krøp ned mot minus 20 grader. 
Videre under ”mørningen” var også tem-
peraturene lave og varierte like over og 
under nullpunktet. Konsekvensen av det 
som skulle ha vært en mørningsprosess, 
var at ingen mørning skjedde i det hele 
tatt. Dermed var ingen deler av denne 
elgen mør under måltidene, unntatt kar-
bonadedeigen. Og ja; det ble mye av det 
sortimentet!

Kjøtt  og frost 

Kjøttet til de uheldige jegerne ble utsatt 
for fenomenet fryseforkortning. Det inn-
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Flott   råvare:  Jegeren skal sørge for at bytt et blir smakfulle måltider. Det er lurt å gjøre tingene 
så riktig som mulig i alle fasene fra dødt vilt til festmat. Dett e er fi letkjøtt  av hjort. 

helt fram til alle jegere, gjentas derfor at 
kjøtt ikke mørnes når det befi nner seg 
i dypfrossen tilstand. Lagringsmørning 
skal altså skje før konservering i dypfry-
ser.

Kuldeforkortning

Fryseforkortning er et av de største 
hindre mot høy kjøttkvalitet. Trussel 
nummer to kalles kuldeforkortning og 
kan også forringe kvaliteten betydelig. 
Forsøk i Sverige har vist at dersom slakt 
av drøyt to år gamle hjorter kjøles ned 

til null grader i løpet av to timer etter 
avlivningen, blir kjøttet svært seigt på 
grunn av kuldesammentrekning Det-
te gjelder når kjøttet ikke er elektrisk 
mørnet. Jegere som må benytte vanlig 
lagringsmørning, bør etterstrebe at kjøt-
tet får henge de første seks timene etter 
avlivning i temperaturer over 10 grader. 
Med tanke på å unngå kuldeforkortning 
er det optimalt for kjøttet – og for de 
som skal spise det – at rigor inntreff er 
ved en temperatur i kjøttet på rundt 15 
grader. Holdes temperaturen i kjøttet 

høyere enn ti grader i de første ti timene 
etter døden, er det ingen fare for kulde-
forkorning.

Det er verdt å understreke at disse re-
lativt høye temperaturene kun gjelder i 
fasene før dødsstivheten inntreff er. Un-
der selve lagringsmørningen er det gun-
stig at temperaturene er atskillig lavere, 
gjerne ned mot to til fi re grader. I hygi-
eneforskriften er det et krav om at kjøtt 

skal holdes under sju grader, om nød-
vendig ved aktiv nedkjøling i lokalet der 
det oppbevares.
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40 døgngrader eller?
Under jegerens behandling av kjøttet det første døgnet etter avlivning er ikke bare kalde 
forhold en trussel mot kjøttkvaliteten. Varmt og vått vær byr på kjøtthygieniske utfordringer.

De fl este jegere forholder seg til regelen 
om 40 døgngrader for mørning av vilt-
kjøtt. Regelen er et regnestykke der an-
tall døgngrader regnes ut som produktet 
av gjennomsnittlig temperatur under 
mørningen og antall døgn. Men det er 
forskjell på fi re døgn ved 10 grader og 
10 døgn ved fi re grader. Førstnevnte al-
ternativ er faktisk ikke akseptabelt. Det 
siste er absolutt mye bedre, og for mørkt 
kjøtt er mørningstiden også viktig. Noen 
synes 40 døgngrader er for lite og for-
lenger mørningstiden ytterligere. 

Men her er mørningsgevinstene usikre. 
Faktisk er det meste av kjøttmørningen 
vel overstått allerede tre døgn etter at 
jakten ga et vellykket resultat. Det gjel-
der selv når mørningen foregår ved kjø-
leromtemperatur – rundt fi re grader. Ved 
fortsatt lagring av kjøttet i fersk tilstand 
er det følgelig lite mørhetsgevinst å hen-
te. Ved overdreven mørning er rådyr ut-
satt for leversmak i kjøttet.

Nesten som en edel akevitt 

Mørning dreier seg om at bindingen i 
muskelfi brene og muskelproteinene bry-
tes opp etter hvert som dødsstivheten 
slipper.  Bindevevet blir ikke mørere. Og 
husk da at det er kanskje nettopp når det 
gjelder forskjell i mengden bindevev i de 
enkelte musklene, og på eldre og yngre 
slakt som bør gi føringer for hvordan vi 
skal varmebehandle kjøttet på kjøkkenet.

Like viktig som mørningen er den 
modningen som skjer når kjøttet hen-
ger. Selv om det er en annen prosess så 
er det litt som med god akevitt. Poteter 
er en ypperlig råvare for spritbrenning. 
Men først når spriten krydres i regi av 
en god destillatør, og deretter fatlagres 
en tid, kan det bli en god akevitt. Denne 
smaksutviklingen krever også sin tid.

Utfordringer

Når temperaturene er nærmere 20 grader, 
og været er vått står utfordringene i kø. For 
det første bør kjøttbehandleren under slike 
forhold se helt bort fra regelen om mør-
ning i 40 døgngrader. Den kan bare prak-
tiseres når døgnmiddeltemperaturene er 
lavere enn åtte grader. Under varmere for-
hold enn dette, bør slaktet inn på kjølerom 
senest døgnet etter at dyret er felt. Lagringsmørning: Elgskrott er henger til mørning på kjølerom under kontrollerte forhold.
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Mørning på kjøkkenet 
Varmebehandlingen under tillaging påvirker mørhet og saftighet. 
Det blir kokkens ansvar å sørge for at dette skjer i smakelig retning.

Med seigt kjøtt menes at hovedingredi-
ensen yter stor tyggemotstand. En fl ink 
kokk kan utføre det kunststykket å gjøre 
en seig kjøttråvare til noe mørt og smak-
fullt. Dessverre er det også mulig å opp-
nå det motsatte. Nøkkelen til å beherske 
dette, er å vite litt om hva som skjer inne 
i kjøttet under varmebehandling. 

Proteinene forandres

Når kjøtt stekes, grilles eller kokes, skjer 
forandringer i proteinene, både i møre 
muskler og seigt bindevev. Muskelprote-
inene blir hardere og får redusert mørhet 
ved tilføring av varme Det seige binde-
vevet reagerer motsatt og blir mørere, og 
går over til gelatin under oppvarming. 
Det siste tar tid.  Utfordringen blir å ut-
nytte dette. Gjennom sensoriske under-
søkelser har kjøttforskningen funnet ut 
at kjøtt oppleves som mørest når det var-
mebehandles til temperaturer i interval-

let 60-65 grader. For folk fl est, og etter 
mange eldre tradisjoner er dette lavere 
sluttemperaturer enn vanlig. En måte å 
få til fristende sluttresultat ved med re-
lativt lav temperatur, er langtidssteking. 
Det kan gjøres i sous-vide, i leirgryter el-
ler i stekeovnen over natten.  Kjøtt med 
mye bindevev er best egnet.

Mørt og saft ig

Et stykke fl atbiff  som varmebehandles 
til en kjernetemperatur på 65 grader, 
får samme mørhet som den i utgangs-
punktet langt mørere ytrefi let, om den-
ne gis en sluttemperatur på 70 grader. 
Begrepet kjernetemperatur er derfor noe 
enhver kjøttkokk bør merke seg. Med 
det menes den temperaturen som er i 
kjøttstykkets sentrale deler, etter endt 
tilberedning. Kjernetemperaturen er 
ikke alltid like enkel å ha kontroll over, 
med mindre man stikker et termometer 

inn i kjøttstykket. Husk at temperaturen 
stiger minst et par grader etter at du har 
tatt kjøttstykket ut fra varmen. Steker du 
biff  i panne, så sørg i hvert fall for at ikke 
alle kjøttsaftene presses ut av kjøttet un-
der stekingen! Temperaturene rundt 70 
grader er sentrale. Opp til dette nivået 
vil kjøttet ha en rosa, kjøttsaftig kjerne 
når det er ferdig tilberedt. Går vi over 
70 grader, blir kjøttsaften først helt klar, 
for så gradvis å forsvinne etter hvert som 
temperaturene øker. Og resultatet blir en 
tørr kjøttklump. 

OM FORFATTEREN:

Helge Hagen (68) fra Brumunddal 
har skrevet en rekke bøker. Mest 
kjent er Røyk og rak, tørk og grav fra 
2002. Hagen har også skrevet boka 
Pølser og øl. Begge titlene er fort-
satt  i salg. 

Saft ig: Flatbiff  av elg under steking på steinhelle. En variant som både er underholdende og gir 
kontroll over mørheten under tilberedning. Litt  røyksmak blir det også.
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Her følger en kort gjennomgang, med vekt på forskjeller og likheter, av forvalt-
ningen og jakten etter hjortevilt og villsvin i nabolandet. Naturvårdsverket er den 
nasjonale viltforvaltnings-myndigheten. De svenske «-verker» har en noe mer 
selvstendig stilling i forhold til departementer enn her i landet. I tillegg har også 
Svenska Jägareförbundet en del off entlige myndighetsoppgaver i tillegg til å være en 
ideell medlemsorganisasjon. Det såkalte «almenna uppdraget».

Tekst : Vidar Holthe - Foto: Dagh Bakka - Figurer (avskytningsstatistikk): Svenska Jägareförbundet

Den svenske kronhjorten benevnes nominatrasen og er 20% større enn den norske.

Viltforvaltning i Sverige
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Mandag 2. september i Västerbott en. Mer enn varmt nok for både de med og uten pels.

Jaktlag og Jaktstadga

Lovteknisk er det to forskjellige lover 
som regulerer jakten. De har en Jaktlag 
som først og fremst regulerer jaktretten 
til grunnen og hvordan denne håndte-
res. Så har de en Jagtstadga som regu-
lerer jaktformer og jaktmidler. Til den 
siste er det en omfattende samleforskrift 
benevnt Jaktförordningen. I tillegg har de 
en egen Lag om viltvårdsområden, altså 
bestandsplanområder eller utmarkslag 
på norsk. De har ingen viltmyndighet 
på kommunalt nivå. Derimot ligger noe 
myndighet på länsnivå, både administra-
tivt og politisk. Ordningen med en jakt-
lag og en jaktstadga er det samme som vi 
hadde her i landet før vi fi kk jaktloven av 

1899. Før det, var grunneierretten regu-
lert i kriminalloven.

Natur- og eiendomsforhold

Husk at halvparten av Sverige ligger sør 
for Oslo. I Svealand som grovt sett er fra 
Värmland (Karstad)-Uppland (Uppsala) 
og nordover begynner det store barskog-
beltet som går over i Norrlandslänene. 
Alt sammen ganske likt Norge når det 
gjelder naturgrunnlag, vilt- og jakttradi-
sjoner. For hele Sverige er det 46% pro-
duktiv skog og 7% dyrket mark. Halvde-
len av skogen er eiet av enkeltpersoner 
(privateid), stort sett som gårdsskog-
bruk, men med enkelte riktig store sko-
geiendommer. En fj erdedel som bolags-

skog (altså eiet av store industrifi rmaer). 
Vi hadde tilløp til det hos oss også, men 
det ble tidlig lovforbud mot den eien-
domsformen. Den siste fj erdedelen er 
off entlig eiet skog, enten stat, kommune 
eller kirke. 

La oss ikke glemme den sørlige halv-
delen av Sverige, Götaland og Skåne, sør 
for det som i naturgeografi sk sammen-
heng benevnes «Limes norrlandicus». 
Her er det mye dyrket mark og bety-
delig innslag av edelløvskog. Det rike 
landskapet har også gitt grunnlag for et 
betydelig antall gods og en jordeiende 
adel. Om den siste ikke lenger har sam-
me innfl ytelse og betydning, så ser man 
mange steder at eieren (som slett ikke 



56   HJORTEVILTET 2019

AKTUELT

ner» på länsnivå, med svært brede sam-
mensetninger. Dette har gjort at særlig 
skogsbruket som både har interesse som 
næringsaktør for et økonomisk skog-
bruk og som grunneier med jaktrett har 
opplevd at deres interesser og innfl ytelse 
på beslutningen har tapt terreng ovenfor 
alle de andre. Naturvårdsverket har også 
siste år fremmet nasjonale mål for elg-
forvaltningen, uten at man synes å lyk-
kes med å forankre disse lokalt. Mange 
steder er stor-skogbruket kritisk til de 
omfattende skadene i skogforyngelser 
og forsøker å få gjennomslag for økt 
tildeling av fellingstillatelser. Men hva 
hjelper det hvis ikke de utøvende jeger-
ne har samme virkelighetsoppfatning 
og stiller opp for å fylle kvotene. Da blir 
resultatet papirplaner og konfl ikter uten 
gjennomføring. 

Rådyr

Tidlig på 1800-tallet var det bare igjen 
rådyr på et par gods i Skåne. Derfra har 
de spredt seg opp igjennom Sverige, og 
til Norge hvor det første gang ble åpnet 
for jakt i 1927. En viktig forutsetning 
var økt respekt for jakt- og frednings-
bestemmelser, og endret hundehold. 
Senere har vinterforhold og rovdyr spilt 
en større rolle. Med reveskabb og milde 
vintre på 1980-tallet nådde avskytnin-
gen i Sverige hele 382 000 dyr i toppåret 
1993. I motsetning til for elgen er det 
ikke jegerne og deres geværer som sty-
rer utviklingen i rådyrbestanden. Her 
kommer vintre, slåttonna og rev, gaupe 
og ulv, og gjør at overlevelse og rekrut-
tering i bestanden blir svært forskjellig. 
Spredningen av gaupe sørover i Sverige, 
og politisk vedtatte bestandsmål for gau-
pe har endt i hva som på sikt ikke er en 
bærekraftig situasjon i Midt-Sverige. 

Avskytningen for hele landet har de 
siste årene ligget på noe over 100 000 
dyr.

Et sidesprang til den svenske jaktsta-
tistikken: For elg og hjort er den basert 
på innmeldte, felte dyr fra jaktvårds-
områdene som det skal betales avgift 
for. For alt annet vilt er det basert på 
innsamlede opplysninger i kretsene til 
Svenska Jägareförbundet. Dette utvalget 
som er noe forskjellig fra län til län, gir 
en rimelig pålitelig statistikk. Husk når 
vi har stor tillit til vår egen jaktstatistikk, 
så er den basert på hva jegerne svarer at 
de har skutt av småvilt, ikke nødvendig-
vis hva de faktisk har skutt. 

Rådyrjakttiden i Sverige er stort sett 
fastsatt fra 1. oktober til 31. januar, med 

behøver å være bosatt i distriktet) velger 
å prioritere en satsing på «viltbruk» på 
eiendommen, frem for et ensidig jord-
bruk. Jordbruksmarker er ofte leid ut til 
en «arrendator» uten jaktrett, og som 
opplever viltet som en skadegjører. Det 
blir da enkelte steder et motsetningsfor-
hold i interesser mellom grunneier, jeger 
og arrendator.

VILTARTER:

Elg

Med «allmogejakten» i Nord-Sverige, og 
kongens beslutning i 1789 om å gi jak-
tretten tilbake til bøndene, lykkes man 
tidlig på 1800-tallet å utrydde elgen i 
Sverige. Den var også så sjelden tidli-
gere at den kjente naturforskeren Carl 
von Linne aldri fi kk se en levende elg. 
Det var faktisk fra en glissen elgbestand 
i Østerdalen og Namdalen at elgen igjen 
koloniserte Sverige. I 1982 nådde man 
en «all time high» i avskytning med over 
174 000, mens dette nå er redusert slik 
at den årlige avskytningen etter årtusen-
skiftet stort sett har ligget mellom 80 
000 og 100 000. 

Elgforvaltningen er bygget opp hi-
erarkisk, med elgforvaltningsområder, 
som er enheter inndelt av länet på i stør-
relsesorden 500 000 til 1 million dekar. 
Innen disse er det mange elgskjøtsels-
områder. Dette er rene grunneierorga-
niseringer tilsvarende bestandsplanom-
råder hos oss. Minstekravet er gjerne 
tilsvarende ti fellinger i året. Neste al-
ternativ er registrerte lisensområder som 
bare får felle årskalver. Til slutt kommer 
en rest av den gamle, frie jakten; på en-
kelteiendommer som ellers ikke er regis-
trert i noe elgjaktområde.  De får i en 
kort jakttid på maks fem dager skyte et 
ubegrenset antall årskalv. 

Jakttiden på elg i Sverige er forskjel-
lig i nord og sør. Fra midt i Dalarna og 
nordover er det elgjakt fra første man-
dagen i september til ut januar med 
tre ukers brunstopphold. For jaktåret 
2019/2020 vil for eksempel jakttiden i 
Jämtland være: 2. september – 25. sep-
tember 2019 og 10. oktober 2019 – 31. 
januar 2020. I den søndre delen av lan-
det starter elgjakten andre mandagen i 
oktober og varer ut januar eller februar. 
For jaktåret 2019/2020 er jakttiden ek-
sempelvis i Västra Götaland: 8. oktober 
– 28. februar. Lokale variasjoner kan 
forekomme.  

På sentralt hold har man opprettet 
både det «Nationella Klövviltsrådet» og 
forskjellige «viltförvaltningsdelegatio-

bukkejakt fra 16. august til 30. septem-
ber. Etter Tsjernobyl-ulykken oppstod 
en spesiell situasjon med mye ned-
fall av radioaktivt cesium i et område i 
Øst-Sverige. Med de svenske myndig-
hetenes lave grenser for radioaktivitet i 
matvarer, åpnet man som et tillegg vår-
jakt på rådyrbukk fra 1. mai til 15. juni i 
enkelte län, da cesiumverdien i viltkjøt-
tet er lavere om våren. 

Rådyrjakten i Sverige er uten kvoter 
og fellingstillatelser, men forskriften har 
følgende pålegg: «jakten skal tilpasses 
etter tilgangen på vilt.» Det er heller in-
gen rasebegrensninger for bruk av jagen-
de hund, men forskriftene sier: «...tillåtet 
att använda jakthund som er lämpad för 
rådjursjakt.» 

Hjort

Carl von Linne beskrev den kronhjor-
ten, som den gang bare var i Skåne, som 
det som i taxonomisk sammenheng be-
nevnes nominatrasen. Det har gjort at 
svenskene har følt et særlig ansvar for å 
ta vare på denne bestanden. I et områ-
de i søndre delen av Skåne er det läns-
styrelsen som bestemmer tildelingen av 
fellingstillatelser innenfor en jakttid fra 
1. oktober og ut januar måned. Ellers er 
jaktforvaltningen for hjort stort sett som 
for elg, med krav om fellingstillatelser, og 
med jakttid fra 16. august til og med 31. 
januar. Fra den 16. august fram til andre 
mandagen i oktober kan det kun jaktes 
hind og kalv. Til og med den 30. sep-
tember kan jakten kun foregå som smy-
gjakt eller vaktjakt. Ut over det er det i 
Sverige, på bestemte vilkår, en generell 
adgang til fri skadefelling av årskalv av 
hjort og dåhjort allerede fra 1. juli.

Avskytningen av kronhjort i Sverige 
hadde siste år økt til noe over 10 000 dyr, 
mens den helt frem til begynnelsen av 
dette årtusen lå mellom ett og to tusen. 
Økningen er mye et resultat av utset-
tinger og rømninger fra hegn.  Dette er 
en villet satsing fra jaktrettshavere som 
satser på «viltbruk». Jakt i større innheg-
ninger har en viss tradisjon i godsområ-
dene i Sverige, og er spesielt tillatt etter 
lovverket. Slike jakthegn drives ofte i en 
kombinasjon med dåhjort og villsvin, og 
i noen enkelt-tilfeller også med mufl on. 

Dåhjort

Arten er antatt introdusert for omkring 
1000 år siden. Stort sett har den vært 
holdt i innhegninger og viltparker. De 
senere tiårene er den vanlig også som 
frittgående vilt. Dåhjorten har et sosialt 
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mønster hvor den sprer seg lite til nye 
områder, mens den lokalt kan opptre i 
utrolige tettheter. Beitetrykket særlig i 
mark- og feltsjiktet kan bli høyt og det 
endrer fl oraen.  Ved høye tettetheter 
oppstår det betydelig beitekonkurranse 
med rådyrene. Som for rådyrjakt er det 
ingen begrensinger i fellingskvoter, med 
lisenser eller fellingstillatelser. Jakttiden 
er forskjellig fra region til region.  Split-
tet i fl ere perioder innen en ytre ramme 
fra 1. september til 28. februar, alle steder 
med brunstopphold. Fra årtusenskiftet 
har den årlige fellingen økt fra ca. 10 000 
til over 36 000 felte dyr siste jaktsesong.

Villsvin

Villsvinet ble utryddet som frittlevende 
vilt i Sverige på 1700-talllet, men har 
blitt holdt i innhegninger mange steder. 
Etter rømninger og etableringer i det fri, 
besluttet den svenske riksdagen i 1988 å 
erklære villsvin for en viltart hjemmehø-
rende i svensk fauna. Bestandsøkningen 
og spredningen etter den tid har skjedd 
med menneskers hjelp, og er ikke et re-
sultat av dyreartens naturlige spredning. 
De siste årene har bestanden fullt ut blitt 
regulert ved jakt i de länene som har 
hatt svin lengst. De siste årene har det 
vært en moderat økning i avskytningen 
på omkring 6% per år.   Avskytningen 
og bestandsøkningen har ikke fortsatt 

med den nærmest eksplosive økning 
man hadde fra 2005 til 2012.  Etable-
ringen og spredningen av villsvin inn i 
Norge skjer ikke som en massiv front, 
men som spredning fra satelittbestander 
i Vest-Sverige, og da over grensen, sam-
tidig i Østfold, Akershus og Hedmark. 
Villsvinavskytningen er nå tallmessig 
høyere enn elgavskytningen i Sverige, 
noe som først og fremst skyldes en økt 
utbredelse mot nord. Rekordjakten siste 
år ga hele 114 831 felte svin.

Jakttiden er fra 16. april til 15. februar, 
mens sugger som følges av grisunger er 
fredet hele året. Årsungen har derimot 
jakttid hele året. Jakt er tillatt døgnet 
rundt og det er tillatt med fast og beve-
gelig lyskilde. Fra i sommer er det også 
besluttet at det er tillatt med termiske 
siktemidler i åpent terreng. Naturvårds-
verket har slått fast at det ikke er å anse 
som kunstig lys. 

Foring av villsvin har og har hatt et 
betydelig omfang. Det er meningen å 
forby bruk av bearbeidet fôr (bakevarer, 
ostepops osv.). En praktisk begrensning 
for jakten er manglende motivasjon for 
å fortsette å jakte «når fryseboksen er 
full» pga. restriksjonene på omsetning av 
villsvinkjøtt. Det arbeides med forslag til 
smidigere løsninger, samtidig som man 
ivaretar matvaresikkerheten gjennom 
trikinkontroll og en utvidet «feltkontrol-

lordning.» Jegerne synes å ha oppfattet 
alvoret i skadesituasjonen for jordbruket, 
og det er nå etablert «utrykningsgrup-
per» av jegere som straks stiller opp der 
en bonde får omfattende besøk av vills-
vin i vekstsesongen.  Ordningen med sli-
ke vaktgrupper er organisert av Svenska 
Jägareförbundet etter en felles mal, etter 
at det hele startet i noen utvalgte om-
råder. Vedtekter, retningslinjer og lokale 
kontakttelefoner er lagt ut på nettet.  

Sammen med veterinærmyndighetene 
arbeides det med en beredskapsplan for 
å være forberedt i tilfelle av at smitte av 
ASF (Afrikansk Svine Pest) skal hoppe 
over til Sverige, men det er ikke aktuelt 
med noen bekjempelsesplan mot vills-
vin.  Villsvin er en art som var naturlig 
utbredt i Sverige, og som ved sin beiting 
og roting i bakken bidrar til økning i det 
biologiske mangfoldet, men som steller i 
stand store økonomiske skader for jord-
bruket

Nationella Viltolycksrådet

På initiativ fra Rikspolisstyrelsen ble det 
opprettet et sentralt samarbeidsorgan til 
å arbeide med spørsmål om viltulykker. 
Siden politiet hadde det primære an-
svaret for å ta seg av viltpåkjørsler var 
det behov for å etablere faste rutiner 
for ettersøk, rapportering mm. Påkjørt 
vilt tilhører i utgangspunktet grunnei-

Dåhjorten fi nnes i ekstreme tett e bestander på enkelte gods i Sverige.
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eren, også utenom jakttiden, og tilfaller 
denne hvis grunneieren er kjent og har 
deltatt i ettersøk. I mangel av kommu-
nalt ansvar er det nå etablert en sentral 
avtale hvor Svenska Jägareförbundet 
og Jägarnas Riksförbund utdanner et-
tersøkspersonell, skriver avtaler etter 
fast tariff  og sørger for en økonomisk 
godtgjørelse. I viltolycksrådet er også 
Trafi kverket et sentralt medlem. De 
har ansvar for påkjørselsstatistikk, som 
fi nnes tilgjengelig i månedsvise over-
sikter på nettet for de enkelte viltarter. 
Viltolycksrådet utarbeider informa-
sjonsmateriell, kommer med råd for å 
redusere antall påkjørsler, og fremmer 
forslag til prioritering av tiltak. 

Noe av det siste vår egen samferdsels-
minister gjorde i den rødgrønne regje-
ringen her i landet, var å beslutte oppret-
telsen av et tilsvarende samarbeidsorgan 
i Norge. Det kom imidlertid aldri i 
funksjon. 

Noen aktuelle bestemmelser:

Det er ikke forfølgningsrett på vilt i 
Sverige, og knapt i noe annet land hel-
ler. Hvis vilt skadeskytes og det går ut 
av eget terreng skal naboen varsles. Om 
ikke det lykkes, varsles politiet. Vilt som 
faller dødt på naboterrenget tilfaller den 
som har jaktretten der det faller, om han 

har tilsvarende kvote. Her kan det opp-
stå mange uklare situasjoner.

Forbudet mot å jage og skremme vilt 
fra annens jaktområde håndheves fast og 
helt annerledes enn her hjemme. Blant 
annet dersom det legges ut fôr eller set-
tes ut saltsteiner nær grensen til naboter-
renget. Likedan er det med kravet om at 
jakt med drivende hund ikke får skje på 
et område som er slik «at det kan forut-
sees at drevet hovedsakelig kommer til 
å skje på annen grunn enn der man har 
jaktretten». Som hos oss er det forbudt å 
jakte fra bil (motorkjøretøy) eller bruke 
bil til å avlede viltets oppmerksomhet. I 
tillegg er det forbudt å «genskjuta» vilt, 
altså å forfl ytte seg i bil for å komme i 
bedre posisjon etter at drevet har startet, 
eller hunden er sluppet. 

Jakt på hjortevilt er tillatt fra en time 
før soloppgang til en time etter solned-
gang, for elg til solnedgang. Den siste 
timen bare som posterings- eller smy-
gjakt. For villsvin er det tillatt å jakte 
hele døgnet. Det er også tillatt å bruke 
kunstig lys. Länet kunne inntil nylig gi 
tillatelse til å bruke ikke bare fastmon-
tert, men også bevegelig kunstig lys. Det 
er nå generelt tillatt. Det er også gitt til-
latelse til å bruke termiske sikter (som 
ikke er å forstå som kunstig lys) i åpent 
terreng. 

Avgift er

Det skal betales en årlig viltvårdsavgift 
(jaktkort) for jaktåret som går fra 1. 
juli til 30. juni. For tiden SEK 300,-. 
Denne betales på nett da Sverige ikke 
lenger har postkontor.  Det gjøres en-
kelt (også for norske gjestejegere) ved 
å logge seg inn på Naturvårdsverkets 
hjemmesider. Videre er det en fellings-
avgift for skutte elger, enten årskalv 
eller voksent dyr. Denne fastsettes av 
länet og varierer fra SEK 100,- for kalv 
i noen län til SEK 1000,- for voksne 
dyr i andre län. Dessuten må det beta-
les en avgift til länet for å få registrert/
godkjent et nytt skjøtselsområde for 
elg eller kronhjort. Dette koster ofte 
fl ere tusen kroner (etter samme prin-
sipp som enkelte off entlige tjenester 
her i landet).

Hund

Ved jakt etter hjortevilt er det et krav 
om at hund som er spesielt trent for 
formålet skal bringes med på jakten, 
eller det skal være gjort avtale før man 
begir seg ut på jakt, slik at hunden 
kan være på stedet innen to timer. 
Hva som forstås med «spesielt trent 
for formålet» er ikke knyttet opp mot 
noe bestemt prøvekrav.
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Jegerprøve

Jegerprøven i Sverige er knyttet til kjøp 
av våpen. Den består av to deler. En te-
oridel med 70 spørsmål, hvorav 60 må 
være rett. En praktisk del i tre alterna-
tiver, en hagleprøve, en presisjonsprøve 
for småviltrifl er (klasse 2) og «älgprov» 
for storviltrifl er (klasse 1). Den praktis-
ke delen har også prøvekrav på sikker 
og forsvarlig våpenhåndtering og av-
standsbedømmelser. Til hagledelen er 
det også krav om 4 treff  av 6 duer som 
kastes opp rett fremover foran skytteren. 
Rifl edelen av prøven for småvilt er en 
ren presisjonstest, en med fullt anlegg 
og treff krav på 4-skuddsserie innen 12 
cm på 80 meter, og en med jegermessig 
anlegg med presisjonskrav på 17 cm. 
Rifl eprøven for klasse 1 - våpen består 
av skyting både på stillestående mål og 
bevegelig mål på 80 meter hold. Kravet 
er minst bronse på løpende elg. I tillegg 
kommer bjørneprøven som også ble til-
lempet her i landet. 

Man kan velge om jegerprøvekan-
didatene i tillegg til teoriprøven vil ta 
en fullstendig praktisk prøve med alle 
tre våpentypene, eller bare for den vå-
pentypen og jakten man har bruk for. 
Senere kan man supplere prøven fra f. 
eks småviltrifl e til storviltrifl e hvis det 
er det man skal kjøpe. Fra det off entli-

NOEN NYTTIGE LENKER OG REFERANSER
1. https://www.slu.se/algforvaltning
2. https://rapport.viltdata.se/statistik
3. https://www.viltolycka.se/
4. https://www.viltdata.se/
5. http://www.naturvardsverket.se/
6. https://jagareforbundet.se/
7. https://www.jagarnasriksforbund.se/
8. Nasjonal forvaltningsplan for elg 

http://www.naturvardsverket.se/
Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbe-
te-i-Sverige/Regeringsuppdrag/
Redovisade-2018/Uppfol-
jning-av-mal-inom-algforvaltningen/

9. Hjortvilt i Sverige  http://www.natur-
vardsverket.se/Om-Naturvardsverket/
Publikationer/ISBN/6800/978-91-
620-6819-6/

10. Utbredning och förekomst av kron- och 
dovhjort i Sverige  https://www.viltda-
ta.se/wp-content/uploads/2017/04/
Bilaga-kron-och-dov.pdf 

OMTALE AV FORFATTER :

Vidar Holthe er nå pensjonist, men 
var tidligere mangeårig utmarksan-
svarlig i Norges Skogeierforbund. 
Vidar er nå viltansvarlig i Vestby kom-
mune og er medlem i mange råd og 
utvalg innen off entlig og privat vilt-
forvaltning både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Vidar var første styreleder 
i Stift elsen Elgen og ble portrett ert i 
Hjorteviltet – 2009. 

ges side er prøvekravet knyttet til kjøp 
av våpen. Det er ikke krav om at sky-
teprøve skal avlegges hvert år. Mange 
jaktlag, jaktvårdsområder og grunneiere 
krever imidlertid årlig prøve for å sjek-
ke ferdighetene og begrensningene til 
de enkelte deltakerne i laget. Jegerprøve 
kreves også for de tilfeller hvor det er 
lov å bruke luftgevær til jakt på enkel-
te mindre viltarter. I disse dager er det 
også fremmet forslag om å tillate pil og 
bue med egne prøvekrav, som i Finland 
og Danmark.

Svenska Jägereförbundet og Jägarnas 

Riksförbund

Det er to nasjonale jegerforbund i Sve-
rige.  Den første har ca. 155 000 med-
lemmer, mens den siste har økt bety-
delig i medlemstall i det siste, til nå ca. 
40 000.  Det er ikke til å stikke under 
en stol at et klart standpunkt mot ulv i 
rovdyrforvaltningen har vært et viktig 
rekrutteringsmotiv.  Svenska Jägareför-
bundet har siden mellomkrigstiden hatt 
et såkalt allment oppdrag hvor de får 
økonomisk tilskudd for å utføre en del 
spesifi kke oppgaver i jakt- og viltforvalt-
ningen. Det gjelder bl.a. informasjonsar-
beid, yrkesmessig jegeropplæring (Öster 
Malma), jegerprøveopplæring, jaktsta-
tistikk, bestandsinventeringer mm. 
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Granberg Garveri med fabrikkutsalget
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Granberg Garveri trosset garveridøden som 
herjet landet etter andre verdenskrig og takket 
være iherdig innsats og pågangsmot hos familien 
Granberg er virksomheten i dag en viktig arbeidsplass 
og det eneste garveriet med driftskonsesjon i Norge. 
Skinn fra sau og tamrein er hovedsatsningsområde, 
men her kan også jegerne få behandlet sine skinn av 
rein, hjort, elg og rådyr.

Tekst : Frank Robert Lund – Foto: Olav Granberg.

Historie

Granberg Garveri ble etablert i 1951 av 
Karl Johan Granberg (1920-2016). De 
første tjue årene holdt  bedriften til i leide 
lokaler og det var en mer allsidig produk-
sjon med både garving og konfeksjon. 
Olav Granberg tok over virksomheten 
etter sin far i 1995. Men historien star-
tet allerede tidlig på 1900-tallet. Olavs 
bestefar var maler og kom fra Sverige. 
Under første verdenskrig kom han til 
Haugesund på jakt etter malerolje. Her 
produserte de maling av sildeolje. Ei 
ung jente i Ølensvåg satte en stopper for 
svenskens retrett til fosterlandet. Forel-
skelsen resulterte i giftermål og sammen 
fi kk de to sønner, Karl Johan og Paul. 

Olavs bestefar havnet etter hvert i 
Amerika. Herfra sendte han hjem til fa-
milien blant annet skinnklær og lærsko. 
Karl Johan interesserte seg veldig for 
skinnvarene fra den andre siden av dam-
men og bestemte seg allerede i en alder 
av 12 år at han skulle bli garver. 

Garveindustrien var tidlig på 1900-tal-
let Norges tredje største industri. Dette 
var før traktoren gjorde sitt inntog. Hes-
ten var viktig og i seletøyet gikk det mye 
lær. Folk brukte såler av lær, og skinn var 
også en viktig vare for folk, men allerede 
før andre verdenskrig startet garveridø-
den. Plast, gummi, tekstiler og kunststoff  
erstattet skinn og lær og det ene etter det 

andre garveriet la ned sin virksomhet, 
men Granberg Garveri holdt stand. 

I forbindelse med 70-års jubileet til 
bedriften i 2021 kommer historia om 
Granberg Garveri i bokform. Mye av 
det som skjedde i de første tiårene på 
garveriet kan gjenoppleves gjennom eget 
bedriftsmuseum på stedet. 

En viktig næringsaktør for mange

Familiebedriften Granberg Garveri AS 
er kraftig modernisert under ledelse av 
Olav Granberg. Virksomheten ligger 
i Ølensvåg i Rogaland ca. fi re mil nord 
øst for Haugesund. I dag legger bedrif-
ten beslag på 4.500 m2 og er en viktig 
lokal arbeidsplass. Pågangsmot og hardt 
arbeid lønner seg. I fj or var omsetnin-
gen på hele 35 millioner kroner, noe som 
Karl Johan neppe kunne ha forestilt seg 
når han drog i gang virksomheten for 
nærmere 70 år siden. I 2018 var det 43 
årsverk knyttet til garveriet og de be-
handlet totalt 88.000 skinn, hovedsakelig 
av sau (57%) og tamrein (30%). Stensaas 
Reinsdyrslakteri på Røros som vi skrev 
om i fj orårets utgave av Hjorteviltet er en 
viktig samarbeidspartner. Resten forde-
ler seg i hovedsak på hjort, villrein, elg og 
rådyr, men garveriet tar også imot andre 
skinn for beredning og garving fra nær 
og fj ern. Olav kan fortelle at de for tiden 

Granberg Garveri 
holder stand! 
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vegetabilsk garving eller nappaskinn ( i 
brunt, cognacfarget eller svart ). Nappas-
kinn høvles ned til under 1 mm tjukkel-
se og blir veldig mjukt. 

Beredning av jegernes skinn

Garveriet tar imot mange skinn fra jege-
re som gjerne vil berede skinnet og be-
holde det som et jaktminne. Det er ofte 
jegere som vil ta vare på skinnet fra det 
første viltet de har felt eller at de gjerne 
vil ha et skinn av hver art de har ned-
lagt. Olav forteller at det har vært inn-
om skinn fra mange eksotiske arter fra 
fj erne himmelstrøk og nevner i farten 
både sebra og afrikanske antiloper. Vills-
vinskinn får vi oftere og oftere forteller 
Olav. 

Olav deler mer enn gjerne av sin 
kunnskap om skinn, fl åing og salting og 
presiserer viktigheten av et godt forar-
beid for at Granberg Garveri kan levere 
et kvalitetsprodukt tilbake til jegeren. 
Her kommer noen tips:

Flåing:
Aller først er det viktig å huske på at 
man må unngå slepeskader og hundebitt 
hvis man har tenkt å ta vare på skinnet 

får inn en del selskinn fra fangstfeltene. 
Moskus-, rev- og grevlingskinn er heller 
ikke uvanlig å ha innom garveriet.   

Beredning og garving

For ordens skyld bør kanskje forskjellen 
på beredning og garving forklares.

Beredning betyr at skinnet blir behand-
let på en slik måte at det ferdige produk-
tet framstår som et skinn med hårene på.

Tradisjonell garving betyr at skinna blir 
avhåret og behandlet for å bli en lærvare 
eller et skinnprodukt. Dette er prosessen i 
korte trekk. Skinna blir i sin opprinnelige 
tjukkelse, som varierer med skinnslaget 
og alder på dyret. Ved vegetabilsk garving 
blir fargen lys brun. Fargen får skinnet av 
det vegetabilske garvestoff et. 

Som tidligere nevnt har Granberg 
Garveri en stor årsproduksjon. Det lig-
ger i navnet at garving er en del av pro-
duksjonen, men det er faktisk beredning 
av skinn som er hovedsatsningsområ-
det. Av de 88.000 skinna som passerer 
gjennom bedriften pr. år er det kun ca. 
5.000 skinn som garves til lær- og øvrige 
skinnprodukter. Hvis ikke annet er avtalt 
vil skinn sendt til Granberg Garveri bli 
beredt. Hvis ønskelig kan man bestille 

av sin første felte hjort eller elg. Mange 
fi ne viltskinn havner i avfallscontaineren 
i stedet for å bli et fl ott pelsverk. Dårlig 
fl åing er ofte årsaken. Skinnet kan være 
sleipt og vanskelig å få tak på, men ikke 
bli fristet til å lage et «håndtak» i form av 
et hull i kanten av skinnet. Dette er første 
steget på tur til containeren. Under fl åin-
ga er det best å ha en skarp kniv og bruke 
den minst mulig. Så sant det går, dra av 
skinnet. Hvis du snitter så djupt i skinnet 
at du ser svarte prikker, driver du og kut-
ter hårrøtter. Det er neste steg på tur til 
containeren. Fjern kjøtt og fettrester før 
salting. Salt er ikke fettløselig og salt som 
legges oppå fett greier ikke å trenge ned 
i skinnet og konservere dette eff ektivt. 
Huden skal saltes så snart den blir kald.

Salting:
Hvis du skal ta vare på et stort hjorte-
skinn eller et elgskinn bør dette legges 
på et golv under tak. Bruk fi nt steins-
alt med korning fra 0 - til 2,5 mm., og 
husk å ha rikelig med salt på hudsiden av 
skinnet. Hvis du har fl ere skinn, kan de 
godt saltes oppå hverandre, men ikke lag 
for store hauger. Husk å ha salt på hudsi-
den av hvert skinn. Hudsiden skal alltid 

Det er investert ca. 40 mill. i bygninger, maskiner og utstyr de siste 12 årene. Her ser vi avsugsanlegget. 
Støv, fi ber og ullrester suges gjennom et stort anlegg og ender opp i en komprimator.
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vende opp. Ikke snu hudsiden ned og tro 
at saltet virker oppover. Olav foretrekker 
steinsalt foran havsalt, men har man kun 
havsalt bruker man selvsagt dette. Hu-
den skal saltes så snart den er blitt kald. 
Hele huden må være dekket og husk at 
det blir saltet i alle folder /kanter. Hvis 
saltet er tørt fester dette seg godt på 
skinnet. Skinnet skal ligge med salt på i 
minimum to uker. Det kan gjerne ligge 
lengre men ikke til neste sommer.

Hvis du er på villreinjakt i fj ellet har 
du på litt fi nsalt til du kommer hjem og 
salter mer straks du er hjemme. Hvis du 
vil ta vare på et lite skinn f. eks av rev og 
grevling anbefaler Olav at det kun bru-
kes fi nsalt. 

Når skinnet har ligget lenge nok med 
salt på, rister man saltet av, pakker skin-
net i en tett plastpose, putter det i en kar-
tong og sender det til beredning/garving. 

Rådyr:
Skinnet på bukken ved bukkejaktstart 
den 10.august egner seg dårlig for be-
redning. Halsskinnet er på denne tiden 
veldig tjukt. Selv med god salting risi-
kerer man at saltet ikke trenger nok inn 
og man får såkalte surfl ekker der det er 

stor sjanse for at hårene løsner. Man får 
en hårløs fl ekk. Sure skinn gir også far-
genyanser på nappaskinn. Skal man være 
sikret et godt pelsprodukt av rådyr bør 
man bruke skinnet av et dyr som er felt 
i slutten av november og mot slutten av 
jakttida i desember. 

Hjort:
Kalven har stort sett fi n pels og et kal-
veskinn er godt egnet for beredning. 
Det er imidlertid her som med rådyret. 
Hjorteskinn fra jaktpremieren i septem-
ber bør ikke beredes, men de er egnet til 
avhåring/garving til nappaskinn eller ve-
getabilsk garving. Alle kategorier hjorte-
skinn fra oktober og november er ok for-
utsatt at forarbeidet med fl åing og salting 
er gjort «etter boka». Olav nevner spesielt 
en sak når det gjelder hjorteskinn som 
skal tas vare på. Halen er full av brunt 
fett. Det er viktig at halebeinet tas ut og 
at man fj erner alt det brune fettet. Hvis 
man ikke gjør dette vil halen surne.

Elg:
Skinn av kalver felt fra midten av okto-
ber og framover mot jul er best egnet. 
Husk at skinnet fra en voksen elg er 

STORT. Hvis du bereder et skinn av en 
voksen elgokse skal du ha god plass for 
at dette skal komme til sin rett. 

Et bredt produktspekter

Granberg Garveri har et stort utvalg av 
produkter. Sau- og reinskinnsprodukter 
dominerer selvfølgelig og utvalget er 
stort, men her kan du også handle man-
ge andre typer skinn og diverse lærpro-
dukter. Her kan du få tilskjærte lærrei-
mer i de breddene du har behov for og 
hobbyinteresserte kan få GRATIS sek-
ker med saueskinnsavkapp. Trenger du 
et godt varmt saueskinn til bilen vinters-
tid så får du kjøpt det her m/ festeseler. 
Gode råd om vask får du med på kjøpet. 
I disse «sjamantider» bør man også mer-
ke seg at bedriften tilbyr trommeskinn 
av både villdyr og tamdyr. Små stykker 
garvede skinnrester på 2 – 3 kvadratfot 
blir til skinnbrev, diplomer, bokmerker 
og div. skinnfi gurer. Disse er spesielt po-
pulære til barneaktiviteter og går unna. 
Rester som er uegnet til beredning gar-
ves og kan nyttes til forskjellige lær- og 
sløydarbeider.

Som en liten kuriositet kan nevnes 
at her kan fl uefi skeren som lager sine 

Ole Andreas tar hjorteskinna gjennom skjæremaskina.
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egne fl uer fi nne en godbit. Av de for-
skjellige skinntypene blir det rester når 
skinnene blir trimmet rundt kanten 
eller det blir rester av kasserte skinn. 
Disse pakkes i små poser. Assorterte 
pelsrester tilbys til rimelige priser for 
fl uebinderen. Her er det ikke mye som 
blir kastet. Produktspekteret er bare 
imponerende. 

Eget fabrikkutsalg og forhandlere over 

hele landet.

Granberg Garveri har 40.000 registrerte 
kunder i inn- og utland og 80 forhandle-
re spredt over hele landet. I tillegg har de 
eget populært fabrikkutsalg i vegkanten. 
Fabrikkutsalget er på mange måter an-
siktet utad. Her tar de i også imot grup-
per for omvisning og handel. I tillegg vil 
mange ta en titt på museet.  

Strenge miljøkrav. 

Garveriet fi kk sin første konsesjon fra 
Statens Forurensningstilsyn i 1977. i 
dag sorterer denne konsesjonen un-
der Miljødirektoratet. Virksomheten i 
Ølensvåg er underlagt strenge krav til 
utslipp, energibruk og kontroll. Mye av 
årsaken til de strenge kravene er garveri-
ets forbruk av vann.  Granberg Garveri 
forbruker ca. 100.000 liter vann pr. dag 
og utreder i disse dager bygging av et 

nytt bakteriologisk anlegg som fordeler 
vannmengden jevnt utover og renser 
dette før vannet går ut i naturen igjen. 

HMS

De fl este som jobber her er fast ansatte 
men bedriften har også en del deltidsar-

beidere og ferievikarer. De fl este ansatte 
er nordmenn men her er også ansatte fra 
Tyskland, Polen, Romania og Litauen. 
Med nærmere 50 årsverk i bedriften blir 
HMS-arbeidet viktig og dette tas på al-
vor. Alle ansatte tilbys helsekontroll, de 
har fri tilgang til lokalt svømmebasseng 
to ganger i uka, frukt i lunsjen og hele 
bedriften er røykfri. Garveriet holder seg 
med egen hjertestarter. Det blir godt ar-
beidsmiljø av slikt og det gir seg utslag 
i sjukefraværet som i 2018 kun var på 
1,9%. Kanskje noen bedrifter har litt å 
lære her?

Norges eneste.

Det er fl ere aktører i Norge som tar imot 
skinn til beredning og garving, men 
skinnene blir behandlet i utlandet. Fra 
etableringen i 1951 har Granberg Gar-
veri utviklet seg til å bli landets største 
og til slutt det eneste med eget produk-
sjonsanlegg. Rundt 1970 var det ca. 20 
garverier i Norge. I dag er Granberg 
Garveri det eneste garveriet med drifts-
konsesjon i Norge. 

Hardt og målrettet arbeid gjennom 
nærmere 70 år gir resultater. Det er 
Granberg Garveri et godt eksempel på. 
Det er lov å håpe at ikke det norske pels-
dyrforbudet skal kaste skygger over den-
ne virksomheten. 

Lageret med 720 palleplasser.

Et hjorteskinn med surfl ekker i halsen.



KJØP OG SALG AV SESONGENS VILTKJØTT
Årets viltsesong står for døra og naturens goder skal høstes. 

I den forbindelse ønsker Stensaas Reinsdyrslakteri å kjøpe både elg, hjort, reinsdyr og annet vilt. 
 

Vi er en av landets største leverandør og oppkjøper av viltkjøtt.
Ta kontakt for informasjon og priser vedrørende både kjøp og salg av viltprodukter.

 

F e r a g s v e i e n  1 1 ,  7 3 7 4  R ø r o s  |  w w w . s t e n s a a s . n o  |  f i r m a p o s t @ s t e n s a a s . n o  |  T l f . :  7 2  4 1  9 0  5 0

svåg, Rogaland
FFFaaabbbbrrriiikkkkkkuuutttsssaaalllggg iii ØØØllleeennnnssv

555555888222 ØØLLENSSSVVÅÅGG - 552 76 50 00
WWWWWWWW.GRANBERGGARVERI.NO

Kvalitet og tradisjon 
sidan 1951
Har du skinn kan me pelsberede for deg. 
Treng du glattskinn kan me avhåre og 
vegetabilsk garve eller garve til nappaskinn 
i fleire fargar. (sjå info på vår nettside)

Me har for salg mange typar pelsberedte 
skinn av f.eks.: rein, rein til utebruk, elg, 
hjort, rådyr, kalv, storfe, sau, lam, geit, kje. 
Godt utval også av nappaskinn, vegetabilsk 
garva skinn og lær, trommeskinn m.m

Kom gjerne innom vårt fabrikkutsalg, eller 
send oss ein forespørsel/bestill ing. 
Sjå meir info på vår nettside.
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Elgens bruk av faunapassasjer
og barrierevirkninger 
av veg og jernbane på Øvre Romerike
Viltgjerder er det mest eff ektive tiltaket for å begrense antallet viltpåkjørsler på veg og 
jernbane, men de er kostnadskrevende og kan ha uheldige barriereeff ekter. Sistnevnte kan 
unngås ved at det etableres faunapassasjer (over- og underganger for viltet), men hvor 
mange er nødvendig og hvordan bør de utformes? Til tross for at det er brukt store sum-
mer på avbøtende vilttiltak i forbindelse med utbygging av nye samferdselsårer i Norge, 
foreligger det få etterundersøkelser av slike tiltak. Her gir vi et kort innblikk i resultatene 
fra Elgprosjektet i Akershus der nettopp vilttiltakenes eff ektivitet var hovedfokus. 

FORFATTERE: OLE ROER1, MORTEN MELAND1, CHRISTER M. ROLANDSEN2 OG ERLING J. SOLBERG2 

1 FAUN NATURFORVALTNING AS  
2 NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Faunapassasje (overgang) ved Mogreina langs E6 i Ullensa ker.  Foto: Faun Naturforvaltning, Ole Roer



Bakgrunn

Elgprosjektet i Akershus ble igangsatt 
for å evaluere eff ekten av faunapassasjer 
langs veg og jernbane, samt undersøke 
hvordan ulik menneskelig arealbruk 
påvirker elgbestanden. Øvre Rome-
rike ble valgt som studieområde fordi 
Gardermoen lufthavn med tilhørende 
infrastruktur ligger i et regionalt viktig 
vinterbeiteområde for elg. Samtidig har 
etablering av Gardermobanen (GMB), 
E16 og utvidelse av E6 sammen med 
annen infrastruktur delt opp arealene 
og gjort det vanskeligere for elgen å 
bevege seg mellom sine naturlige bei-
teområder. For å opprettholde elgens 
tilgang til de naturlige vinterbeiteom-
rådene ble det etablert en rekke fauna-
passasjer langs veg- og jernbane i stu-
dieområdet. 

Organisering

Prosjektet var fi nansiert av Statens 
vegvesen Region øst, Statens veg-
vesen Vegdirektoratet, Statens veg-
vesen Region sør, Jernbaneverket, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Miljødirektoratet, Akershus fylkes-
kommune, Hedmark fylkeskommune, 
Eidsvoll kommune, Nannestad kom-
mune, Norsk Romsenter og Mathi-
esen Eidsvoll Værk. Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus har vært prosjek-
teier, mens overordnet prosjektledelse 
har vært koordinert av prosjektets sty-
ringsgruppe. Faun Naturforvaltning 
AS ved Ole Roer har vært engasjert 
som prosjektleder. 

Datagrunnlag

I prosjektet utstyrte vi 55 elg med 
GPS-sendere og overvåket 20 utvalg-
te faunapassasjer med viltkamera over 
en lengre periode. I tillegg benyttet vi 
en rekke andre data om elgbestanden 
og leveforholdene i området. Vi ut-
førte så en strekningsvalganalyse for 
å undersøke elgens bevegelser i land-
skapet (Figur 1), samt ulike analyser 
av hvor godt de ulike faunapassasjene 
fungerte. 

Nedenfor følger noen av viktigste re-
sultatene fra prosjektet knyttet til elgens 
bruk av faunapassasjer og barriereeff ek-
ter av veg og jernbane:

Eff ekt av faunapassasjer

En rekke faktorer er av betydning for om 
en faunapassasje blir brukt. Den viktigste 
er passasjens plassering i landskapet, blant 
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Figur 1. Strekningsvalganalysen sammenligner elgens valgte strekning gjennom et landskap, 
sammenlignet med andre mulige valg den kunne tatt . På denne måten kan vi kvantifi sere hvilke 
landskapstyper elgen foretrekker å bevege seg gjennom, og hvilke den oppfatt er som barrierer i 
landskapet (barriereeff ekter).

FAUNAPASSASJER dekker alle typer over- og underganger, samt krysnings-
punkt i plan (viltsluser) som gir viltet mulighet til å krysse veg eller bane. 
Hovedhensikten med faunapassasjer er å redusere barrierevirkningen av 
samferdselsårene. I prosjektet har vi delt inn faunapassasjene i fire kategorier 
etter grad av menneskelig bruk: «Viltpassasjer», «Flerbruks-passasjer med mye 
menneskelig bruk», «Flerbrukspassasjer med lite menneskelig bruk» og «Grå 
passasjer». Med flerbrukspassasjer menes faunapassasjer kombinert med tur-
stier, skiløyper eller landbruksveg. Grå passasjer er kryssende asfalterte veier.

VILTGJERDE: Viltgjerdets funksjon er å holde viltet unna vegbanen, samt lede 
dyra til sikre krysningspunkt.

ÅPENHETSINDEKS: For underganger/kulverter er åpenhetsindeksen et for-
holdstall som beregnes ut fra høyde-, bredde- og lengdemål.  Jo høyere verdi, 
desto mer lysåpen fortoner passasjen seg for vilt. Indeksen beregnes etter 
følgende formel: Åpenhetsindeks = høyde (h) x bredde (b)
 lengde (l)

BREDDE- LENGDEFORHOLD: Bredde-lengdeforhold angir forholdet mellom 
bredde og lengde for en overgang etter: bredde (b)/lengde (l).

annet med hensyn til skog og mattilgang 
i direkte tilknytning til passasjen. I tillegg 
er utformingen viktig (åpenhetsindeks og 
lengde-bredde forhold), samt graden av 
menneskelig forstyrrelse, passasjens alder 
(tilvenning) og trafi kkmengden og støy-
nivået fra veg og jernbane.

Utforming av faunapassasjer

Resultatene antyder at bruken av en 
faunapassasje øker med økende passa-
sjebredde opptil omkring 35-40 meter. 
For underganger bør åpenhetsindeksen 
være minimum 2,5. Bruken av under-
ganger øker med økende åpenhetsin-



deks også utover 2,5. Overgangen som 
ble mest brukt av elg hadde derimot et 
bredde-lengde forhold på 0,5 – godt un-
der de generelle anbefalingene om bred-
de-lengdeforhold fra Statens Vegvesen 
(0,8). Vi antar at dette kan være et uttrykk 
for at passasjenes plassering er vel så viktig 
som utforming. Anbefalingene knyttet til 
utforming virker imidlertid fornuftige, da 
vårt prosjekt også antyder at større passa-
sjer fungerer bedre enn små.  

Overgang versus undergang

Viltkamerabildene antyder at overganger 
foretrekkes framfor underganger. Dette 
kan skyldes ulikheter i passasjenes utfor-
ming eller at overganger oftere er bygd 
i områder hvor den lokale elgtettheten 
er høyere. Overvåking av et større antall 
passasjer, hvor man også ser på eff ekten 
av passasjenes plassering i landskapet, er 
nødvendig for å få sikrere svar.

Avstand mellom faunapassasjer

Resultatene viste at faunapassasjer må 
bygges med korte mellomrom for å unn-
gå barriereeff ekter av veger med vilt-

gjerde. Viltpassasjer som bygges med 
omkring en kilometers mellomrom eller 
kortere, vil medføre at veger med viltgjer-
de er lettere å krysse enn tilsvarende høy-
trafi kkerte veger uten viltgjerde. Dersom 
viltpassasjer bygges med mer enn en ki-
lometers mellomrom vil vegen med vilt-
gjerde gradvis bli en større barriere enn 
en veg uten viltgjerde. Flerbrukspassasjer 
må bygges tettere for å ha samme eff ekt 
som viltpassasjer. I de fl este tilfeller antar 
vi at kost-nytte-vurderinger sjelden vil 
konkludere med at det er formålstjenlig 
med kryssingsstrukturer per 1 km veg, da 
de fl este hensyn, inkludert genetisk sam-
menhengende bestander, oppnås med be-
tydelig færre passasjepunkt.

Eff ekt av veg

Elgen unngår å oppholde seg i områder 
nærme veger, og i større grad unngår de 
nærområdene til høytrafi kkerte enn mid-
dels- og lavtrafi kkerte veger. Forskjellen 
mellom vegtyper forsvant gradvis med 
økende avstand til vegen, og var mest 
markant ved avstander opptil ca. 100 
meter. Forstyrrelseseff ekten av veg for-

svant gradvis inntil en avstand på 150 
meter (for middels trafi kkerte veger) til 
400 meter (for høytrafi kkerte veger). Vi 
vil understreke at det i slike analyser er 
vanskelig å skille eff ekten av biltrafi kk 
og veger fra eff ekten av hus og annen 
menneskelig ferdsel nær vegene. Noe av 
forskjellene mellom vegtyper kan derfor 
skyldes ulikheter i slike forhold. 

Viltpassasjer versus fl erbrukspassasjer

Menneskelig bruk påvirker viltets bruk av 
faunapassasjer negativt. De rene viltpassa-
sjene (overganger og underganger) ble fore-
trukket sammenlignet med fl erbrukspassa-
sjer. Flerbrukspassasjer med lav menneskelig 
bruk syntes å fungere noe bedre enn fl er-
brukspassasjer med høy menneskelig bruk. 
Grå passasjer fungerer dårlig som krysnings-
punkt for vilt (Figur 2). 

Vilt - arealplanlegging

Kommunene har et særlig ansvar for å be-
vare leveområdene for elg og mellomlig-
gende grønne korridorer gjennom en hel-
hetlig arealplanlegging. 

For å ivareta funksjonaliteten til eksis-
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Bilde fra viltkamera under bro langs E16 i Nannestad.  Foto: Faun Naturforvaltning



terende og nye faunapassasjer, er det viktig 
at skogkorridorene som leder mot disse 
ivaretas.

Vegen videre

Elgprosjektet i Akershus har bidratt 
med relevant kunnskap som kan være 
til nytte for fremtidige veg- og jernba-
neprosjekter der kryssingsmuligheter 
for vilt er tema. Selv om undersøkelsen 
er gjennomført på Øvre Romerike vil 
resultatene fra prosjektet også ha stor 
overføringsverdi i planleggingen av ny 
infrastruktur andre steder i landet.

 
OM HOVEDFORFATTEREN: 

Ole Roer er seniorrådgiver ved Faun 
Naturforvaltning AS hvor han har 
opparbeidet seg lang erfaring innen-
for viltforvaltning knytt et til rådgiv-
ning og diverse FoU-prosjekter. Han 
arbeider også med konsekvensana-
lyser for naturmiljø knytt et til nye 
veianlegg og andre utbyggingstiltak 
inkludert bistand med planlegging og 
tilrett elegging av viltt iltak.  
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Figur 2. Forholdsvis sjanse (med 95 % konfi densintervall) for at elgen bruker viltpassasjer, fl erbrukspassasjer og grå passasjer gitt  at den står i 
umiddelbare nærhet til disse. Flerbrukspassasjer er delt i passasjer med lav (menneskelig) bruk (< 5 personer pr. dag) og høy (menneskelig) bruk 
(> 5 personer pr. dag). Den røde horisontale stiplete linjen angir sjansen for at elgen krysser en høytrafi kkert veg uten viltgjerde. 
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Buskbeite er viktig for elg. Kvist og furubar 
utgjør 80-90% av diett en gjennom store 
deler av vinteren. Lauv utgjør typisk 50 % 
av sommerdiett en, noen steder enda mer.  
Foto: Endre G. Ofstad, NTNU.

Fjoråret tæret på hjortevil-
tet i Sør-Norge. Dyra ble 
stående unormalt lenge på 
vinterens kvistbeite, og fi kk 
bare et glimt av vår før den 
historiske tørkesommeren. 
Høstens elgkalver hadde 
unormalt lave vekter, og vil 
nok forbli små dyr livet ut og 
selv produsere små dyr. Det 
kan være god forvaltning å 
dreie mer av årets avskyting 
mot 1,5 åringene.

TEKST: HILDE K. WAM (NIBIO), ERLING JOHAN 
SOLBERG (NINA) OG OLAV HJELJORD (NMBU)

Et hardt år 
for elgene i 
Sør-Norge 
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Elgen er godt rustet til å klare seg gjen-
nom snørike vintre på fattig kost. Med 
lange bein og fl ere hundre kilo kropp-
styngde brøyter den seg langt lettere 
gjennom snø enn oss tobeinte. Den som 
ferdes i elgens fotspor gjennom dyp el-
ler hard snø ser at den likevel ikke går 
mer enn den må. Beitespor blir hyp-
pigere og avbeitet kvist grovere jo tøf-
fere snøforhold det er. Elgen og annet 
hjortevilt klarer vinteren fordi det snart 
kommer en vår og en sommer med bed-
re beitetilbud. Vinteren er overlevelses-
tid, ikke produksjonstid.

Vinterforhold og kalvvekter

Hjortevilt er avhengig av at våren kom-
mer med ny plantevekst i rett tid for 
kalvinga. En lang og streng vinteren vil 
i liten grad endre kalvingstidspunkt fra 
år til år. Det er først og fremst evolu-
sjonært bestemt. Sen snøsmelting og 
sen vår gjør derfor at elgen må stå len-
ger tid på det magre kvistbeitet. Nesten 
all fostervekst skjer i siste tredjedel av 
drektigheten, som sammenfaller med 
mars-april-mai for elgens del. Noen 
uker med «forlenget» vinter i forhold til 
normalen vil ubønnhørlig påvirke fød-
selsvekta til kalven. Over store deler av 
Sør-Norge ble senvinteren 2017-2018 
både ekstra lang og ekstra snørik.

Beitene vitner om at elgen hadde det tøft 

I Gjøvik i Oppland fylke har NIBIO 
taksert elgbeitene etter samme metodikk 
hvert 5. år, inkludert sommeren 2018. 
Vi fant da et unormalt høyt beitepress i 
forhold til tidligere år (Figur 1). Spesielt 
bjørk var beitet mer enn normalt, ikke 
bare på vinterkvisten men også på for-
sommerens lauv. Gjøvik er et område som 
har mye rogn å tilby elgene. Rogn er noe 
av det mest foretrukne buskbeitet for elg, 
mens bjørk normalt beites i henhold til 
tilbudet. Jo mindre av de mest foretrukne 
plantene elgene får tilgang til (for eksem-
pel pga. store snømengder eller hard bei-
ting), dess mer beiter de på bjørk. 

Når sommeren ikke bøter på

En elgkalv som er født liten har mu-
lighet til å ta seg opp til normalvekt 
gjennom en god sommer. Det krever 
gode beiter, hvor elgbestanden er lite 
næringsbegrenset. Særlig forsommeren 
er viktig. Da har plantene høy fordøye-
lighet på grunn av lite innhold av trev-
ler og forsvarsstoff er. En tidlig vår med 
langsom overgang til en passe varm og 
passe fuktig forsommer gir det bes-
te beitet. Blir det for varmt og tørt på 
forsommeren, «modnes» vegetasjonen 
tidlig og den kjemiske sammensetninga 
i plantene blir mindre gunstig for elgen. 
Dessuten produseres det langt mindre 
beitbar biomasse. 

Forsommeren 2018 i Sør-Norge var 
katastrofal i så måte. Kalvene som ble 
rekruttert inn i vinterbestanden høsten 
2018 hadde derfor uvanlig lave vekter. 
Når det rekrutteres en hel årgang av slike 
dyr og vektene forblir uvanlig lave (eller 
høye for den saks skyld) gjennom store 
deler av livet, sier vi at været har skapt 
en kohorteff ekt (eller årsklasseeff ekt). 
Det er for øvrig ikke bare været som kan 
skape årsvariasjon i vektene. Rundt Os-
lofj orden har vi for eksempel funnet en 
positiv sammenheng mellom høyere enn 
normal årlig avvirkning av tømmer og 
vektene hos kalv som fødes 4 år senere. 

Figur 1. Eff ekt av en lang og snørik vinter 2017-2018 for elg i Sør-Norge: Beitetakster i Gjøvik kommune viser at elgene beitet bort mer enn dobbelt 
så mye av alle tilgjengelig fj orårsskudd (rogn, bjørk og Salix) i forhold til tidligere år.

«Elgen er spesialist 
på å utnytte kvist som 

beite, men dette er 
ikke produksjonsfór. 
Den er avhengig av 
en tidlig nok vår for 

å bære fram kalv med 
god fødselsvekt»
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Figur 2. En tøff  start på livet for elgkalv i Sør-Norge 2018. Figuren er basert på data fra 240 kommuner, og mer enn 6000 kalver per år. Den loddret-
te lille streken på søylene for 2013-2017 angir hvor mye vektene normalt varierer med fra år til år. Merk at   y-aksa ikke begynner på 0.

Det er fordi hogstfl ater da produserer de 
beste beiteforholdene for elg. Deretter 
går kvaliteten på beitet gradvis tilbake. 

Status kalvvekter 2018

Samtlige regioner i Sør-Norge hadde 
en markant nedgang i kalvvekter i 2018 
(Figur 2 ). Til sammenlikning avviker 
ikke kalvvektene i 2018 nevneverdig 
for nordlige deler av landet. Eff ekten av 
tøff e vekstvilkår i Sør-Norge traff  elg-
bestander uavhengig om de hadde høye 
eller lave vekter fra før. Målt i absolutte 
kilo var nedgangen i kalvvekter like stor 
i fylkene som normalt har de høyeste og 
de laveste vektene. Der var kalvene 5-6 
kg lettere enn i de foregående 5 årene. 
Det er 3-5 ganger så stort avvik som 
det kalvvektene vanligvis varierer med 
fra år til år der (± 1,4 kg 2013-2017).

Hva betyr noen kilo til 

eller fra på kalvvektene?

I fangenskap uten næringsbegrensning 
kan elgkalver vokse noe også gjennom 
sin første vinter, men det skjer ikke på 
naturlig kvistbeite. Da taper kalvene vekt 
avhengig av vinterens strenghet. I sin an-
dre sommer kan de under særlig gunsti-
ge forhold kompensere noe for lav vekt 
etter den første sommeren, men det er 
lite sannsynlig at de når normalvekt som 
1,5-åring om høsten. Siden kan de også 
kompensere noe ved at alder for kjønns-
modning og første kalvfødsel utsettes. Vi 
tror de likevel aldri vil klare å ta igjen alt 
det tapte, og derfor vil forbli svakere pro-
duksjonsdyr livet ut. 

For at en elgku i Sør Norge skal bli 
kjønnsmoden alt som 1,5-åring (og få sin 
første kalv som 2-åring) må hun vanligvis 
oppnå en slaktevekt på minst 120 kg før 
brunsten. Først når vekta runder omkring 
170 kg er det mer enn 50% sannsynlighet 

for at hun er kjønnsmoden. Svært få av ku-
kalvene som ble født i 2018 har mulighet 
til å nå slike vekter i 2019. Det er også et 
spørsmål om de makter å oppnå tilstrekke-
lig kroppsvekt for kjønnsmodning i 2020, 
og dermed må de kanskje vente til de er 
4-år før de får sin første kalv. I områder der 
kalvevektene normalt ligger mellom 50 og 
60 kg blir tilnærmet ingen elgkyr kjønns-
modne i sin andre høst, og kun rundt 60% 
blir kjønnsmodne som 2,5 åringer (data fra 
Overvåkningsprogrammet for hjortevilt). I 
disse bestandene er det først fra 4 års alder 
at kyrne regelmessig kommer med kalv.

Å opprettholde normalvekter på storvil-
tet er imidlertid ikke bare viktig for pro-
duksjon av kalv, men også for den generelle 
helsen til individene. En fysiologisk dårlig 
start på livet kan gjøre dyrene mer utsatt 
for sykdom, predasjon og tøff e vintre. 

Dreie avskytning mot 1.5-åring?

Vi tror det er sannsynlig at 2018-årgangen 
av elg i Sør-Norge vil bli svakere dyr enn 
gjennomsnittet. Dersom forvaltningen 
ønsker å ha færrest mulig dyr med uvan-
lig lave vekter i bestanden, fremstår det da 
fornuftig å fj erne fl est mulig av 2018 in-

dividene fra bestanden. Naturen har i noe 
grad allerede gjort dette da ikke bare vek-
tene, men også antall kalv per ku var lavere 
høsten 2018 (i snitt 15% færre kalv per ku 
enn i 2013-2017). På grunn av de lavere 
vektene, kan vi også anta en noe høyere 
dødelighet av kalv inneværende vinter, 
med mindre den blir usedvanlig mild.

Om noen vil ta ut mer av 2018-årgangen 
enn det naturen har gjort, er neste mulig-
het å øke avskytingen av 1,5-åringer under 
jakta 2019. Riktignok kan det være vanske-
lig å øke avskytningen av åringskviger, da 
disse kan være vanskelig å skille fra eldre 
kyr uten kalv. Dette vil sannsynligvis være 
et mindre problem i 2019 da åringskvigene 
trolig vil være mindre av vekst enn vanlig. 
En større andel enn normalt av 2,5 år gam-
le elgkyr vil nok uansett bli skutt under jak-
ta i 2020 (og 3,5 åringer i 2021). Dette er 
fordi 2018-årgangen med liten sannsynlig-
het vil makte å reprodusere i ung alder, og 
fordi sannsynligheten for å bli skutt er høy-
ere for elgkyr som ikke er ifølge med kalv. 
Det blir derfor kanskje mer opp til hvert 
enkelt jaktlag enn kvoteutsteder i hvor stor 
grad jaktseleksjonen av 2018-årgangen vil 
skje med aktiv trådkorsforvaltning.

FORFATTEROMTALE :

«Hilde K. Wam er forsker ved NIBIO 
på Ås, med blant annet elgens beite-
økologi som spesialfelt. Erling Johan 
Solberg er seniorforsker ved NINA i 
Trondheim, innen forvaltningsrelevant 
bestandsøkologi hos hjortevilt, samt 
at han leder Nasjonalt Overvåkings-
program for Hjortevilt. Olav Hjeljord 
er professor emeritus ved NMBU på 
Ås, og har vært aktiv innen mangt av 
viltforskning, men alltid med særlig 
interesse for forholdet mellom elgkon-
disjon og beitegrunnlag» 

«En hard vinter eller 
en tørr og varm for-

sommer kan rekruttere 
en hel årgang av små 

kalver som utvikler seg 
til små voksne. Vi sier 
da at været har skapt 

en kohorteff ekt»
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Et møte med 
skogens menn!
Begge karene går i ett med skogen og 
må med rette kunne kalles skogens menn. 
Få av oss som bruker skogen i arbeid og 
fritid har opplevd mer og har mer å fortelle 
enn brødrene fra Eidsvoll. Ole Randin og 
Hans Petter Klokkerengen har god kontakt 
med grasrota og er i skogen nesten hver dag 
året rundt. De har opplevd så mye at de som 
møter dem på sin vei bør ta seg tid til å lytte 
til karene når de drar i vei med snakk om 
skogbruk, viltstell, jakthunder, elgjakt 
og ettersøk av skadet storvilt.
 
TEKST :  FRANK ROBERT LUND

Skjegget er varemerket

Hjorteviltet møter brødrene hjemme hos Ole Randin på Eids-
voll der begge brødrene har vokst opp. Skjegget har fått gro 
godt på dem begge og utseendemessig er de ikke helt ulike en 
mer beryktet personlighet som hadde tilhold i Tora Bora fj el-
lene. Jeg mistenker også snart karene for å ha et våpenarsenal 
tilsvarende en middels al – Qaida celle. Men så er det også slutt 
på likhetene. Vi møter verdens triveligste og blideste karer. 

Familiebedrift 

Karene smiler i skjegget og ønsker velkommen til en prat over 
noen kopper kaff e på sitt kontor som er innredet i uthuset. 
Troféene på veggene vitner om et aktivt jegerliv. Innimellom 
rådyr- og elggevir henger det hedersbevisninger som Eidsvold 
Værks skogpris og Viltstellprisen fra NJFF. Brødrene har satt 
spor etter seg og de er godt fornøyd med at miljøet rundt dem 
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Skjegget er varemerket. Ole Randin til venstre, Hans Pett er til høgre. Foto: Frank Robert Lund
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Ole Randin og Hans Pett er med felt okse under ordinær elgjakt tidlig på 2000-tallet.  Foto: Carl Randin Klokkerengen
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har satt pris på det de har gjort for skog 
og vilt gjennom noen tiår. 

Småbruket har vært i familiens eie 
i mange generasjoner. Tippoldefaren 
kjøpte gården Klokkerengen og Ole 
Randin kan fortelle at med sønnen hans, 
kona og deres 3 barn boende på går-
den er de nå inne i sjuende generasjon 
på bruket. Hans Petter bor like ved på 
egen tomt utskilt fra småbruket. Jeg får 
en innføring i familiebedriften Krogsrud 
Sag og en mangslungen virksomhet med 
utspring på gården. Hovedinntekten 
hentes fra skogen gjennom jobben som 
skogsentreprenører, men begge brødre-
ne har et brennende engasjement for 
skog og vilt for øvrig. Hjemskogen har 
gjennom oppkjøp vokst fra 250 dekar til 
1.500 dekar. Ole Randin er styremedlem 
i Mjøsen, leder i Eidsvoll Skogeierlag, 
leder i viltnemda i kommunen, leder i 
fallviltgruppa og medlem av kommune-
styret for Senterpartiet. Hans Petter og 
Ole Randins sønn Carl Randin er enga-
sjert som rovviltkontakter på Øvre Ro-
merike for Statens Naturoppsyn, mens 
Ole Randin er medlem av det felles 
skadefellingslaget på Romerike ledet av 
fylkets viltforvalter. 

Snakk om å være kjent i skogen!

Det kunne vært skrevet en hel bok om 
det disse karene har opplevd. For noen 
år siden var de plutselig interessant 
avisstoff . En eldre dame hadde gått seg 
bort i skogen. Til alt hell hadde hun med 
seg sin mobiltelefon og ringte fortvilet 
politiet. Etter beste evne fortalte hun 
hvordan det så ut der hun var. «Jeg sitter 
på ei hogstfl ate under ei enslig stor gran 
som har en underlig krok i toppen». Po-
litimannen var en god kjenning av Ole 
Randin, visste at brødrene var lomme-
kjent i skogene rundt Eidsvoll, og ring-
te umiddelbart sine gode hjelpere. Ole 
Randin skjønte med en gang hvor dama 
var og foreslo tvert at han kunne reise ut 
å hente henne. Det tok ikke mange mi-
nuttene før karene kunne melde at dama 
var funnet i god behold. En journalist 
fi kk navnene på kara av politiet og snart 
var dette en nyhet ikke bare på Rome-
rike og i Norge, men også i Sverige og 
Danmark. Lokalkunnskapen kom godt 
til nytte og nødetater, letemannskaper, 
politi, ambulanse og helikopter ble spart 
for mye arbeid. 

Fallviltarbeid

Langt de fl este kommuner i landet har ei 
fallviltgruppe. På Eidsvoll er det 5 mann 

i gruppa og Klokkerengengutta og søn-
nen til Ole Randin utgjør ryggraden i 
arbeidet med ettersøk, avliving og ivare-
tagelse av påkjørt vilt fra veg og jernbane 
i kommunen. Hver dag året rundt, i køl-
svarte natta, på 17. mai og på julekvelden 
er karene på plass hvis nødvendig for å 
bidra til at dyr lider minst mulig etter å 
ha blitt påkjørt av bil eller tog. «I et nor-
malår håndterer vi 30 - 40 elger og 50 – 
80 rådyr. I 2018 hadde vi hele 208 utryk-
ninger.» Før 2012 var påkjørsler på E6 
dominerende, men dette endret seg etter 
at ny fi refelts motorveg med viltgjerder 
ble åpnet senhøsten 2011. Fra 2012 er 
antall elgpåkjørsler tilnærmet halvert i 
Eidsvoll kommune. Flere dyr blir drept 
momentant i sammenstøtet, men ofte 
kreves det mye av både ettersøksjeger og 
hunder for å spore opp og avlive påkjørt 
storvilt. Her nevnes også at karene har 
skrevet journal for mer enn 1000 etter-
søk. Mange detaljer fra ettersøk er fi lmet 
og mange av disse fi lmsnuttene er tatt i 
bruk av Skogkurs og andre i kursingen 
av ettersøksjegere. Med bakgrunn i nær-
mere 50 års arbeid med fallvilt har Ole 
Randin klare meninger i forhold til re-
gelverk og praksis. 

Nymotens mekanismer på jaktrifl ene 
holder karene seg unna. Her sverges det 
til mausermekanismen. Denne fungerer 
i all slags vær med snø, regn og frost. Ole 
Randin har også i mange år sverget til 
et grovt kaliber under ettersøksarbeidet. 
Når du driver med dette er det viktig 
at dyret stuper så raskt som mulig etter 
skuddet. Påskutte, blodige og stresse-
de elger med mye adrenalin i kroppen 
og som løper 200 meter etter skuddet 
på snødekt mark mellom ripsbusker og 
fl aggstenger i boligstrøk og segner om 
blodige i en barnehage er ikke noe en 
ettersøksjeger ønsker seg. 

De avlivede dyrene fraktes hit til går-
den. Her fl år vi og slakter dyrene før de 
leveres til en lokal foredlingsbedrift. 

Elgjaktlaget har passert 60 år.

Hans Petter er født inn i jaktlaget og Ole 
Randin var kun 5 år da Klokkerengens 
Jaktlag ble stiftet i 1958. Karene har nok 
mye rett når de sier at blant dagens jege-
re er det ikke lenger så mange som har 
fått jakta inn med morsmjølka. Samar-
beid om jakt blant brødrenes forfedre og 
nåværende jaktmedlemmer kan spores 
tilbake til 1915. Jaktlagets jubileumsbe-
retning fra 2008 da laget var 50 år gir 
et detaljert innblikk i jaktkulturen og 
utviklingen i elgbestanden. Forutseende 
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jegere og grunneiere så nødvendigheten 
av store enheter for rasjonell jakt og god 
forvaltning. Fra 1960 har jegerne hatt et 
elgterreng på over 80.000 dekar å boltre 
seg på. Over 1.000 elger har laget felt. 
Alle er behørig nevnt i lagets detaljerte 
fellingsstatistikk. Det blir mye erfaring 
av slikt, og ikke minst en stor haug med 
jakthistorier. Bare disse kunne blitt til ei 
bok. Ole Randin og Hans Petter smiler i 
skjegget og forteller den ene historia et-
ter den andre. Det er en fornøyelse å høre 
på. Ole Randin forteller med et stor smil 
om den gangen han stilte inn på losen, 
falt og knekte hevarmen på sluttstykket. 
Jegeren tok det hele med ro og stolte 
på at hunden ville holde elgen i losen. 
Han svingte om på hælen, gikk ned til 
bilen som er en komplett servicebil med 
alt utstyr. Her sveiset han på hevarmen, 
stilte inn på losen og felte elgen med et 
velrettet skudd. 

Et avisutklipp fra jubileumsberetnin-
gen forteller om en jeger som klippet 
over to strømledninger i et og samme 
skudd under påskyting av en elg. En fa-

milie ble strømløs. Om jegeren ble elgløs 
kan du spørre Ole Randin om. Det var 
han som skjøt humrer Hans Petter. 

«Vi har brukt blyfri ammunisjon i over 
20 år. Med grovt kaliber og tung kule går 
det helt fi nt. Noe helt annet blir det med 
kobberkuler i de aller minste kalibrene. 
Det er fortsatt mange på jaktlaget som 
bruker blyammunisjon. Du kan godt 
skrive at hvis bly er farlig hadde jeg vært 
dau», humrer Ole Randin. Han sikter til 
sitt store inntak av viltkjøtt gjennom hele 
livet. Kassering av skuddskadet kjøtt har 
ikke vært noe hett tema i jaktlaget.  

Det kunne også vært skrevet lange av-
handlinger om karenes forhold til elg-
hunder og bruken av hunder under jakt 
og ettersøk. Jaktlaget har alltid hatt et rikt 
utvalg av gode elghunder og de to ihuga 
jegerne kan fortelle at i jubileumsåret 2008 
hadde jaktlagets medlemmer 17 elghun-
der. Jegerne har i alle år sverget til Norsk 
elghund grå og langt de fl este har vært 
løshunder. Det er ikke noe som slår løs-
hundjakta. Hans Petter smiler i skjegget 
og Ole Randin nikker og er helt enig. Jakt-

laget har gjennom sine premierte hunder 
på jaktprøver alltid hatt mange godkjente 
hunder for ettersøk. I 1995 hadde laget 
hele 19 godkjente ettersøkshunder. Hans 
Petter sitter også i kompetansegruppa for 
ettersøk i kennelklubben. Begge brødrene 
vet selvfølgelig inderlig godt hvor mye ar-
beid det må nedlegges for å få en god jakt– 
og ettersøkshund. Mange «stubbesittere» i 
elgjakta vet lite om dette og klarer ikke å 
verdsette det viktige arbeidet «hundkara» 
gjør for en vellykket elgjakt. 

Karene er ingen tilhengere av lang 
jakttid på elg. Vi begynner den 5. okto-
ber og gir oss med elgjakta når oktober 
er over. I løpet av denne perioden bør 
alle kunne felle sin tildelte elgkvote. Så 
begynner hjortejakta for oss. Etter jul 
bør hjorteviltet ha fred.  

Arbeid for Statens Naturoppsyn

Det er ikke bare fallvilt som karene tar 
seg av. Som roviltkontakter for SNO i 
Akershus har de også jobben med å do-
kumentere rovdyrs angrep på sau. Hans 
Petter forteller at han har drevet med det-

PORTRETT

Ole Randin på fallet ett er et vellykket ett ersøk med to hunder. Foto: Hans Pett er Klokkerengen
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te arbeidet siden 1992. Han anslår at han 
har kontrollert 2.500 – 3.000 sauekada-
vere i alle årene fram til i dag. Så man-
ge kadaver har han kontrollert at han på 
folkemunne har fått tilnavnet «korpen». 
For å få erstatning er det viktig at det 
foreligger en dokumentasjon på at sauen 
er drept av rovdyr, og et vanlig spørsmål 
blant saueeierne har etter hvert blitt ; Har 
«korpen» vært på sauen ?  

«Jeg har møtt dyreeiernes fortvilte 
blikk under dokumentasjonsarbeid 
gjennom mange år. Det gjør inntrykk på 
alle når du møter sau i skogen som sjan-
gler omkring og trør på sine egne tarmer 
etter kraftige rovdyrbitt. Flere byråkrater 
og sentrale politikere burde tatt seg en tur 
til skogs og sett hva politiske vedtak inne-
bærer i praksis. Overordnede politiske mål 
om at man skal kunne ha både store rovdyr 
og beitedyr i det samme området, fungerer 
kun på papiret», er Hans Petters bestemte 
mening. Blikket i de skjeggprydede an-
siktene får et annet innhold når temaet 
blir rovdyrpolitikk og forvaltning av sto-
re rovdyr. Blikkene sier alt og det trengs 

ingen nærmere skriftlig utbrodering av 
synspunktene til skogens menn.

Skogbruk og viltstell

Gjennom arbeidet som skogsentrepre-
nører ser brødrene Klokkerengen at de 
kan gjøre mange enkle viltstelltiltak. Det 
koster oss lite å reise noen furutopper 
vinterstid slik at elgen får tilgang på litt 
ekstra fôr. Ved å legge ned noen furu-
trær og kviste dem en uke senere når vi 
allikevel kjører forbi bidrar vi med mat 
til fl ere elger i fl ere dager. Å felle ei osp 
til rådyra når vi passerer et ospeholt er 
gjort på noen sekunder. Tidspunktet for 
avvirkning og tynning kan også ha mye 
å si når det skal tas hensyn til viltet. «Det 
blir ofte vi selv som foreslår tiltak for sko-
geierne. Det er lite fokus på dette blant sko-
geierne selv og vi synes at de fl este kan bli 
litt fl inkere på dette området.» 

Mange baller i luft a

Noen ser ut til å ha tid til alt. Bare skogs-
arbeidet krever normalt hele dagen på 
henholdsvis hogstmaskin og lassbærer. 

Det vi ennå ikke har nevnt, er at karene 
også er engasjert i gravemaskin-arbeid, 
lastebiltransport, agentursalg og verk-
stedvirksomhet i tillegg til å drive litt 
med jaktguiding og være litt konsulen-
ter innen utmarksrelatert næringsvirk-
somhet. For en utenforstående er det 
vanskelig å forstå at døgnet kan ha nok 
timer til å få gjort alt dette i tillegg til 
fallviltarbeid og SNO-arbeid. Jeg mis-
tenker at det kan stå sterke kvinner bak.

 
Kona fi kser det meste

Ole Randin kan bekrefte at han har ei 
uunnværlig kone med på laget. Gunn tar 
seg av regnskapet i selskapet og utfører 
en haug andre oppgaver. Hun holder or-
den i økonomien, hogger ved og freser 
snø i tillegg til å kjøre elg, fl å og slak-
te. Vi hadde ikke greid oss uten henne. 
Hun er en krumtapp i vår virksomhet. 

Vår prat om hunder, jakt og skog er 
brått over. Gunn står smilende i døra og 
ønsker alle velkommen til middag. Og 
hva serverer fruen på gården. Elg selv-
følgelig, hva ellers? 

PORTRETT

Elg beiter kvist som er lagt opp under tømmerdrift . Foto: Hans Pett er Klokkerengen
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Parasitt -
knuter 
i underhuden 
hos hjort 
Parasittknuter i underhuden, 
også kalt nodulær onchocerkose, 
ble hyppig observert hos hjort 
felt under jakt høsten 2018. Det 
er den lange, trådforma under-
hudsmarken, en parasitt innen 
slekten Onchocerca, som forår-
saker knutene i underhuden hos 
hjort. Parasitten spres til nye dyr 
via blodsugende insekter (knott). 

TEKST: KNUT MADSLIEN, TURID VIKØREN, JØRN VÅGE, 
INGER SOFIE HAMNES, VETERINÆRINSTITUTTET

BILDE 1. Parasitt knuter i underhuden 
på ryggsiden av en hjort. 
Foto: Vibeke Sjøblom Halvorsen.Q

Smitt estoff  og smitt eveier 

Underhudsmark, som er svært lange og 
tynne trådforma parasitter innen slek-
ten Onchocerca, fi nnes i bindevev og 
sener hos hjortedyr. Denne parasitten 
kan forårsake knuter i underhuden hos 
hjort, både hos viltlevende og i opp-
drett.

Inne i parasittknutene er det kveiler 
av hårtynne, voksne underhudsmark av 
begge kjønn. Underhudsmarken skiller 
ut larvestadier (mikrofi larier) til blod-
banene og lymfesystemet. Blodsugende 
insekter, som knott og sviknott, kan ta 
opp mikrofi lariene ved blodsuging på 

smittede hjort og spre parasitten videre 
til nye dyr. Mikrofi lariene fi nnes som re-
gel i områder på dyret der knotten fore-
trekker å suge.

Sykdomstegn og diagnostikk

Hos hjort sees parasittknutene oftest 
i underhuden på rygg, fl anker og bog. 
Parasittknutene er runde til ovale, oftest 
avfl atede, 1-3 cm i diameter og har en 
grå til kremgul farge. Selve parasitten er 
så tynn at den er vanskelig å se.

Studier fra andre land har vist at det 
er en høyere andel hjort med disse knu-
tene på høsten og vinteren, i forhold til 

sommeren. 
Underhudsmarken fi nnes også hos elg 

og rein, og da oftest i underhudsvevet på 
framkne og rundt haseleddet. Som hos 
hjort er selve marken også her vanskelig å 
se med det blotte øye. Når elgen eller rei-
nen fl ås kan underhuden med mark sees 
som et svampaktig, underminert vev, ofte 
med en gul til grønnlig misfarging.

Forekomst

Veterinærinstituttet har påvist para-
sittknuter forårsaket av underhud-
smark hos hjort på Vestlandet og 
Sørlandet. Forekomsten er ikke sys-
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tematisk undersøkt og det er derfor 
grunn til å anta at parasittknutene kan 
forekomme hos hjort i hele hjortens 
utbredelsesområde i Norge, der det 
fi nnes knott og sviknott. 

Hos elg er parasitten relativt vanlig, 
men blir sjelden lagt merke til da den 
vanligvis ikke danner typiske knuter. 

Været i 2018 var ekstraordinært ved 
den varme, tørre sommeren. De man-
ge rapportene om parasittknuter hos 
hjort denne høsten kan tyde på at de 
værmessige forholdene var gunstige 
for underhudsmarken og insektene 
som overfører parasitten. 

Tiltak

Ved funn av parasittknuter i under-
huden hos hjort anbefales det å fj er-
ne disse under slaktebehandlingen. 
Kjøttkvaliteten blir ikke påvirket av 
parasittene, og mennesker smittes 
ikke.

Send gjerne en e-post med høy-
oppløselige bilder av parasittknutene, 
samt info om alder, kjønn og kommu-
ne hjorten er felt, til viltgruppa ved 
Veterinærinstituttet i Oslo, slik at vi 
kan kartlegge omfanget av parasitt-
knuter i underhuden hos hjort. Kon-
taktinfo fi nnes på www.vilthelse.no. 

BILDE 2. Nærbilde av en parasitt knute, med deler av en underhudsmark 
synlig (rød ring). Foto: Veterinærinstitutt et



84   HJORTEVILTET 2019

HJORT

Hvor mye hjort skal vi ha i våre skoger? Hjortens beiting endrer plantesamfunn; noen 
planter vinner, mens andre forsvinner. Har dette noe å si ? Påvirker hjorten også andre 
trofi ske nivåer? Våre studier viser at selv biller som ikke direkte er knyttet til hverken 
hjort eller spesifi kke plantearter endrer sin samfunnsstruktur der hjorten beiter.

Tekst : Marte S. Lilleeng og Stein Joar Hegland

Hjorten endrer sammensetningen 
av planter og insekter på skogbunnen

Foto: Nils Olav Talgøy
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Økning i hjorteviltt ett het

Selv om ville pattedyr er i tilbakegang 
mange plasser i verden, kjenner vi på den 
nordlige halvkule en annen historie med 
stor økning i mange hjorteviltbestander 
på kort tid. I visse deler av Europa er 
høye tettheter av hjortevilt naturforval-
terens hovedutfordring. Mange steder, 
som i Norge, har populasjonene utviklet 
seg fra kritisk få til historisk mange dyr. 
Og dette har skjedd bare i løpet av det 
siste århundret (Figur 1). Årsakene til 
dette er mange, sammensatte og varie-

rer mellom hjortedyrarter og områder. I 
Nord-Europa har endringer i skogsdrift, 
færre beitedyr på utmark og et mildere 
klima gitt hjortedyra bedret tilgang til 
fôrplanter. Disse faktorene, i kombina-
sjon med innføring av retta avskyting 
(som ga økt produktivitet) og fj erning av 
store predatorer, har vært sentrale for å 
forklare veksten i hjorteviltbestandene.

Beiting påvirker økosystemene 

Store, plantespisende dyr (herbivorer) 
påvirker sine økosystemer med fl ere 

mekanismer: Beiting fj erner plantebi-
omasse. Selektiv beiting reduserer visse 
plantearter eller visse deler av planter, og 
dermed kommer andre planter i frem-
gang. Planter har ulike mekanismer for å 
takle beiting og dette påvirker sammen-
setningen av plantesamfunnene som blir 
beita. Planters strategier varierer fra å 
unngå å bli beita med bruk av fysisk og 
kjemisk forsvar eller å krype, til å takle 
beiting for eksempel ved rask gjenvekst. 
Vi fi nner alle disse strategiene i våre 
økosystem, og derfor er verden grønn. 
Dyra påfører vegetasjonen tråkkskader 
og tilfører næringsstoff er med avføring 
og urinering. Eff ekten av herbivori, dyr 
som spiser planter, kan opptre på en vid 
skala, fra midlertidige eff ekter innad 
på en plante, til langtidseff ekter på en 
landskapsskala. Når herbivorene endrer 
primærproduksjon og abiotiske faktorer 
(som lystilgang og jordfuktighet) er det 
sannsynlig at andre organismer som le-
ver i samme økosystem også påvirkes av 
de store plantespisende dyra. Dette kan 
for eksempel være insekter og fugler.

I Norge utgjør nå hjorteviltet nesten 
halvparten av den metabolske biomas-
sen til store beitedyr (Speed mfl . 2019) 
og hjorteviltet spiller nå en økologisk 
rolle som kanskje bare reinsdyr har gjort 
i våre økosystem tidligere. Vi trenger å 
vite mer om påvirkningen for å kunne 
drive økosystemforvaltning. Vi risikerer 
overbeiting dersom bestandene ikke re-
guleres av predatorer eller ved jakt, men 
det er et viktig poeng at hjorteviltet kan 
ha stor innvirkning på sine økosystem 
allerede ved lavere tettheter. 

Figur 1: Utviklingen i antall skutt e hjort i Norge fra slutt en av 1800-tallet og frem til i dag. Fram 
mot andre verdenskrig var fellingstallene svært lave og bestandene små, men det har vært en 
eksplosiv vekst i bestandene de siste ti-årene. Datakilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 2:  Illustrasjon av studiedesignen. Vi brukte Svanøy og en relativt stabil hjortepopulasjon som eksperimentelt område for å undersøke 
hvordan hjorten påvirker biodiversitet i boreal skog. Den eksperimentelle ramma besto av tolv parede blokker, fordelt over hele øya, men 
plassert i gammel blåbær-furuskog. Blokkene ble etablert i 2000 og hver blokk besto av en uthegning (‘exclosure’) og et åpent makroplot (‘deer-
access’, begge 9 × 9 m). Hvert makroplot innholt sju permanente 1 × 1 m plot, der vegetasjonen har blitt  overvåket siden 2001.
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Beiteeff ekt på biomangfold 

Hjorteviltet hører hjemme i økosys-
temet, men forvalteren bør vite hvilken 
eff ekt økning eller reduksjon i tettheter 
av hjortevilt kan ha. EcoDynDeer er et 
forskningsprosjekt der vi blant annet 
har hatt som mål å identifi sere hvor-
dan hjort, og variasjon i hjortetetthet, 
kan strukturere den boreale skogen og 
påvirke dynamikk, sammensetning og 
diversitet i skogøkosystemet. Vi var spe-
sielt interessert i å undersøke hvordan 
hjortebeiting påvirka plante- og insekts-
samfunnene fordi disse er så viktige både 
for strukturen (tett skog kontra lynghei) 
og funksjonen (for andre arter) i et øko-
system. I våre undersøkelser på Svanøy 
utenfor Florø har vi brukt uthegninger 
kombinert med kontrollområder der 
hjorten hadde fri tilgang (Figur 2) for 
å kunne vise noen sentrale eff ekter av 
hjortebeiting på naturmangfoldet. Men 
et slikt forsøk er ikke veldig realistisk for 
forvaltningen da man her ofte vil vite 
noe om ved hvilke tettheter naturmang-

foldet blir påvirka positivt eller negativt. 
Derfor gjorde vi detaljerte undersøkin-
ger av beitetrykk basert på målinger på 
blåbær, av møkk og med viltkamera. Slik 
kunne vi gi et nyansert bilde av hjorte-
beitingens påvirkning på mangfoldet av 
planter og insekter. 

I våre langtidsstudier i gammel fu-
ruskog på Svanøy inngikk blant annet 
70 plante- og mosearter, og 149 bakke-
levende billearter.

Hjorten endret vegetasjonen 

på skogbunnen

Vi fant at høy hjortetetthet, tilsvarende 
den man i Norge for eksempel fi nner i 
Sogn og Fjordane der Svanøy ligger, øker 
plantediversiteten på skogbunnen. Er 
målet en skog med fl est mulig plantear-
ter er altså mye hjort et godt virkemiddel. 
Vi fant likevel at hjorten homogeniserte 
vegetasjonen. Det betyr at ulike deler av 
skogen på Svanøy ble likere hverandre 
enn der vi hadde lite eller ingen (utheg-
ninger) hjort. Hjortebeiting favoriser-

te arter som var kortlevde og korte, ofte 
moser og blomsterplanter, og arter som 
maiblom, fi oler og veronikaer fant vi bare 
der hjorten beita, ikke når vi stengte dyra 
ute. Veddannende planter vokser sakte og 
bruker lengre tid på å nå reproduktiv al-
der. Mange av disse er viktige særlig som 
vinterkost for hjorten, og ble i våre studier 
tydelig begrenset av hjortebeiting. Has-
sel og osp forekom bare der hjorten ble 
utestengt. Generelt så vi at alle tre-arter 
var mindre utbredt når hjorten hadde til-
gang. Men vi fant noe interessant! Mens 
de unge trærne vokste nede i feltsjiktet 
var de faktisk veldig mye mer tallrike og 
artsrike der hjorten hadde tilgang enn der 
hjorten var utestengt. Det ser ut til at det 
først er i det de vokser seg høyere og stik-
ker opp av beskyttelsen fra lyngplantene 
at de blir hardt beitet av hjorten. På tross 
av at hjortebeiting resulterte i at trærne 
ble mer vanlige og mer artsrike i yngre 
livsstadier, så vi at i høyden 50 til 200 cm 
var det markant færre unge trær der hjor-
ten hadde tilgang enn i våre uthegninger. 

Figur 3: Hjort i en åpen del av furuskogen på Svanøy, Sogn og Fjordane. Skogbunnen i furuskog domineres typisk av lyngplan-
ter, her røsslyng, og i mindre åpen skog er det blåbær som dominerer feltsjiktet. Foto: Johan Trygve Solheim
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Figur 4: Vi undersøkte endringer som følge av hjortebeiting (uthegning vs hjortetilgang) på antallet av 17 bakkelevende billearter. Av disse var 
det seks arter som viste en signifi kant endring i antall. To arter ble karakterisert som ‘tapere’ (markert med rødlig farge) og gikk tilbake i antall 
der hjorten hadde tilgang. Fire arter ble karakterisert som ‘vinnere’ (markert med grønn farge), disse økte i antall der hjorten beita. Forkortelser 
indikerer billeartenes funksjonelle rolle i økosystemet. P = predator, D = nedbryter, H = plantespiser.

Dette funnet støttes av studier også fra 
Europa, blant annet identifi serte Kuijper 
mfl . (2010) at beiting var den viktigste 
faktoren for hvordan trærne rekrutterte til 
større aldersklasser. Våre funn peker der-
for på at for visse trær vil rekruttering til 
reproduktiv alder kunne være avhengige 
av såkalte ‘nurse-plants’; andre, ikke-sma-
kelige plantearter som de unge trærne kan 
vokse i beskyttelse av. Et eksempel fra 
Norge vil da kunne være rogn som vokser 
inne i einerbusker for å kunne nå bærpro-
duserende alder. Se etter dette fenomenet 
neste gang du går i skogområder med mye 
beiting! EcoDynDeer-prosjektet har un-
dersøkt også dette, men mer om dette en 
annen gang. 

Dobbelt så mange plantearter økte i 
omfang i forhold til de artene som ble 
redusert der hjorten var tilstede. For beva-
ring av vegetasjon vil den optimale hjorte-
tetthet variere med den spesifi kke plante-
art, men basert på resultatene fra Svanøy 
tyder mye på at vegetasjonen tåler ganske 
høye tettheter av hjort og andre beitedyr.

Hjorten endret 

billesamfunnet på skogbunnen

Mens eff ekten av hjortebeiting på ve-
getasjon er noe man med et litt trenet 
øye lett kan se, er endringer i insekt-
samfunn mye vanskeligere å oppdage. 
Vi samlet nær 10  000 insekter med 
fallfeller i våre permanente plot på 
Svanøy og fant at hjorten var en viktig 
faktor som strukturerte billesamfun-
net på skogbunnen. Av de 17 bille-
arter som var veldig vanlige på skog-
bunnen var det seks arter som viste et 
sterkt forhold til hjort (Figur 4). Fire 
arter så ut til å ha en fordel av hjor-
tens tilstedeværelse og to arter var i 
tilbakegang der hjorten hadde tilgang. 
Det gjenstår å analysere hvordan de 
mer sjeldne billeartene responderer på 
hjort. Det kan komme mye interessant 
ut av disse dataene. 

Hjorten endret ikke artsrikdommen 

av biller på skogbunnen

Vi viser altså at enkeltarter av biller 

påvirkes av hjort. Likevel, det var like 
mange bille-individer i områdene med 
hjort som områdene uten. Heller ikke 
det totale antall arter ble endret av hjor-
ten. Dette stemmer overens med andre 
studier av hjort. Fra andre hjortedyrar-
ter, derimot, rapporteres det om at f.eks. 
reinsdyr øker antall billearter og at elg 
reduserer antall billearter. Dette kan for-
klares av at hjorten beiter mindre spesi-
fi kt enn både rein og elg, men det kan 
også diskuteres hvor relevant det er å se 
på så enkle mål som artsantall. Har man 
en spesifi kk billeart som forvaltningsmål 
må man forholde seg til hvordan denne 
arten spesifi kt responderer på beiting fra 
hjort eller andre store pattedyr.

Hjorten gjorde vegetasjonen 

mer homogen, men billesamfunnene 

mer heterogene!

En interessant forskjell mellom plante- 
og billesamfunnene er at mens hjorten 
hadde en homogeniserende eff ekt på 
fordelingen av plantearter (det vi kal-



88   HJORTEVILTET 2019

HJORT

OM FORFATTERNE

Marte S. Lilleeng, mslill@nmbu.no 
Doktorgrad i hjortens beiteøkologi 
Ås 2018, som en del av EcoDynDe-
er-prosjektet. Jobbet tidligere som 
naturveileder i SNO, med forskning 
på tam- og villreins forhold til 
infrastruktur og har undervist i 
statistikk og ulike økologikurs. 
Jobber nå ved Nord Universitet 
og hos Fylkesmannen i Trøndelag. 
Faglige interesser er plante-dyr-in-
teraksjoner, atferdsøkologi, samt 
eff ekt av menneskelig forstyrrelse 
på naturen.

Stein Joar Hegland, stein.joar.
hegland@hvl.no Økolog ved Høg-
skulen på Vestlandet, Campus 
Sogndal. Studieorganismer: blå-
bær, humler og hjort. Jobber mye 
med samspillet mellom arter og 
hvordan mennesker, klima og andre 
faktorer påvirker dett e samspillet. 
Prosjektleder for EcoDyndeer. 
Personside: htt ps://www.hvl.no/
person/?user=2402259

LITTERATUR:

Hegland, SJ, Lilleeng, MS og Moe, SR 
(2013). Old-growth forest floor richness 
increases with red deer herbivory in-
tensity. Forest Ecology and Management 
310: 267-274. https://doi.org/10.1016/j.
foreco.2013.08.031

Lilleeng, MS, Hegland, SJ, Rydgren, K og 
Moe, SR (2016). Red deer mediate spa-
tial and temporal plant heterogeneity 
in boreal forests. Ecological Research 
31: 441-448. https://doi.org/10.1007/
s11284-016-1391-6

Lilleeng, MS, Rydgren, K, Halvorsen, R, 
Moe, SR og Hegland, SJ (2018). Red deer 
structure the ground-dwelling beetle 
community in boreal forest. Biodiversity 
and Conservation 27: 2507-2525. https://
doi.org/10.1007/s10531-018-1550-x

Kuijper, DPJ, Jędrzejewska, B, Brzezie-
cki, B, Churski, M, Jędrzejewski, W, og 
Żybura, H (2010). Fluctuating ungulate 
density shapes tree recruitment in na-
tural stands of the Białowieża Primeval 
Forest, Poland. J. Veg. Sci. 21:1082-1098.

Speed, JDM, Austrheim, G, Kolstad, 
AL og Solberg, EJ (2019). Long-term 
changes in northern large-herbivore 
communities reveal differential rewil-
ding rates in space and time. PLoS ONE, 
14(5), e0217166. doi:10.1371/journal.
pone.0217166

ler redusert betadiversitet), skjedde det 
motsatte for fordelingen av billearter. 
Dette betyr at om du plukker en bu-
kett av alle planteartene du fi nner på ti 
tilfeldig valgte steder i hjorteskogen vil 
disse ti bukettene se veldig like ut. Om 
du hadde gjort det samme, plukket alle 
billeartene på de ti samme stedene opp 
i ti insektglass, så ville innholdet i disse 
glassene blitt mer ulikt der hjorten har 
tilgang, selv om antall arter i hvert glass 
er det samme (Figur 5). 

Det er mye variasjon i naturen, og som 
forsker med feltstudier klarer man sjel-
den å tallfeste eller måle all denne vari-
asjonen. Av de faktorene vi samlet inn 
data på som kunne være med å forklare 
sammensetningen av billesamfunnene, 
fant vi at de viktigste faktorene var ka-
rakteristikk av jordsmonnet (pH, nitro-
gen og fuktighet)- ikke overraskende. 
Likevel; hjortebeiting bidro med å for-
klare omtrent 25 % av den variasjonen vi 
kunne måle. Det betyr at hjort i vår skog, 
og sannsynligvis andre hjortedyr i andre 
skoger, spiller en viktig strukturerende 
rolle ikke bare for vegetasjonen, men 

også for insektartene som lever i samme 
område.

 
Oppsummering

Samla sett viser alle de ulike studiene fra 
EcoDynDeer at hjorten spiller en viktig 
rolle i økosystemet som vi har studert. 
Hjorten er med å strukturere blåbærfu-
ruskogen; den defi nerer på mange måter 
hvilke planter som får vokse opp, reduserer 
dominante arter som tre og lyng og skaper 
vinnere av lavtvoksende blomsterplanter 
og moser. Hjortebeitinga øker artsrik-
dommen i skogen, men kan også gjøre 
plantelivet i skogen mer ensartet. Forsøke-
ne våre tyder likevel på at eff ektene av det 
beitetrykket av hjort som man fi nner under 
naturlige forhold og tettheter i Norge sam-
la sett ikke reduserer det biologiske mang-
foldet, at beitinga ofte kan øke artsmang-
foldet, men at det skaper vinnere og tapere 
både blant planter og insekter. Kunnskap 
om hvilken rolle de ulike hjortedyrartene 
og tetthetene av disse kan forme og virke 
inn på sine økosystemer er sentralt for å 
kunne fastsette gode forvaltningsmål for 
hvor store populasjonene skal være. 

Figur 5: Skisse av hvordan hjortebeiting kan gjøre plantesamfunn mer like (homogenisere) 
og billesamfunn mer ulike (heterogenisere). Ulike arter er her illustrert med ulik farge. I dett e 
eksemplet representerer hver sirkel med planter (øvre panel) og biller (nedre panel) et plott  
der artsrikdommen er 3 eller 4. Målet på hvor homogen sammensetningen av arter er mellom 
plot kalles betadiversitet, og kan regnes som summen av unike arter mellom to plot. Her 
illustrerer og sammenligner vi et område uten hjort (venstre paneler) med et likt område, 
men der hjorten har tilgang (høyre paneler).
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1  Blomquist, Torsten (2017): 

Älskade älgar. MittMedia Förlag
318 s.

I skogen er elgen konge.  Men elgen dukker opp også andre 
steder – iblant høyst uventet – på plasser og scener, i hagen, 
i trafi kken, teater, sang og musikk, jakt, mat, kunsthåndverk, 
reklame, i kongelige salonger og som alskens suvenirer.  Noen 
riktig stygge, andre naturlige og anvendelige.  Journalisten Tor-
sten Blomquist ga ut en bok med samme tittel i 2004.  Han har 
klart å samle en utrolig mengde bilder, gjenstander og historier 
om elg siden den gang.  Her er bilder av de 15 mest fantasifulle 
jakttårnene, trafi kkskilt fra mange land, elg i solnedgang, både 
ekte og forfalskninger.  Til det mer seriøse; en imøtegåelse av 
de årvisse historiene om alkoholpåvirkede elger. Tore Skog-
mans vals Älgjakt er også med.  Noen husker kanskje strofen: 
«Och sedan vilar sig en liten stund varje skytt. Men snart så 
börjar det smälla på nytt.»  Bokens siste 50 sider er en fi n sam-
ling oppskrifter og matprat fra kjøkkenet.  En underholdene 
bok med en masse fotografi er.

2  NJFF (2019): 

DRESSUR av jakthunder
Norges Jeger- og Fiskerforbund. 271 s.

Med dette kom NJFF med en etterlengtet bok om hunde-
dressur.  Forfattere er Roar Lundby, Hans Ole Solberg og Liv 

Bokanmeldelser
TEKST :  VIDAR HOLTHE

Anine Imset.  Boken er trykket med samme lay-out og opp-
sett som forbundets jegerprøvebok.  Det er verdt også å nevne 
Yngve Ask som er fotografen bak alle bildene.  Disse er der 
for å illustrere forskjellige dressurelementer, og gjør det på en 
utmerket måte.  

Boken retter seg både mot den vanlige hundeeier, og de som 
ønsker å ta steget videre, eksempelvis som instruktører for jakt-
hund.  Boka er ment å være aktuell både for de som anskaf-
fer sin første hund, og de som har mer erfaring.  Undertegnede 
kjenner seg godt igjen!  Heldigvis er den tiden forbi da enkelte 
jegere mente at det å ha en veldressert hund kom til å gå ut 
over jaktlysten og jaktegenskapene. Boken har mye vekt på val-
pestadiet og grunndressuren.  Det er her mye av grunnlaget for 
et vellykket hundehold ligger.  Vi regner med at det blir tilbudt 
kursopplegg basert på denne boken, og at disse kan gjennomfø-
res sammen med gode venner i lokale jegerforeninger og hun-
deklubber.  Med denne grunnboken som basis kan det gå lettere 
med aversjonsdressur og sportrening for ettersøk senere.  Lykke 
til med en veldressert hund, til glede for både eier og hund.

3  Jakt (2018): 

Den store jegerprøveboka 
Egmont. 431 s.

Boken er skrevet av fagfolkene Knut Brevik, Dagh Bakka, Dag 
Kjelsaas, Jørund Lien og Pål S. Jensen.  Tittelen og omfanget 
gjør at man blir skeptisk hvis 14 – 15 års jegerprøvekandida-
ter skal måtte gjennom 431 sider før de går opp til eksamen.  

1 2
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Den gang jeg gikk på skolen var teksten i lærebøkene delt inn 
i statarisk og kursorisk tekst for at vi ikke skulle få panikk og 
lese oss i hjel.  Nå til dags, og spesielt i denne boken hjelper 
lay-outen oss.  Den vanlige teksten er faktisk ganske kortfattet 
og har et høyt presisjonsnivå.  Faktabokser og illustrasjoner og 
fotos hjelper til å forklare og levendegjøre det hele.  Vi har sett 
bøker hvor det hele er så blandet sammen at det ikke er lett for 
leseren å fi nne frem, her er det klart og ryddig.  For en gammel 
jeger er det også gledelig å legge merke til vektleggingen av de 
etiske sidene ved god jaktutøvelse.

Den store jegerprøveboka markedsføres nettopp som det.  
Fra tid til annen utgis det bøker med titler som Storviltjakt, 
Småviltjakt, Jegerboka, Jakthåndbok , Alt om jakt, eller hva de 
nå måtte hete.  Alle myntet på de etablerte jegere.  Den store 
jegerprøveboka  er langt mer enn en bok som skal leses før 
jegereksamen, og så ferdig med det.  Endelig får vi en nyere, 
og faglig tung, samlet fremstilling om våpen, våpenlovgivning, 
skyting med hagle og rifl e.  Her også en gjennomgang av lyd-
dempere, blyholdig og blyfri ammunisjon (noe som har vært 
helt fraværende i andre jegerprøvebøker).

Boken er lagt opp etter de enkelte kurskveldene under ja-
gerprøvekurset, men passer også til å ta frem fra bokhylla.  Vi 
savner ikke noe i denne boken fra Egmont.

4  Erik Scwærter og Christian Ramsgaard (2018): 

Det helt vildt – rådyr
A5 Forlag, Danmark. ISBN 978-87-993955-0-7.  167 s.

Med mitt store rådyrengasjement kunne jeg ikke dy meg for 
å omtale denne boken med forord av den danske Miljø- og 
fødevareminister.  Dessverre er det alt for mange med rådyr på 
kjøkkenbenken som ender opp med å lage til lår og sadel, mens 
resten går til hundene.

Nå er det vel mange steder fortsatt slik at far blar i kokebø-
kene og ser på bildene, mens mor lager maten.  Ja bildene og 
layouten er også delikat i denne boken, men oppskriftene er 

noe mer enn vanlig.  Nå skal ikke jeg si som den svenske mat-
skribenten professor Charles Emil Högdahl som på 1800-tal-
let ga ut boken «KOK KONSTEN» og skrev i innledningen 
«med innemot  1 000 matrecept, recepten ero afprofvade i eget 
kök !» Det jeg har prøvd fra denne danske boken har imidlertid 
vært vellykket. Kan jeg friste med: Buco af hals med selleriva-
riation. Sousvide af rådyrbov uden at eje en sous vide. Rådyr 
osso buco. Stegt rådyrlever med karameliseret løg.  Mynte stegt 
kølle med cornfl akes. Hjemmerøget bukkefi let.  Hel natsteg i 
svøb.  Pluss 40 andre oppskrifter på rådyr. Vel bekomme.

5  Landbruks og matdepartementet (2019): 

Handlinsplan for næringsutvikling 
basert på høstbare viltressurser
Rapport fra arbeidsgruppe.  62 s.

Jeg vet ikke om den er for salg, men på omslaget står følgende 
opplysninger:  Off entlige institusjoner kan bestille fl ere eksem-
plarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.  
www.publikasjoner.dep.no Publikasjonskode: M-0752 B

Som kjent ble det i januar 2018 vedtatt at ansvaret for de 
høstbare viltressursene skulle fl yttes fra Klima- og miljødepar-
tementet til Landbruks- og matdepartementet.  Dette ansvaret 
er begrunnet og spesifi sert i revidert nasjonalbudsjett hvor det 
i Prop 94 S(2017 – 2018) står bl.a. følgende:  «..Norge har lan-
ge tradisjoner for høsting av naturens overskudd bl.a. gjennom 
jakt og fangst. Rekruttering av nye, kompetente jegere er viktig 
for grunneiers muligheter for å hente inntekter fra jakta og for 
jaktas omdømme i samfunnet.  Det ligger et betydelig poten-
sial for økt verdiskaping gjennom en bærekraftig og mer aktiv 
forvaltning av de høstbare viltressursene.  Dette kan være tiltak 
og aktiviteter som omfatter bl.a. etablering og videreutvikling 
av jaktprodukter med ulik tilrettelegging samt foredling og 
omsetning av viltkjøtt.

For å få til en helhetlig satsing på næringsutvikling basert på 
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høstbare viltressurser foreslås det å nedsette en arbeidsgruppe 
som skal utarbeide en handlingsplan.  Arbeidsgruppen skal bestå 
av avtalepartene (i jordbruksoppgjøret), samt representanter fra 
skogbruksorganisasjonene og Norges Jeger og Fiskerforbund.

Denne trykksaken er nettopp innstillingen fra denne ar-
beidsgruppen,  Den bør være høyst aktuell for funksjonærer 
ved landbruks- og næringsutvikling og for Innovasjon Norges 
medarbeidere i kommuner, på region- og fylkesnivå. Den er 
minst like aktuell for etablerere og for veiledere i landbruksor-
ganisasjonene. Hovedkapitlene er som følger:  Jakt som opp-
levelsesprodukt, Verdiskapningspotensial ved jakt som opp-
levelsesprodukt, Viltkjøtt, Virkemidler, Tiltak.  Under de to 
siste kapitlene er det stort sett tatt utgangspunkt i eksisterende 
ordninger, i stedet for å bygge «luftslott» og skape urealistiske 
forventninger om at rammebetingelser og tilskuddsordninger 
skal endres. I det hele en nøktern innstilling, som er nyttig å 
lese for alle som tenker næringsutvikling på dette området. 

6  Skogkurs (2019): 

Utmark som næring
Kurshefte fra Skogbrukets Kursinstitutt
123 s. ISBN 978 – 82 – 7333 – 221 – 9.

En kunne fort tro at dette kursheftet og tilhørende kursopp-
legg kom i gang som en følge av handlingsplanen omtalt oven-
for.  Men dette er resultat av et samarbeidsprosjekt med NOR-
SKOG fra 2016 til 2019 med samme tittel som kursheftet.

Det er mange forfattere og prosjektdeltakere som står bak 
heftet, men som mange ganger før er det med sikker hånd re-
digert og ordnet av Dagh Bakke som nok har skrevet det mes-
te, og også forsynt kursheftet  med gode fotos.

Heftet er bygget opp med kapitlene: Jakt, Fis-
ke, Bygdebaserte opplevelser, Økonomi. Og til slutt 
lenker til aktuelle nettsteder og aktuell litteratur.
Siden denne omtalen står i HJORTEVILTET så får vi kon-
sentrere oss om jakt-delen.  Etter å ha gått gjennom avsnitte-

ne om markedet, de ulike nasjonalitetene, produktutviking og 
prissystemer, kalkyler og budsjett, får kanskje de fl este et mer 
nøkternt forhold til inntjeningsmuligheter og skranker før de 
starter som gündere og etablerere innen utmarksnæring. Men 
muligheter er det dersom du kan tenke deg å gå inn i vert-
skapsrollen!

7  Skogbrukets Kursinstitutt (2019)

Foredling av hjorteviltkjøtt
40 s.  ISBN 978 – 82 – 744334 – 223 – 3.  

Vi omtalte heftet i 2018 utgaven av HJORTEVILTET, men 
2. utgave som kom nå i år er så omarbeidet og med så mye 
viktige presiseringer at vi velger å trekke frem heftet på nytt.  
Det har undertittelen: Krav og råd om etablering og drift av 
småskala anlegg.  Og det er nettopp slike småskala viltfore-
dlingsanlegg det hele handler om. Anlegg som har lov til å 
levere inntil 7,2 tonn ferdige produkter i løpet av et halvår, og 
som derved bare er registreringspliktige hos Mattilsynet. (Ikke 
avhengig av godkjenning av bygninger og drift som større vilt-
behandlingsanlegg er.)

Viktige deler av heftet er en gjennomgang av aktuelt regelverk, 
forslag til gode fl ytskjemaer for driften, og mange gode fotos 
som illustrerer kritiske punkter, aktuelle lokaler, samt gode ideer 
til praktiske løsninger. Foredling av hjorteviltkjøtt er skrevet i et 
samarbeid mellom Skogbrukets Kursinstitutt og Mattilsynet. 

OMTALE AV FORFATTER :

Vidar Holthe er nå pensjonist, men var tidligere mangeå-
rig utmarksansvarlig i Norges Skogeierforbund. Vidar er 
nå viltansvarlig i Vestby kommune og er medlem i mange 
råd og utvalg innen off entlig og privat viltforvaltning både 
nasjonalt og internasjonalt. Vidar var første styreleder i 
Stift elsen Elgen og ble portrett ert i Hjorteviltet – 2009. 

5 6 7
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 Doktoravhandlinger
TEKST :  VIDAR HOLTHE

DOKTORAVHANDLINGER

Benevenuto, R. F. (2019): Eff ekter av 
beiting og klima på planteforsvar: en stu-
die med økologiske og molekylære meto-
der.  PhD Thesis 2019:28

I sitt doktorgradsarbeid har 
Rafael Fonseca Benevenuto 
undersøkt effektene av klima-
endringer på blåbærplantene i 
Sognefjorden. Resultatene viser 
at indusert kjemisk forsvar i blå-
bærplanter forårsaker endringer i 
plantene, der ressursene omfordeles 
fra vekst og reproduksjon, til forsvar.

Økninger i gjennomsnittlige lufttemperaturer gjennom 
vekstsesongen vil redusere snødybde og endre timingen 
av snøsmelting i økosystemene på høye breddegrader.
Dette kan igjen forårsake endringer i planters vekst, 
reproduksjon og overlevelse.

Hvordan planter reagerer på endringer i deres miljø, uansett 
om de er forårsaket av andre organismer eller klimaendringer, 
er av grunnleggende betydning for vår forståelse av hvordan 
økosystemer fungerer, sier Benevenuto.

Å forutsi hvilken retning disse endringene vil ta er lettere 
sagt enn gjort. Temperaturøkninger kan svekke planters 
immunforsvar, og dermed gjøre dem mer utsatt for å bli spist 
av dyr og fugler. På den annen side kan stigende temperaturer 
gjøre plantene mer på «alerten», og dermed resultere i at de 
bruker mer ressurser på kjemiske forsvar. Alt dette kan bety 
endringer for mye av det som skjer mellom organismene i 
den boreale skogen.

Viktig matkilde

Endringene i planteforsvar hos blåbær kan ha sterke 
innvirkninger på sårbare systemer på høye breddegrader, 
både på det biologiske mangfoldet og på selve økosystemets 
funksjon. Den boreale skogen er et eksempel, kommenterer 
Benevenuto. 

I den boreale skogen er blåbær en essensiell matkilde for 
mange arter.Eventuelle endringer i blåbærplantenes vekst eller 
reproduksjon kan ha konsekvenser for hele økosystemet.

Kjemisk forsvar

I sin doktorgrad har Benevenuto utforsket blåbærplantas 
kjemiske forsvarsrespons gjennom interaksjonene mellom 
planter og planteetere, og plantene seg imellom. Forsvarsme-
kanismene ble indusert ved sprøyting av blåbærplanter med 

metyljasmonat, et vanlig plantehormon som blant annet inn-
går i planteforsvar.

Metyljasmonat kan sette i gang produksjon av 
ulike typer forsvarsmidler i planter, forklarer han.
Hans resultater viste at hans aktivering av blåbærplantenes 
kjemiske forsvar resulterte i redusert vekst og mindre beiting.

Dette antyder en rask og eff ektiv omfordeling av ressurser 
fra vekst til forsvar i løpet av den første vekstsesongen etter 
behandling med plantehormonet metyljasmonat.

Det var en fl erårig eff ekt, sier Benevenuto. De plantene 
som var kjemisk behandlet opplevde betydelig mindre 
insektbeiting de to påfølgende år, sammenliknet med 
ubehandlede artsfeller. Det induserte forsvaret hadde en 
forsinket respons, og de sterkeste eff ektene oppstod ett og to 
år etter utført behandling.

Varsler naboene

Behandlingen med antibeitestoff  resulterte i kjemisk kommu-
nikasjon mellom behandlede planter og deres ubehandlede 
naboer.

Det var langdistanseoverføring av kjemiske signaler mellom 
behandlede planter og dets ubehandlede naboer på avstander 
mellom ti centimeter og opp til fem meter.

Dette er i tråd med tidligere studier hvor over- og 
underjordisk signalisering aktiverer naboplantenes kjemiske 
forsvarsverk, og reduserer beitingen.

Den forhøyede motstanden mot beiting som ble funnet hos 
ubehandlede naboplanter varte i fl ere vekstsesonger, selv om 
dette varierte i tid og rom.

Benevenuto fant også at eff ektene på de ubehandlede 
naboene var fl erårige, og den kraftigste eff ekten var forsinket. 
Den sterkeste motstanden mot plantelevende insekter ble 
registrert ett år etter behandlingen.

Flere ressurser, sterkere forsvar

Benevenuto har også testet om tildelingen av ressurser fra vekst 
og reproduksjon, til forsvar i kjemisk behandlede blåbærplanter 
ble påvirket av variasjon i klima langs en høgdegradient fra 100 
til 900 moh, både på økologisk og molekylært nivå.

Han fant at plantenes forsvar varierte med de klimatiske 
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Lilleeng, Marte Synnøve (2018): 
Økologiske eff ekter av hjortebeiting i 
boreal skog.  PhD. Thesis 2018: 66

En ny doktorgrad viser at hjortens 
beiting endrer skogens plante- og 
insektsamfunn. Høyere tettheter av 
hjortebestanden kan ha potensielt 
store konsekvenser for økosystemene.

Lilleeng har i sin doktorgrad fokusert på å forbedre 
vår kunnskap om hvordan hjorten påvirker den boreale 
barskogen. Hun har studert hvilken eff ekt hjorten har på 
både plantesamfunnene og insektsamfunnene nede på 
skogbunnen. Studiested har vært på Svanøy utenfor Florø.

Påvirker planter og insekter forskjellig

Lilleengs forskning viser at hjorten påvirker plante- og 
insektsamfunnene på forskjellig vis. 

Den øker det generelle artsmangfoldet av planter, men 
trær- og lyngvekster begrenses, slik at skogbunnen blir mer 
urterik der hjorten beiter, sier Lilleeng. Dette vil kunne være 
til fordel for pollinatorer, for eksempel.

Hjortens matvaner gjør at fordelingen av planter på 
skogbunnen jevnes ut, mens det motsatte skjer med billene: 
Der hvor hjorten beiter, øker variasjonen av billearter, sier 
hun.

Noen vinner, andre forsvinner

Selv billearter som ikke vanligvis relateres til store pattedyr, 
påvirkes av tettheten av hjort. Noen arter vinner der hjorten 
er tilstede, andre arter forsvinner.

Lilleeng fant også at hjorten begrenser insektlarver som 
spiser blader. 

Disse larvene er helt sentrale i dietten til mange andre dyr 
og fugler, sier hun. 

Slik kan helt andre artsgrupper enn de vi intuitivt tenker 
på i forbindelse med hjort, både påvirkes og avhenge av de 
forvaltningsmålene som settes for hvor mye hjort vi skal ha i 
skogene våre.

Hjorten må med i beregningen

Resultatene fra Lilleengs doktorgradsprosjekt peker på at 
det er viktig å ta med tetthet av hjorteviltbestander inn i 
vurderingene for forvaltning av sårbare arter eller naturtyper. 

Hvilken tetthet av hjortevilt som er den optimale vil variere 
med område, og verneformål til det gitte området, poengterer 
hun.

Står vi ovenfor en ny epoke i Europas hjorteviltforvaltning? 
Samtidig som at hjorten stadig øker i antall, er det ikke 
nødvendigvis sagt at veksten vil fortsette. Store endringer i 
Norges hjorteviltbestander, både reduksjon og økninger, kan 
dramatisk endre hvordan fremtidens skoger ser ut og fungerer. 

OMTALE AV FORFATTER :

Vidar Holthe er nå pensjonist, men var tidligere mangeå-
rig utmarksansvarlig i Norges Skogeierforbund. Vidar er 
nå viltansvarlig i Vestby kommune og er medlem i mange 
råd og utvalg innen off entlig og privat viltforvaltning både 
nasjonalt og internasjonalt. Vidar var første styreleder i 
Stift elsen Elgen og ble portrett ert i Hjorteviltet – 2009.

forholdene. Det induserte forsvaret var sterkt aktivert i planter 
som vokser i gunstig klima, hvor forholdene enten var kategorisert 
som optimale eller suboptimale. Dette tyder på at disse plantene 
har mer ressurser til å investere i forsvar mot plantelevende angrep, 
sammenlignet med mer planter som vokser i tregrensa, hvor 
forholdene er kaldere og det er mindre ressurser tilgjengelig.

Forskjellene mellom blåbærplanter i låglandet og mot fj ellet 
tyder på at det fremtidige boreale systemet kan endre seg.
Fordi plantene har forskjellig respons, kan klimaendringer 
iverksette ny økologisk og koevolusjonær dynamikk, forklarer 
Benevenuto. Hvis planter fra lavere høyder migrerer lenger 

opp, må de tilpasse seg nye miljøer. Det vil for eksempel være 
et mindre artsmangfold, konkurranse og lavere beitetrykk, 
men også et tøff ere miljø og mindre tilgjengelige ressurser. 
Han forklarer at utbredelsen av «høy-forsvarte planter» i 
subalpine soner kan påvirke populasjonsdynamikkene til 
plantelevende dyr, ved å begrense bestandssyklene deres 
grunnet høyere nivåer av antibeitestoff er i vekstsesongen.
Klimaendringer kan påvirke forholdet mellom planter og 
plantelevende dyr ved å endre de kjemiske signalene mellom 
planter. Dette kan forårsake økologiske skift i fremtiden.
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Med en anmodning om «å skyte den første elgen du ser» slipper postjegeren å skille mellom ett  og to år gamle kuer. Foto : Frank Robert Lund

Hvordan går det hvis jegerne
«skyter den første elgen de ser»?
Det får du ikke noe fullgodt svar på når du leser denne artikkelen. Men du kan få innblikk 
i hvordan en kreativ gjeng elgforvaltere i Notodden tenkte, hvordan de la det opp i praksis 
og hvilke utfordringer de møtte …

TEKST: MORTEN HEDEGART

Notodden Bestandsplanområde 

ble dannet våren 2013 ved at så godt 
som alle valda i kommunen gikk 
sammen i et felles råd som skulle meis-
le ut overordnede målsettinger og regler 

for forvaltningen av elg og hjort. Dis-
se gikk i korte trekk ut på at en skul-
le forbedre beitet og øke sunnheten 
og vektene på dyra. Kommunen stilte 
med sekretærfunksjon, noe som lettet 

arbeidet betydelig for grunneierrepre-
sentantene. Det var samtidig arbeids-
besparende for kommunen, som fi kk 
full innsikt i alle planlagte tiltak. Even-
tuelle uoverensstemmelser om regler og 
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politiske målsettinger kunne avklares 
før ting ble formulert og vedtatt. Faun 
Naturforvaltning hadde på bakgrunn av 
beitetaksering, tannanalyser og sett elg 
anbefalt at en måtte ned fra 0,47 til 0,2-
0,3 sett elg/jegerdagsverk. En kraftig 
reduksjon - som det på ingen måte var 
stemning for. En bestemte seg for 0,3 
som mål. Store produksjonsdyr skulle 
spares og uttaket skulle legges på små/
unge dyr.

Mål og midler

Så langt var dette konservative for-
muleringer som kunne vært sakset fra 
bort imot samtlige av landets elgav-
skytningsplaner. Men mål er en ting, 
midlene for å nå dem noe annet. Ar-
beidsgruppa som utformet grunnlaget 
for avskytningsplanen, hadde en opp-
fatning om at kompliserte avskytnings-
regler ville forvirre jegerne i en slik grad 
at resultatet ville bli dårligere – ikke 
bedre – enn få enkle regler. Forslaget 
gikk noenlunde uforandret igjennom, 
og høsten 2013 sto jegerne på post med 
følgende anbefalinger fra bestandsplan-
området:

•  Skyt det første dyret som kommer, 
men;

• Ikke skyt ku fra kalv
• Det skal være minst 30 % kalv i ut-

taket og ikke mer enn 60 % av ett 
av kjønnene

• Ikke skyt okse mellom 6 -10 takker 
før etter 15. oktober

• Spar dyr du anser for å være ekstra 
gode produksjonsdyr

Den fundamentale forskjellen

ligger først og fremst i at en ikke på 
forhånd bestemmer seg for hvilke dyr 
en skal skyte, men lar nåsituasjonen i 
det enkelte jaktfelt styre resultatet. Det 
gjør for det første jakta betydelig mer 
eff ektiv, og at en kan bevare interessen 
hos jegerne selv med færre elg i sko-
gen. For det andre at uttaket automa-
tisk blir «riktig». - Hvis du skyter den 
første elgen du ser, vil du - forutsatt at 
dyra eksponerer seg likt - skyte fl est 
av de kategorier det er fl est av.  Det vil 
sjeldent være helt feil! Hvor ofte har 
en ikke hørt om områder der det ene 
jaktlaget leter etter den siste kua som 
de ikke fi nner, mens nabolaget leter 
etter oksen som ikke vil på post. Ikke 
videre eff ektivt! Og hvis det nå er slik 
at kjønnsfordelingen er blitt så skjev 

at begge (eller alle) jaktlaga i området 
ikke fi nner riktig kjønn; - Hvilket dyr 
er det da de absolutt IKKE bør skyte? 
Jo nettopp, det dyret som alle sammen 
utrettelig jakter på! 

Ikke fritt  frem 

Det var, som vist, ikke tanken å slippe 
avskytningen helt fri. Tilleggsreglene 
skulle bidra til å vri avskytningen i øn-
sket retning ut fra det en så. Med regelen 
«ikke skyt ku fra kalv» vil ei ku med kalv 
ha dobbelt sjanse for å overleve. Dette 
kan teoretisk føre til ubalanse mellom 
kjønnene og en valgte regelen med å 
spare mellomokser til en viss dato som 
mottrekk. For å være helt sikker på at 
ingen lag havnet helt på viddene, hadde 
en kravet om at kjønnsfordelingen ikke 
skulle overstige 60 % til en av sidene. 
Kravet om minst 30 % kalv i uttaket 
hadde to funksjoner: Det ene å vri ut-
taket over på unge dyr, det andre å be-
grense kvota hvis reproduksjonen (antall 
kalv) var lav. Resonnementet var som 
følger: Hvis du ønsker å opprettholde 
en noenlunde lik størrelse på bestanden 
og ikke fi nner kalv, hvor mange voksne 
kan du skyte da? De fl este vil havne på 
0 som et fornuftig svar på dette. Nå var 
ikke målsettingen i Notodden i 2013 å 
opprettholde en like høy bestand, men 
en ønsket å redusere på kontrollert vis. 

Hva ble resultatet? 

Se det er ikke godt å si. Planen om å re-
dusere bestanden virket. Antallet tildelt 
elg var høyt nok til at bestanden ble re-
dusert med det uttaket som reglene ga. 
Rent psykologisk førte dette selvsagt til 
stor bekymring, og bestandsplanområ-

det økte allerede etter 2 år målsettingen 
fra 0,3 til 0,4 sett elg/jegerdagsverk. I 
tillegg skiftet man regime for oksesky-
tingen slik at alle okser over 7 takker 
skulle spares hele jakttiden og forskjøv 
jakttidsstart fra 25. september til 5. ok-
tober. Anbefalingen om å skyte den før-
ste elgen forsvant også ut. 

Tallenes tale

Jeg har sett på avskytningen i perioden 
fra 2011 til 2016 (2 år før, de 2 åra vi 
hadde reglene, og 2 år etter). Teoretisk 
burde det være mulig å se eff ekter av re-
glene på følgende parametere:

• Andel kalv/ungdyr i uttaket
• Kjønnsfordeling i uttaket
• Gjennomsnittsvekt i uttaket (da 

spesielt på voksne hunndyr)
• Skutt elg pr. jegerdagsverk
• Skutt elg i prosent av sett elg 

For å gjøre en lang historie kort. Vi så 
ingen tydelige forskjeller for disse pa-
rameterne, med mulig unntak for skutt 
elg i prosent av sett elg (se Tabell 1) i 
2013 og 2014 da skyt-første-dyr-regle-
ne var operative. Det er nok også i dette 
forholdstallet det var mest sannsynlig å 
fi nne en endring.

Hvorfor ikke?

Det er høyst usikkert hvor mange je-
gere som egentlig fi kk med seg at det 
skjedde en endring i 2013. Blant de 
som hadde oppfattet endringen, var det 
nok en del som ikke var helt enige og 
heller holdt frem etter gamlemåten. I 
Telemark har en ikke tradisjon for å en-
dre ting over natta! Videre er det klart 

Årstall Kalv + 
ungdyr

%

Hunndyr,
1,5 år og 
eldre %

Snitt vekt 
kg

Snitt vekt kg
hunndyr 

(unntatt  kalv)

Skutt  elg pr. 
jegerdagsverk

Skutt  elg i 
% av sett  

elg %

2011 51 28 136 163 0,093 19,5

2012 47,3 28 132 161 0,088 21,5

2013 50 28 130 167 0,085 22,3

2014 49 23 134 169 0,073 22,4

2015 53,6 24 126 165 0,053 13,5

2016 61,4 21 115 155 0,065 16,4

Tabell 1: Tabellen viser verdier fra utt aket av elg (de som ble skutt ) i Notodden kommune i perio-
den 2011-2016. Åra 2013-2014 var anbefalingen «skyt den første elgen du ser» gjeldende. Merk at 
det var fl ere regler som ble endret i perioden, samtidig som bestanden ble redusert, så en skal 
være forsiktig med å trekke konklusjoner.
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at med så mange faktorer som endres 
under slagets gang, blir det nærmest 
galmannsverk å forsøke å tolke noe som 
helst. 

Skal vi slå oss  l ro med det?
Overhodet ikke! Notodden bestands-
planområde er en overbygning over 
valda i kommunen og har som mål å 
forvalte elgen på den måten fl est mu-
lig er mest mulig enige om. Både vald 
og jaktlag har anledning til å legge på 
«strengere» regler om de ønsker det. 
Forskning og teoretiske problemstillin-
ger er ikke hovedfokus. Vi har innsett 
at fremtiden er virtuell -  og vil lage 
ett elgspill! Planen er å samle en masse 
fotografi er av elg i jaktsituasjoner og 
klassifi sere dem med kjønn, alder og 
vekt. Lage en miks lik bestanden i vår 
kommune, og la en datamaskin trekke 
ut og vise bildene i tilfeldig rekkefølge. 
På et fremtidig jegermøte grupperer 

vi jaktlaga i kjent formasjon, gir dem 
ulike avskytningsregler og beskjed om 
enten å skyte elgen som dukker opp på 
bildet eller la det være. Det vil gi oss 
en ganske god indikasjon på hvordan 
ulike regler vil slå ut både med hensyn 
på sammensetning av det som blir skutt, 
tidsbruk, fellingsprosent, osv. Vi kom-
mer til å lære en del, få testet gale og 
mindre gale ideer, og ikke minst; - ha 
det ganske artig!

Finnes det en seriøs aktør?
Forskning er for forskere - og vi 
spiller herved ballen over til aktuelle 
forskningsinstitusjoner. Sammen med 
en større grunneier (eks. Statskog) vil 
de på «diktatorisk» vis kunne gjennom-
føre et ordentlig eksperiment for å bely-
se saken. Dersom en hovedfagsstudent 
eller doktorgradsstipendiat skulle ha 
lyst til å være med å utvikle elgspillet 
sammen med oss i Notodden, er det 

bare å ta kontakt. Riktig komponert vil 
et slikt spill både kunne gi indikasjoner 
på hvordan forskjellige regimer vil slå 
ut, og også brukes for å få jegere og an-
dre til å bli fortrolige med, og akseptere, 
nye avskytnigsmodeller. «Spiller» du 
kortene riktig, vil du raskt kunne få deg 
en sentral posisjon innen norsk elgfor-
valtning med slik kompetanse… 

OM FORFATTEREN

Morten Hedegart er utdannet skog-
brukskandidat fra NLH Ås 1991. Han 
var prosjektleder i HAST prosjektet 
(Organisering og salg av jakt og ut-
marksprosjekter på Nord Møre) fra 
1991 til 1994 og var derett er skog-
brukssjef i Birkenes (Aust Agder). Nå 
er han skogbruksleder i Notodden 
og Hjartdal og han har vært leder 
for Notodden Bestandsplanområde 
siden 2013. 

«Ikke skyt okse mellom 6-10 tagger før ett er 15. oktober !» Da er det greit at det er storoksen som dukker opp den 10. oktober.
Foto : Frank Robert Lund






	1-HJORTEVILTET 2019 forside
	1-HJORTEVILTET 2019 side2
	2-HJORTEVILTET 2019 INSIDE PAGES NEW
	1-HJORTEVILTET 2019 siste side
	1-HJORTEVILTET 2019 bakside

