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Leder

30 år - og like frisk!
Ja, du leser nå den trett iende utgaven av dette årlige tids-
skriftet! «Hjorteviltets» historie startet for 30 år siden med 
et spesialblad for elginteresserte: Jeger, forvalter, forsker eller 
«bare» natur-interessert. Her skulle kunnskap og historier om 
elg, elgjakt, beiteproblematikk, bestandsutvikling etc formidles 
til nytte og glede for den interesserte leser. Stiftelsen Elgen 
ble etablert og tidsskriftet gis ut som en stor dugnad blant bi-
dragsyterne. Og i all beskjedenhet mener vi at stiftelsen har 
lykkes med formålet. Sjøl om opplagstallene har variert noe 
gjennom tidene, har spaltene blitt fylt opp med spennende og 
varierte artikler om denne viktige delen av naturen og samfun-
net. Forskerne våre bidrar sammen med lokale, kunnskapsrike 
personer til å holde et høyt faglig nivå på tidsskriftet.  Etter ti 
år ble fagområdet utvidet til å omfatte de andre skogsleven-
de hjortedyra i Norge; hjort og rådyr. Denne jubileumsutga-
ven inneholder en overvekt av stoff  om elg og elgforvaltning 
– nesten som de første utgivelsene. Fra neste år har vi igjen 
ambisjoner om å presentere mye interessant og spennende 
stoff  om de to andre artene.  – Har du eller noen du kjenner, 
erfaringer eller noe oppsiktsvekkende du vil formidle til andre, 
Hjorteviltet er kanalen!

Samtidig som artiklene du her kan lese har blitt skrevet 
og bladet blitt redigert, har koronapandemien preget hele 
samfunnet både her i landet og i verden for øvrig. Smitte-
risikoen har endret mange vaner, og samfunnet har fått nye 
regler for både det ene og det andre. Mange – også i Norge 
– har lidd under denne krisa, og vi håper at samfunnet snart 
blir friskmeldt. For vårt interesseområde har endringene så 
langt ikke medført de store endringene – godkjenning av 
fj orårets skyteprøve for storviltjegere for årets jakt, er kanskje 

det mest konkrete som berører mange. Vi håper ikke det fører 
til mindre skytetrening som igjen gir dårligere jegere og fl ere 
skadeskytinger under høstens jakt! Bruk alle muligheter som 
fi nnes der ute til å trene – alle skytebaner er ikke stengt – og 
prøven blir også arrangert!

De koronarelaterte endringene i adferd og regler har blitt 
tatt godt imot, og vi har erfart at helsemyndighetene har lagt 
faglige vurderinger til grunn for beslutninger. De har hatt gode 
verktøy, har inntatt en føre-var-holdning og hatt dyktige tals-
personer som har gitt tillitt og troverdighet til beslutningene. 
Her har viltmyndighetene noe å lære. Det gjelder på lokalt, re-
gionalt og sentralt nivå: Forvaltning av hjortevilt er også kom-
plisert og vi trenger verktøy som f.eks. et oppegående hjortevil-
tregister, lokalkunnskap, grunnkunnskap og tydelige regler for 
at vi skal lykkes. Hjorteviltregisteret – i ny og frisk utgave – må 
prioriteres høyt fra sentrale myndigheter. Det er en forutset-
ning for god lokal forvaltning!

I spalten «Fra bakposten» stilles det spørsmål om hvorfor 
hjorteviltforvaltningen ikke fungerer godt nok (i enkelte om-
råder)? Forfatteren har gode forbedringsforslag som bør vur-
deres i mange kommuner, men det fi nnes sikkert også andre 
svar og løsninger. Fellesnevneren er nok at beslutningstakerne 
på alle nivåer må ha et godt datagrunnlag og solid fagkunn-
skap om hjorteviltforvaltning – og evne til å samhandle med 
aktørene på de ulike nivåene.  Det skaper tillitt og troverdig-
het – og da går vi i samme retning mot målet: Sunne og friske 
hjorteviltbestander. 

La oss få en ny giv i hjorteviltforvaltninga!
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Artikkelforfatt eren (t.h.) under saltsteinutsett ing i Trylia i Stor-Elvdal sammen med Hans Ole Arnesen, våren 2016. 
Vil forskrift en som satt e en stopper for dett e bli opphevet noen gang? 
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Hvor smitt som er 

skrante-
sjuken? 
Er det bedre å skyte en syk 
spurv med kanon eller å la 
den kanskje smitte andre? 
En dåre (Dagh Bakka) 
kan spørre mer enn ti vise 
(Bjørnar Ytrehus) kanskje 
kan svare.

TEKST OG FOTO: DAGH BAKKA

Skrantesjuke (CWD) er en alvorlig og 
smittsom sykdom hos hjortedyr. Den ble 
oppdaget i sone 1 i Nordfj ella villrein-
område i 2016, og hele bestanden der ble 
fj ernet. 

Mange mener dett e og fl ere andre tiltak 
for å hindre smitt e var og er overdrevet?
Ja, hva skal en si. En kan jo godt si at til-
takene var for drastiske i og med at smitten 
tilsynelatende ikke har spredt seg, men det 
blir jo ganske feil. Det villreinbestanden i 
Nordfj ella hadde er en smittsom og dødelig 
sykdom som har potensiale til å forårsake be-
standsnedgang og mye lidelse hos hjortedyr. 
Om utbruddet hadde fått utvikle seg i fred, 
så må vi forvente at det hadde spredt seg og 
påvirket fl ere hjorteviltbestander, kanskje 
etter hvert over store deler av landet. Jeg er 
svært glad for at vi har gjort så mye som vi 
har gjort for å hindre dette. Om skrantesju-
ken hadde fått etablere seg, så hadde norsk 
natur vært forandret for all tid. 

Eksperter på skrantesjuke, smittebe-
kjemping, viltøkologi og viltforvaltning 
har anbefalt å redusere tettheten av elg 
og hjort i kommunene rundt Nordfj ella 
for å redusere faren for å spre skrantesju-
ke. Kommunene foreslo derfor å utvide 
jakttiden på elg og hjort for å øke fellin-
gen under jakta.
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Hvor smitt som er skrantesjuken mellom 
ulike hjorteviltarter?
Vi vet egentlig ikke dette. Vi skulle gjerne 
gjort forsøk som ga oss mer sikker kunnskap 
om i hvilken grad «norsk» skrantesjuke kan 
smitte fra rein til hjort, elg og rådyr, men 
slike forsøk er svært krevende og kostbare å 
gjennomføre på en god og kontrollert måte. 
Men – vi vet jo at sykdommen fi nnes både 
hos mulhjort, hvithalehjort, wapiti og elg 
i Nord-Amerika, og at den genetiske lik-
heten mellom prion-genene til hjortedyra 
våre skulle tilsi at smitten kan overføres 
mellom dem. Jeg synes dermed det er mest 
fornuftig å ta høyde for at sykdommen kan 
overføres fra rein til andre arter, og så blir 
jeg glad om det viser seg at dette ikke er 
noe som skjer lett, men krever mye smitte 
over lang tid. 

Det fi nnes to varianter av skrantesjuke, 
en smittsom variant og en variant som 
man antar er lite smittsom. Den smitt-
somme varianten er kun funnet på vill-
rein i Nordfj ella. Atypisk skrantesjuke 
er blitt funnet på fem elger; tre i Selbu, 
en i Lierne og en i Flesberg, i tillegg til 
en hjort i Gjemnes og det sjette tilfel-
let på elg i Norge ble funnet i Sigdal 
høsten 2019. Det ble innført forbud 
mot utsetting av saltsteiner og fôring 
av hjortevilt over hele landet fordi dis-
se stedene med viltkonsentrasjoner er 
høyrisiko smittekilder. 

I og med den smittsomme varianten 
ikke er funnet utenfor Nordfjella, hvor-
for kan ikke jeg sette opp saltsteiner i 
elgterrenget i Trylia i Stor-Elvdal eller 
fôre rådyrene på Bjørgetoppen utenfor 
Gjøvik?
Forbudet mot saltstein til hjortevilt ble vel 
innført i 2016, da myndighetene ennå ikke 
visste at det var forskjell på de to variantene. 
Det kan kanskje være grunn til å diskute-
re om det er riktig å ha et slikt forbud for all 
framtid, men jeg skulle gjerne sett at vi var 
relativt sikre på at klassisk skrantesjuke bare 
fantes hos villrein i Nordfj ella, før forbudet 
blir opphevet. Rent smittemessig er saltsteiner 
og fôring av viltlevende dyr noe en bør unn-
gå. Det kan være slik at levesettet til elg og 
rådyr forhindrer eff ektiv spredning av smit-
te, så lenge en ikke har slike samlingspunkter. 
Det en sannsynligvis gjør når en driver med 
vinterfôring er både å skape en ideell plass for 
smitteoverføring og sikre at eventuelle sjuke 
dyr lever så lenge som mulig, og dermed sprer 
smitte til fl est mulig. En bør jo da i det minste 
tenke over om fordelene virkelig er større enn 
ulempene både for dyr og folk.
  

Saltsteinforbudet gjelder ikke husdyr 
som sau, men saltsteinplassene i Nord-
fj ella-sonen skal gjerdes inn slik at hjor-
tevilt ikke får tilgang, noe som er lettere 
sagt enn gjort. I Nordfj ella beiter det 
70.000 sau om sommeren. Delvis er 
dette såkalt gjestesau fra gårder på Øst-
landet og kysten av Vestlandet som blir 
fl yttet tilbake om høsten.
 
Når jegerne som deltok i nedskytingen 
av villreinen mått e desinfi sere alt ut-
styr, ikke minst fott øyet før man forlot 
Nordfj ella på grunn av smitt efaren, vir-
ker ikke det litt  underlig?
Jo, det gjør jo det. Du vet, om man bare 
hadde tenkt på smittespredning, så had-
de man stengt Nordfj ella for all aktivi-
tet allerede i 2016. Men slikt er, kanskje 
heldigvis, ikke så lett å gjennomføre i et 
demokrati der vi ønsker at alle skal ha det 
bra. Jeg tenker jo at det kanskje var en 
forholdsmessig liten jobb for jegerne, men 
ganske stor gevinst i det å desinfi sere ut-
styr og fottøy, siden vi vet at mange jege-

re jakter i fl ere området og ellers oppsøker 
hjortedyr der de fi nnes. Å la sauene beite i 
Nordfj ella er helt klart et kompromiss, men 
vi må være klar over at det ville skapt 
enorme problemer for sauebøndene om vi 
hadde forbudt beite helt. Det har imidler-
tid vært viktig å minimalisere kontakten 
mellom den nå utrydda villreinen og sau-
en via de gamle salteplassene. Dette har 
ikke gått knirkefritt, men jeg er likevel 
glad for det som har blitt gjort.
  
Noen opphevelse av og saltstein- og fôr-
ingsforbudet for hjorteviltet er sikkert 
ikke å vente, men ikke alle respekterer 
det og dyrene bruker uansett saltstein-
plassene selv uten saltsteiner.
 
Har det vært diskutert å tillate saltstei-
ner og fôring mot at det blir overvåket 
med viltkamera og plikt til å melde fra 
om unormal oppførsel? 
Nei, ikke meg bekjent. Det ville jo lagt 
et stort ansvar på folk med tanke på å se 
gjennom f ilm og bilder og melde fra. Det 

En elg har passert med en gråhund ett er seg. I høgereliggende strøk kan det 
bli nok snø allerede i november og dett e påvirker som oft est jaktresultatet.
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er heller ikke enkelt å vurdere hva som er unormalt, og skrante-
sjuke gir uansett bare sykdomstegn i den siste delen av sykdom-
men. Min erfaring er også at selv om en av alle krefter går inn 
for å f inne et sykt dyr, så klarer de forbløffende ofte å gjemme seg 
bort. Jeg tror dermed dette ville vært en løsning som skapte mye 
uro og arbeid, men ikke ga mye praktisk uttelling for å forhindre 
spredning av akkurat skrantesjuke.

Det ble også forbud mot å importere hjorteurin fra brunsti-
ge hundyr da det fantes mulighet for at CWD smitten kunne 
komme fra Nord-Amerika. 

Er ikke dett e nå tilbakevist ved at skrantesyken i Nordfj ella er 
en annen variant enn den Nordamerikanske?
Nja, dette er ikke så rett fram. «Vår» skrantesjuke ser altså ut til å 
være noe annerledes enn nordamerikanske i enkelte tester. Det kan 
bety at den har oppstått hos oss eller kommer fra en annen, ukjent 
kilde, men det kan også være et utslag av at opprinnelig nordame-
rikansk smittestoff  har blitt tilpasset reinsdyr over tid. 

Siden starten i 2016 er over 94 000 hjortedyr testet for skran-
tesjuke.  Hvor mange fl ere dyr må testes før en kan erklære 
Norge for skrantesjukefritt ?
Det tør jeg ikke si. Det er Veterinærinstituttet som gjør disse bereg-
ningene. Men jeg er enormt glad over at vi har fått prøver fra så 
mange dyr fra så mange steder og at det ennå ikke er funnet noen 
positive. Jeg synes at norske jegere, Mattilsynets kontrollveterinæ-
rer, laboratoriepersonalet på Veterinærinstituttet og alle andre som 
har vært involvert, har all grunn til å være stolte over innsatsen 
som er gjort. Det gir håp! Vi må bare fortsette slik så lenge vi be-
høver. 

OM FORFATTEREN:

Dagh Bakka er utdannet skog- og utmarkstekniker fra 
Evenstad og viltmästare fra Öster Malma. Han er ansatt  
som prosjektleder for Vilt og utmark på Skogkurs og med-
eier i jakt- og skogsentreprenørfi rmaet Veidemenn. Dagh 
er også skribent i Jakt.

Kulden kan skape utfordringer for kjøtt håndteringen. Kommer man 
ikke innomhus med kjøtt et før det fryser vil kuldeforkorting senke 
kvaliteten på kjøtt et.
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Det ligger mye arbeid i å få fram gode jakthunder. Og når 
det er snakk om elgjakt, er elghund best. Nettopp dette er 
tema for en liten vandreutstilling som Norsk skogmuseum 
i Elverum kan tilby andre institusjoner å vise fram.

TEKST: ELISABET SVEINGAR AMUNDSEN 
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«Når elghund er best» 
– en vandreutstilling fra 
Norsk skogmuseum
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Elgjakt ved Rognvola i Stor-Elvdal 
i 1974. Gråhunden Pan sammen 

med Knut Torp, som var skogsjef 
for Borregaards skoger. Foto: Tore 

Fossum / Anno Norsk skogmuseum
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Vandreutstillingen «Når elghund er best» består av bannere og montre som gir fl ere oppstillingsmuligheter. 
Foto: Elisabet Løvold / Anno Norsk skogmuseum

Hvorfor en utstilling?
Norsk skogmuseum skal samle og beva-
re historisk materiale, forske og formidle 
kunnskap – blant annet om jakt – gjen-
nom utstillinger og andre former for in-
formasjon. I 2016 bestemte museet seg 
for å lage en utstilling om elgjakt med 
hund i Hedmark og Trøndelag, som er 
de mest elgrike distriktene i Norge.

Foranledningen var at Østerdalen Elg-
hundklubb og Hedmark Elghundklubb 
fylte 50 år i 2018. Museet ønsket da å vise 
fram ei gave museet hadde fått. Den består 
av premier som Johs. Bredalslien fra Os i 
Østerdalen vant med sine grå hannhunder 
på hundeutstillinger og jaktprøver, særlig i 
1980- og 90-årene. Med utstillingen «Når 
elghund er best» kan museet stille ut noen 
av premiene og fortelle om sammenhen-
gen de inngår i: å drive elgjakt med hund, 
der klubbene arbeider for å få fram hunder 
som egner seg til akkurat det.

For å nå ut til fl est mulig, har museet 
valgt å lage en enkel, fl yttbar utstilling, 
som kan settes opp ved institusjoner og 
arrangementer. Johs. Bredalslien deltok 
ofte med elghundene sine på Elverums-
utstillingen, som hvert år arrangeres un-
der De nordiske jakt- og fi skedager på 
Skogmuseet. Derfor passet det bra å vise 
«Når elghund er best» for første gang un-
der Jakt- og fi skedagene i august 2018.

Hva handler utstillingen om?
«Når elghund er best» tar opp sentrale 
sider ved å jakte elg med løshund eller 
bandhund. Bak en vellykket jakt kan det 
ligge timevis med opplæring og trening, 
men mye står og faller med hunden. 
Utstillingen forklarer hvilke egenskaper 
jegeren ser etter i hunden ut fra jaktfor-
men som er valgt. Publikum blir kjent 
med de tre mest brukte elghundrasene 
i Norge: norsk elghund grå, norsk elg-
hund sort og jämthund. I tillegg blir de 
orientert om et viktig premiss for å drive 
elgjakt, nemlig tilgang på en godkjent 
ettersøkshund og fører som er trent i å 
spore opp skadet elg. Dette er spesial-
oppdrag, der elghundrasene er i fl ertall.

En ekte elghund er blitt til ved målret-
tet avl gjennom generasjoner for å oppnå 
god anatomi, god helse og bruksegen-
skaper som gjør den egnet som løshund 
eller bandhund. Sentrale aktører i dette 
arbeidet er Norsk Kennel Klub (NKK), 
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 
– og ikke minst Norske Elghundklubbers 
forbund (NEKF) med sine områdeklub-
ber. Utstillingen gir glimt fra organise-
ringen rundt 1900 og situasjonen rundt 
1970, da fl ere lokale klubber ble stiftet. 
Hedmark Elghundklubb er for tiden den 
største områdeklubben i NEKF og dek-
ker den sørlige delen av Hedmark nord 

til Åmot og Trysil. Østerdalen Elghund-
klubb har ansvar for de nordligste kom-
munene til og med Røros i Trøndelag. 
Klubbene arrangerer faste hundeutstillin-
ger og jaktprøver for å bedømme fysikk, 
gemytt og egenskaper hos hundene. Re-
sultatene derfra og genetiske vurderinger 
brukes til å styre avlen. Dette gir utstillin-
gen publikum innblikk i.

Hvordan er utstillingen bygd opp?
De visuelle hovedmotivene i «Når elg-
hund er best» er hund, jeger og elg. De 
er fordelt på ni frittstående elementer: 
seks roll-up-bannere, to montre og en 
sammenleggbar bukk. Bannerne er ut-
styrt med fi re bilder og korte, lettfatteli-
ge tekster om ulike sider ved elgjakt og 
elghund. Vi har gått inn for friske farger 
og et bildeutvalg som kan gjøre publikum 
nysgjerrige. Illustrasjonene er hentet fra 
museer og samarbeidende organisasjoner, 
og uttrykket veksler mellom gammelt og 
nytt for å få fram det historiske spennet.

Antallet gjenstander er begrenset. Den 
største av dem henger på bukken: et gevir 
av en 15-takkers elgokse fra Julussdalen, 
utlånt av jegeren, Kjetil Skjærbekk, fra 
Hedmark Elghundklubb. De øvrige gjen-
standene er plassert i de to montrene. Den 
ene er tilegnet elghunder i felt: hundepei-
ler, seler brukt til bandhund og det som 

AKTUELT
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Johs. Bredalslien med fem av sine premierte elghunder i 1993: Elgstøa’s Tarzan 00684/80, Grom 08336/87, Gjest 11977/88, Tarzan II 19752/90 og 
Sappo 08217/91.Bredalslien var nestleder ved oppstarten av Østerdalen Elghundklubb i 1968. Foto: Per Magne Grue / Anno Musea i Nord-Østerdalen

kalles skogskort, som dommeren fyller ut 
under jaktprøva. I den andre monteren 
får publikum se smakebiter fra den store 
premiesamlinga etter Johannes ( Johs.) 
Bredalslien (1923–1997) som Norsk skog-
museum fi kk i gave av Margit Bredalslien 
i 2016. Tre av premiene har også andre 
elghundeiere hatt ett eller fl ere napp i: 
Onstadpokalen, Moelven Brugs vandre-
pokal og Slettvola kennels vandrepremie.

Hvem laget utstillingen?
Vi har vært fl ere om å lage «Når elghund 
er best». Prosjektlederen var Elisabet 
Løvold, Skogmuseets utstillingsarkitekt 
gjennom mange år. Ellen Jacobsen fra 
Petra Designkontor har stått for grafi sk 
design. Museets fotograf, Bård Løken, 
bearbeidet bildene. Bevaringstjenesten 
ved Vigdis Vingelsgaard har gjort pre-
miene utstillingsklare.

Selv har jeg hatt ansvar for innholdet i 
utstillingen. Jeg fi kk her god faglig bistand 
til framstilling og tekster fra to elgjege-
re som jakter med hund: Ada Bredalen i 
Våler og Camilla Hartz Repshus i Åmot. 
De to har òg levert bilder og gjenstander. 
Mange kjenner Bredalen fra administra-
sjonen i NJFF-Hedmark, mens Reps-
hus er bandhunddommer og har verv i 
Hedmark Elghundklubb og Avlsutvalget 
for Norsk Elghund Sort i NEKF.

Samarbeid ett er utstillingen?
Under produksjonen av «Når elghund 
er best» kom museet tettere på organi-
sasjonene enn det vi får til i det daglige. 
Det minnet oss på at det først og fremst 
er i samhandling med dem som er ak-
tive rundt oss – enten det gjelder jakt, 
annen utmarksnæring eller forvaltning 
– at museet kan oppfylle formålet om å 
samle, bevare, forske og formidle.

Vi ønsker å komme i dialog om hva 
som er viktig å arbeide med framover. 
Det handler blant annet om å fylle hul-
lene i fortiden og dokumentere samti-
den. For å få det til, er museet avhengig 
av kunnskapen som sitter hos dere der 
ute. Vi håper fl ere vil rydde plass til gode 
prosjekter å være sammen om.

Det museet kan gi tilbake, er beva-
ring, forskning og formidling. Digital 
formidling er et stikkord: Informasjon 
om fotografi er og gjenstander publiseres 
på Internett via DigitaltMuseum, mens 
oversikt over arkivmateriale blir tilgjen-
gelig på Arkivportalen. Utstillinger er 
med andre ord ikke eneste formidlings-
måte.

Hvem kan vise utstillingen?
Ved utgangen av 2019 har bannerne 
fra utstillingen «Når elghund er best» 
vært vist tretten ganger. Tre steder har 

utstillingen vært utstilt i sin helhet, og 
to steder har den vært supplert med lo-
kalt materiale. Så langt er det museer, 
folkebiblioteker og helseinstitusjoner i 
Hedmark som har tatt imot utstillin-
gen, men vi tror den har interesse for 
fl ere.

Museet tar ikke betalt for utlån av 
utstillingen. Det som trengs av låner, 
er mulighet til å dekke frakt og forsik-
ring selv. Det stilles ikke store krav til 
areal. De ulike utstillingselementene 
kan plasseres på fl ere måter i forhold 
til hverandre. Det går også an å velge 
bort elementer, dersom rommet er lite 
eller det av sikkerhetsmessige grunner 
ikke ligger til rette for å stille ut gjen-
stander.

Lån av utstillingen kan avtales med 
Elisabet Løvold ved Anno Norsk skog-
museum, e-post: Elisabet.Lovold@an-
nomuseum.no. 

OM HOVEDFORFATTEREN

Elisabet Sveingar Amundsen er 
konservator ved Anno Norsk skog-
museum, hvor hun arbeider med 
samling, dokumentasjon, forskning og 
formidling innen utmarksbruk, jakt og 
friluft sliv. Hun har hovedfag i etnologi 
fra Universitetet i Oslo.
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Testing av fallvilt gir 

økt kunnskap om skrantesjuke 
Det er til nå funnet seks elger og en hjort med atypisk skrantesjuke i Norge. 
Alle disse var eldre hunndyr, og hele fi re var fallvilt. Dette understreker 
viktigheten av å teste fallvilt. I 2020 ønsker vi også å samle inn kjever 
fra fallvilt i enkelte områder for å lære mer om fallvilt og skrantesjuke. 

TEKST: KARI BJØRNERAAS (MILJØDIREKTORATET), ERIK LUND (MILJØDIREKTORATET), CHRISTER MOE ROLANDSEN (NINA), 
JØRN VÅGE (VETERINÆRINSTITUTTET), JULIE E. GRIMSTAD (MATTILSYNET) OG KRISTIN R. ALVSEIKE (MATTILSYNET) 

Vi ønsker så mange testa dyr som mulig, men ikke alle kadaver egner seg like godt til prøvetaking. Materiale til CWD-testing er ferskvare. Er det 
ikke mulig å få en rimelig fast skje-prøve av hjernen så vurder om du dropper innsending. Er du i tvil, så send! Foto: Johan Trygve Solheim
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Kommunen får økonomisk tilskudd
Kommuner som tar prøver fra fallvilt for 
å kartlegge skrantesjuke får tilskudd fra 
Miljødirektoratet. Kommunen og kom-
munalt ettersøkspersonell er pålagt å 
varsle lokalt Mattilsyn om alle fallvilt av 
elg, hjort, villrein og rådyr som er eldre 
enn 12 måneder. Hensikten er at det skal 
tas skrantesjuke-prøver av dyret. I man-
ge tilfeller tar kommunalt ettersøksper-
sonell  prøvene i stedet for Mattilsynet 
da de likevel håndterer fallviltet. Kom-
munen kan få tilskudd til prøvetaking av 
fallvilt ved å søke via Miljødirektoratets 
Elektroniske søknadssenter. Det utbeta-
les en fast sum per fallvilt som er testet 
og registrert i Hjorteviltregisteret. 

For fallvilt av elg og hjort ble omkring 
40 % testet i 2018/2019, og 59 kommu-
ner søkte om tilskudd for vel 850 skran-
tesjukeprøver. I 2020 vil satsen per prøve 
som kommuner tar av fallvilt og som 
registreres i Hjorteviltregisteret, øke. Vi 
håper dette bidrar til at det tas prøver av 
en større andel fallvilt i 2020. 

OM HOVEDFORFATTEREN :

Kari er seniorrådgiver i Viltseksjonen 
i Mijødirektoratet. Der jobber hun 
med ulike oppgaver relatert til hjorte-
vilt. Kari er utdannet biolog fra NTNU 
hvor hun har avlagt doktorgrad i bio-
logi på temaet elg og arealbruk

Testing av fallvilt for 
skrantesjuke 

• Fallvilt ett  år og eldre skal testes 
for skrantesjuke. Dett e gjelder i 
hele landet.

• Hjerne- og lymfeknuteprøver skal 
merkes med samme merkelapp 
som benytt es under jakt og sen-
des til Veterinærinstitutt et.

• Kommunen bestiller prøveta-
kingsutstyr via utstyrsbestilling@
vetinst.no. 

• Prøvetakingsutstyret og merke-
lappene er gratis for kommunen.  

• Fallvilt registreres på appen «Fall-
vilt» eller i Hjorteviltregisteret før 
prøven sendes til Veterinærinsti-
tutt et.

• Kommuner som tar skrantesju-
ke-prøver av fallvilt får tilskudd.

• Off entlig informasjon om skrante-
sjuke fi nner du på Hjorteviltporta-
len: hjortevilt.no/skrantesjuke/.

År Art og kjønn Dødsårsak Kommune Alder 

2016 Elgku Avlivet Selbu 13

2016 Elgku Funnet død Selbu 14

2017 Elgku Jakt Lierne 13

2017 Hjortekolle Jakt Gjemnes 16

2018 Elgku Avlivet Flesberg 15

2019 Elgku Jakt Selbu 20

2019 Elgku Funnet død Sigdal 12

Tabell 1: oversikt over funn av atypisk skrantesjuke i Norge 

Alle  fallvilt  av elg, hjort, rådyr og vill-
rein som er ett år eller eldre, skal testes 
for skrantesjuke. Med fallvilt menes dyr 
som er påkjørt, funnet død i naturen eller 
avlivet av ulike grunner utenom ordinær 
jakt. Fallvilt har oftere sykdommer enn 
for eksempel dyr som er felt under jakt. 
Siden dyr med skrantesjuke kan være 
mer utsatt for å ende opp som fallvilt, 
er disse viktige å få testet. Dette gjelder 
også tamrein og oppdrettshjort.

Atypisk skrantesjuke funnet 
hos eldre fallvilt
I Norge har vi funnet to hovedtyper av 
skrantesjuke, en smittsom type («klas-
sisk») og en type som vi antar ikke smitter 
mellom levende dyr («atypisk»). Videre 
fi ninndeling av ulike typer skrantesjuke 
pågår fortsatt, og forskning gir stadig 
nye detaljer om variasjon i denne syk-
domsgruppa, prionsykdommer. I Norge 
er den smittsomme typen kun funnet 
hos villrein i Nordfj ella, mens atypisk 
skrantesjuke er funnet hos seks elger og 
en hjort. Alle dyrene med atypisk skran-
tesjuke var eldre hunndyr mellom 12 og 
20 år, se tabell 1. I tillegg er det funnet 
atypisk skrantesjuke hos en elg i Finland 
og tre elger nord i Sverige. Også disse el-
gene var gamle, og er estimert til å være 
mellom 10 og 16 år gamle.

Å vite kjønn og alder på hjortedyr 
med skrantesjuke gir oss kunnskap. 
Blant annet ser vi at villrein som har fått 
påvist den klassiske varianten av skran-
tesjuke generelt er yngre (1-8 år) enn elg 
og hjort med atypisk skrantesjuke (12-
20 år). 

Viktig å sende inn lymfeknuter
I tillegg til å slå fast at elgene og hjorten 
med atypisk skrantesjuke har vært gam-
le, er det kun gjort funn av smittestoff et 
i hjernen til disse dyrene. I villreinene 
ble det i tillegg til funn i hjernen også 

funnet smittestoff  i lymfeknuter. Når et 
hjortevilt får påvist skrantesjuke er det 
derfor viktig å kunne teste lymfeknu-
tene i tillegg til hjernen. Det beste er å 
ta ut svelglymfeknutene og sende dem 
inn sammen med hjernen. Dersom det 
ikke er mulig å fi nne svelglymfeknutene, 
er det bedre å sende inn lymfeknuter fra 
andre steder på dyret enn ingen lymfek-
nute. I så fall må dette merkes på prøven.

Aldersbestemmelse av 
fallvilt gir mer kunnskap
Det er aldri blitt gjennomført syste-
matiske aldersbestemmelser basert på 
tannsnitt av fallvilt av elg, hjort, rådyr 
og villrein. Vi antar at aldersfordelin-
gen av fallvilt er vesentlig forskjellig 
fra aldersfordelingen hos hjortevilt 
skutt under jakt. Aldersfordelingen av 
fallvilt vil sannsynligvis variere mel-
lom dødsårsaker, for eksempel at tra-
fi kkdrepte dyr i gjennomsnitt har en 
annen alderssammensetning enn dyr 
som dør av sykdommer. NINA, Mil-
jødirektoratet, Veterinærinstituttet og 
Mattilsynet ønsker å bidra til å øke 
denne kunnskapen, og håper å få med 
fl ere kommuner på et prosjekt der vi 
samler inn kjever fra fallvilt i en pe-
riode på anslagsvis 1-3 år. De aktuelle 
kommunene vil bli kontaktet.

Med økt kunnskap om aldersfordelin-
gen hos fallvilt i forhold til hjortevilt felt 
under jakt, vil vi med større sikkerhet 
kunne beregne forventet forekomst av 
atypisk skrantesjuke i forhold til alder. 
Aldersdata fra fallvilt har også verdi i på-
gående arbeid med bestandsmodeller for 
elg og hjort, og vil bidra til mer presise 
estimater på sannsynligheten for at ulike 
bestander er fri for skrantesjuke-smitte. 
I tillegg kan kunnskap om alder på fall-
vilt bidra til å øke nytteverdien av data 
fra fallvilt som kunnskapsgrunnlag i 
hjorteviltforvaltningen.
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I Norge kan jakt på storvilt med hund spores mange tusen år tilbake i 
tid - med hunder av samme type som dagens norsk elghund, grå og norsk  
elghund, sort. På slutten av 1800-tallet vendte elgen langsomt tilbake i 
de norske skoger, for ulven var nesten utryddet. Da ble det behov for 
fl ere elghunder. De beste grå og sorte sto modell til rasestandardene, 
og deres etterkommere er dagens topp jakthunder. 

TEKST : RALF CAMPBELL

Norges to nasjonale 
elghundraser

BAKGRUNN
Funn fra boplasser i eldre steinalder i 
Norden for mer enn 9000 år siden for-
teller oss at hunder av spisshundtype har 
vært veidefolkets første husdyr. De er 
avbildet på helleristninger med opprett-
stående ører og halen rullet over ryggen. 
I følge den svenske kynolog Björn von 
Rosen representerer dette et ”stelnad 

steg i utväcklingen från varg till hund”, 
et uviklingstrinn som er forbundet med 
et lavt foredlingsnivå innen husdyr og 
landbruk, og der man ikke bevisst har 
drevet utvalgsavl på bestemte brukse-
genskaper. 1)

Arkeologiske funn viser at deres 
bruksområde spente over et stort felt. 
De fungerte som renovasjonsvesen på 

avfallsdyngene, varslingssentral mot 
uvedkommende, matreserve i tran-
ge tider, pelsdyr med skinn til klær og 
redskapsmateriale, og som trekkhun-
der trakk de fl yttelasset. De voktet og 
drev buskapen, og som jakthunder ble 
de brukt på all slags vilt, men allerede 
før vår tidsregning var spesialiseringen 
begynt i Europa. 

I 1828 jaktet engelskmannen Llewellyn Lloyd bjørn i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Han var særlig fornøyd med to hunder han lånte: 
“Hector var sort, hadde opprett stående ører og krøllet hale, og Pajas, som det var blitt  skutt  13 bjørner for, var kullsort med busket hale”. 3)

AKTUELT
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I de typiske jordbruksområdene på 
kontinentet avlet man etter hvert frem 
hunder til spesielle formål som ble se-
lektert ut fra bruksmessige kriterier og 
som eksteriørmessig skilte seg ut fra ”ur-
hunden” spisshunden. Resultatet var dri-
vende, støtende og apporterende hunder. 
Bare i ”primitive” utkantstrøk som Nor-
den og Russland overlevde spisshundty-
pen, for her var det behov for allsidighet. 

Hvordan så de ut? Den første vi kjen-
ner til som interesserte seg for noe mer 
enn nytteverdien av hunder var den ob-
servante Trysilpresten Axel Christian 
Smith som gir oss et innblikk i hvordan 
hunder i de dype skoger så ut på slut-
ten av 1700-tallet: ”Hunde fi nnes ikke i 
hver Gaard. Kun en del Gaardbrugere ere 
dermed forsynede og nogle Skytter, der boe-
de hen i Fjeldene paa Steder beqvemme til 
Jagten. Det er næsten af den Aarsag vi un-
derholde Hunde i Trysild. Almindeligt ere 
de kun af en Art. og kaldes Skogshunde. Det 
er Hunde afrettede til Dyre og Fugle-Jagt i 
Skogene. De have korte Halse, smaa Øren, 
et spids Tryne. Haarene lidet lange og stri-
de. Rumpen opstaaende og krøllet.  Kolø-
ren jevnlig sort, smudsgraa, mørk eller lys, 
graa; maadskee en Art lignende Schweit-
zer -Hunde? De bruges næsten aldrig som 
Fæhunde. Jægerens Selskab er dem kjærere. 
De fl este af dem jage baade Dyr og Fugle, 
dog dersom de ere af bedste Slags, kjere de 
sig kun efter Dyret; og den færdige Skytter 
kan af deres Fagter og Adfærd let skjønne 
om det er en Bjørn, et Elgsdyr eller nogle 
andre slags Dyr, hvis  Spor de trække efter. 
Saadan en Hund af bedste slags kan være 
solgt for 20 Rixdaler”. 2)

Under den store ulveperioden i 
Sør-Skandinavia fra ca. 1800 til 1850, 
sto både ”elghunden” og elgen i fare for 
å bli utryddet, for ulven tok ikke bare 
elg, men også hunder – den gang som 
nå. Elgjakten var dessuten kommet ut 
av kontroll. Skotten Samuel Laing, som 
kom til Levanger i 1834 og bodde der 
i ett år, forteller at ”Elgen, det største 
av Europas ville dyr, fi nnes på to-tre 
steder (i Norge), men er nu meget sjel-
den”. Uten elg var det heller ikke bruk 
for ”elghunder”. 4)

Import av utenlandske raser, som of-
test var støvere fra kontinentet truet også 
”elghundens” eksistens. De ble paret med 
lokale varianter, og avkommet av slike 
kombinasjoner jaktet også som støvere. 
Det fungerer som kjent dårlig på el-
gjakt. Denne erkjennelsen har nok ligget 
i bakhodet hos de som skrev den første 
standarden, og kan forklare hvorfor ek-

steriørmessige trekk som forbindes med 
”uren rase” straff es så strengt i utstil-
lingsringen i dag: lyse øyne, hengende 
ører, dårlig rullet hale, og brunt - / gult 
- / eller rødskjær i pelsen. 5) 

Fredning av elgen og intensivert 
ulvejakt ga resultater fra midten av 
1800-tallet. Ettersom elgstammen økte 
i kjerneområdene på Østlandet og i 
grensetraktene, fulgte behov for fl ere 
”elghunder”. Slike var det ikke mange 
igjen av, og man måtte ofte langt av 
gårde for å fi nne dem. Noen kom fra 
Finnmark, andre ble hentet fra våre tre 
naboland i øst. 

Den mest kjente importen er Gamle 
Bamse Gram som Konsul Jens Gram i 
Drammen hentet fra Ångermanland i 
Nord-Sverige i 1865. Denne hunden 
satte standarden for hvordan en topp løs-
hund skulle fungere i elgskogen. Derfor 
ble han også benyttet mye i avl. Gamle 
Bamse Gram var elghundverdens svar 
på Djengis Khan, en avlsmatador i sær-
klasse som generøst spredte sine gener 
over hele Østlandet, både med og uten 
Konsul Grams samtykke, for til hans 
store ergrelse ble det  mange tjuvparrin-
ger. Flertallet av dagens gråhunder har 
ham på stamtavlen.

NORSK ELGHUND, GRÅ
Norsk elghund, grå, også kalt gråhund, 
er den mest internasjonale av de ni 
elghundrasene. Den fi nnes på alle fem 

kontinenter, med størst konsentrasjon i 
Norden, spesielt i de tre landene der den 
benyttes til jakt. Finland har fl est, med 
802 registreringer i 2019, dernest Norge 
(743) og Sverige (532).

I USA, med over fi re millioner etter-
kommere av norske utvandrere, har rasen 
bestandig stått sterkt, selv om det er for-
budt å bruke den på jakt etter elg. Både 
nostalgi og rasens sosiale egenskaper 
gjorde den populær ”over there”, og det 
hjalp å bli assosiert med kjente og vel-
lykkede mennesker.  President Hoover 
fi kk en valp fra Norge i 1931, Ronnie 
av Glitre, betalt av den amerikanske 
elghundklubben, og gitt som takk for 
økonomisk bistand til strandede norske 
sjøfolk i USA etter første verdenskrig. 
Registreringstallene steg nå gradvis, og 
toppen ble nådd i 1974 da Th e Ameri-
can Kennel Club registrerte hele 9034 
”Norwegian Elkhounds”, mens tilsva-
rende tall for Norge var bare 681. Siden 
har interessen dabbet av, og i den senere 
tid er bare ca. 400 blitt registrert i året. 
Øvrige land med mer enn en håndfull av 
rasen er Storbritannia (ca. 50/år), Irland 
(ca. 30/år) og Nederland (ca. 20/år).

NORSK ELGHUND, SORT - EN KULTUR-
ARV ETTER SAMENE
Takket være samene fi kk elg - og bjør-
nejegere tilgang på nytt hundemateriell 
til elgjakt, både til løs- og bandhund-
jakt. Hundene varierte i type, noen var 

Hjortejakt i bronsealderen ca. 1500 f. Kr. med hunder av spisshundtype, med op-
prett stående ører og krøll på halen. Helleristning fra Tanumshede, Bohuslän i Sverige.

AKTUELT
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lettbygde, andre noe kraftigere. De fl es-
te hadde kort, sort pels. Enkelte hadde 
stubbhale. Navn som Finnmarkshund 
og Kalixhund forteller hvor de kom fra. 
Ankerhunden var en lokal variant som 
ble utviklet i Halden, og inntar en helt 
spesiell posisjon i norsk elghundhistorie. 
De to fetterne Christian August og Nils 
Anker, og deres sønner, henholdsvis Jo-
han og Peter Martin Anker var de første 
som begynte systematisk avl på det vi i 
dag kjenner som norsk elghund, sort, til 
daglig kalt svarthund. Andre kjente opp-
drettere som bør nevnes er Bengt Løv-
sjøli, Lierne, Godseier F.M.Treschow, 
Larvik,  Ragnar Baanerud, Roverud og 
Johs Mustorp, Halden.  Etter tilgjenge-
lig fotomateriale å dømme var rasen mer 
homogen og av relativt høyere kvalitet 
enn den grå. Dette går tydelig frem av 
de mer enn hundre år gamle bildene. 
Flere ville ha gjort det skarpt på dagens 
utstillinger. 

UTSTILLINGER 
Den første hundeutstilling i Norden ble 
arrangert av Norsk Jæger- & Fiskerfore-
ning i Christiania (Oslo) i 1877 der bare 
jakthundrasene ”Bjørne- og Elgehun-
de”, ”Harehunde” og ”Fuglehunde” kun-
ne delta. Dommerne var erfarne jegere 
som først og fremst var opptatt av type 
og funksjon. De visste at en hund som 
så ut som en elghund jaktet som en elg-
hund, og en som så ut som en harehund 
jaktet som en harehund osv. Eksteriøret 
avspeilte bruksegenskapene, og på dette 
grunnlaget ble rasestandardene skrevet, 
de som dagens standarder er basert på. 
De beste jakthundene sto modell, og i 
utstillingsringen var dommerne innfor-
stått med hundenes meritter, og det var 
en hard seleksjon. De utypiske ble luket 
bort. Ofte ble halvparten diskvalifi sert, 
og bare de beste sto igjen. De fl este fi kk 
2. premie og 3. premie, mens 1. premie 
var en sjeldenhet. 

Elgbestanden økte på slutten av 
1800-tallet og dermed også behovet for 
gode jakthunder. I 1895 utga Christia-
nia Jægerklub første bind av Norsk Jagt-
hundstambog, basert på opplysninger i 
katalogene fra de tre første utstillinger 
i Norge, 1877, 1880 og 1887. Den ble 
siden årlig oppdatert og tilsvarte dagens 
DogWeb, og ga jegerne mulighet til å 
avle på gode jaktlinjer. 

Etter hvert ble det behov for jegerne å 
koordinere avlsarbeidet med registreringer 
og utstillinger, og i 1898 dannet de Norsk 
Kennel Klub etter mønster av de andre 

nordiske land. Året etter så Norges første 
spesialklubb dagens lys. Det var Norsk 
Dyrehundklubb som dagens Norges Elg-
hundforbund er en videreføring av. 

REGISTRERINGER
Registreringstallene for elghundrasene 
etter 1900 gjenspeiler økningen i elgbe-
standen, men før andre verdenskrig ble 
ikke alle hunder registrert. Noen opp-
drettere syntes ikke det var nødvendig, 
for det var ikke så vanskelig å selge val-
per etter foreldre kjent som gode jagere. 
Dessuten var det dyrt. Når de fl este alli-
kevel ønsket valper etter registrerte for-
eldre var det fordi de mente at en utstil-
lingspremie, uansett kvalitet, betydde en 
eksteriørmessig ”garanti” for at hunden 
ville jakte som en elghund. Inntil 1949 
kunne uregistrerte hunder meldes på til 
en utstilling, og med minimum 3.pr, ble 
de registrert i stamboken. Det samme 
gjaldt for svarthunden til 1980. Denne 
rasen har bestandig vært ”lillebror”, og 
derfor var det viktig å fange opp så man-
ge ukjente hunder som mulig for å øke 
genpoolen. Norsk elghund, sort oppfat-
tes som eksotisk utenfor Norden, noe for 
de spesielt interesserte. Bare i Tyskland, 
Nederland og USA har enkelte individer 
blitt registrert fra år til annet.   

JAKT OG JAKTPRØVER
Da gråhunden og svarthunden ble eta-
blert som egne raser for litt over hundre 
år siden ble det årlig felt ca. ett tusen 
elg i Norge. Det var før elgjakten ble en 
årlig mobilisering i bygdene. Det var en 
tid da en dyktig elgjeger var noe i likhet 
med presten eller lensmannen, en person 
man så opp til. Det gjaldt også hunden 
hans. Den fi kk ofte navn etter eieren, 
en tradisjon som går tilbake til gamle 
Bamse Gram. To andre kjente storja-
gere, begge grå, var Bamse Omsted til 
godseier Arne Omsted i Solør og Finn 
Belgum til Knut Belgum, valdrisen som 
er hovedperson i ”Elge-Knut”, en roman  
av Mikkjel Fønhus. 6)

I Norge, Sverige og Finland benyttes 
den grå mest som løshund eller støkk-
hund på elg, i Norge også populær som 
bandhund på elg og hjort, mens den sor-
te brukes bare som bandhund på begge 
viltarter. I enkelte distrikter på Vestlan-
det har det inntil nylig vært liten forstå-
else for bandhundjakt på hjort, men fl er 
og fl er har fått øynene opp for hvor ef-
fektivt dette er. Statistikken viser at av de 
ca. 60.000 jegerne som felte de litt over 
30.000 elgene i Norge i fj or var det fl ere 

som brukte hund enn de ca. 50.000 som 
felte godt over 40.000 hjort. I resten av 
verden er den grå kjent som utmerket 
familiehund og turkamerat, og deltar 
på utstillinger, i lydighet og agility, men 
ikke på jakt, bortsett fra noen få i Ca-
nada (elg) og på New Zealand (villsvin, 
hjort, kenguru og kaniner).  

En løshund jakter, som navnet sier, 
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løs. Hunden bør ha raske og eff ektive 
søksturer, ikke så korte at elgen blir var 
jegeren og støkkes, og ikke for lange, slik 
at den bare jakter for seg selv. Det ide-
elle er at den får elgen til å stå i uttaket, 
men resultatet er aldri gitt, for det er sto-
re individuelle forskjeller både på hund 
og losdyr. Hvis den går på for hardt drar 
bare elgen av gårde. Målet skal være godt 

hørbart og lostakten høy, kort sagt skal 
hunden bråke og distrahere elgen så mye 
at jegeren ubemerket kan komme til 
skuddsjanse etter å ha sjekket at det er 
”riktig” dyr. Hvis ikke, er det nyttig å ha 
trent innkalling. Dersom losdyret stikker 
av gårde før skudd blir løsnet (ikke på 
jaktprøve), skal hunden taust følge etter 
og prøve å stoppe dyret. For liten in-

teresse i å følge etter er en stor feil, men 
for stor påholdenhet regnes heller ikke 
som ideelt, for da står man lett i beit for 
hund. 

På det punktet avviker idealet fra gam-
le dager, den gang elgbestanden var liten 
og terrengene store. Da faren min jaktet 
med børsemaker Ferdinand Sveberg fra 
Elverum i 1928, hadde de rett til ett dyr i 

Det er slutt  på tiden med mannevonde hunder på elgfallet. Foto: Hans Bilben.
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et terreng som strakte seg fra Elverum til 
Rena, totalt ca. 300.000 mål. 7) 

Det noen kaller ”jaktidiot” i dag, en 
”langjager” som aldri gir seg, ville den 
gang vært et hedersnavn, men tidene 
forandrer seg. Dagens prøveregler er tuf-
tet på praktisk jakt i relativt små terreng 
med stor elgbestand. 

Bandhund, ledhund og lurhund, kjært 
barn har mange navn, og navnet gjenspei-
ler jaktformen. En utbredt misforståel-
se, til og med blant noen elgjegere, er at 
bandhund er identisk med sporhund. Det 
er feil. Selvfølgelig må den kunne spore, 
men ikke slavisk som en dachshund, for 
da vil elgen eller hjorten bare trekke unna. 
En bandhund skal føres mot vinden eller i 
sidevind for om mulig få overvær av dyret, 
og kroppsspråket skal være så lett å lese at 
jegeren kan se når det er elg eller hjort i 
nærheten. Den skal på en stille og eff ek-
tiv måte lokalisere dyret og føre jegeren 
frem til denne ved å utnytte terrenget og 
alle sine sanser. For at jakten skal lykkes 
må både hund og fører ta seg frem uten å 
lage støy. Hunden må være helt taus både 
under opptrekket og når den ser eller hører 
dyret, og må ikke dra så hardt i bandet at 
den peser eller hoster. ”Den lydløse jakten” 
kalles denne jaktformen.

Svarthunden og gråhunden er like 
gode som bandhunder. Hva man fore-
trekker kommer an på personlig smak. 
Svarthunden ble tidligere brukt til beg-
ge typer jakt, men er de siste 80-90 år 
blitt renavlet som bandhund, og brukes 
både på elg- og hjortejakt. Størst utbre-
delse har den i Trøndelag og på Vestlan-
det, der mesteparten av årskvoten på ca 
40.000 hjort blir felt.

Allerede på Renautstillingen i 1901 fore-
slo Louis Saxlund at klubben skulle forsøke 
å avholde ”prøver med ledhund”, en jakt-
form som hadde lange tradisjoner i Øster-
dalen., men ettersom de bare kunne holdes 
i jakttiden, som varte i fem dager, var ingen 
villige til å kaste bort tid på det.  Derfor var-
te det helt til 1916 før Bratsberg Amts JFF 
(Telemark)  tok initiativet til å arrangere en 
prøve, nå for løshunder. Det måtte bli en 
to-dagersprøve, for en god elghund skulle 
jo kunne jakte fl ere dager i trekk! Seks timer 
hver dag. Bare fem hadde meldt seg på, og 
fi re av disse trakk seg. Gråhunden Fin til 
Tov Olsen Deildkaasa fra Sauland, som var 
eneste deltager, ble innstilt til ærespremie av 
dommer godseier F. M. Treschow, som også 
hadde stilt prøveterreng til disposisjon.

Så gikk det 31 år før eksperimentet 
ble gjentatt, denne gang i Nordre Vang 
almenning som to av Norsk Dyrehund-

Vellykket jakt med bandhund. Foto: Magnar Nordsveen.

Løshundjakt. Foto: Rune Østgård.
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re årsaker til det, bl.a. at det koster mye 
mindre å delta i Finland.

Har så våre to elghundraser blitt bed-
re jakthunder de siste hundre år? Statis-
tisk sett er svaret ja, og personlig er jeg 
overbevist om det, selv om det er umulig 
å bevise, for forholdene den gang og i 
dag er svært forskjellige.  Det avles stort 
sett bare på jaktmeriterte foreldre, og bra 
er det, men dessverre har antall individer 
som brukes i avl sunket de siste tredve 
årene, så genpoolen har minket.

Hvor er det blitt av de mannevonde 
bikkjene som ikke tillot noen å komme 
bort til fallet, bortsett fra eieren? Elg-
hunder står ikke lenger bundet til en 
låvevegg mesteparten av året, de er blitt 
sosialisert og har lært å omgås folk på en 
helt annen måte enn tidligere. Før hev-
det jegere at sinte elghunder var gode 
løshunder. Overraskelsen var stor da det 
viste seg at omgjengelige hunder fun-
gerte bedre i skogen, uten at de derved 
hadde mistet jaktlysten og den sterke 
personligheten, som er så typisk. 

Begge raser er kjent som utmerkede 
familiehunder, men de er først og fremst 
jakthunder. 
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klubs styremedlemmer, Sven Mjærum 
og Erik V. Enberg hadde leid høsten 
1948. Klubben sto som arrangør av løs-
hundprøven. Ingen av de seks påmeldte 
grå elghundene ble godkjent. Den første 
bandhundprøven ble arrangert av Trøn-
delag.  Elghundklubb i 1954. Først da 
det ble åpnet for prøver utenom jaktti-
den skjøt deltagelsen i været.

Det ble gjevt å oppnå premie på 
jaktprøve, og snart kom kravet om at 
dette måtte bli obligatorisk for utstil-
lingschampionat. I begynnelsen holdt 
det med en 3.pr, senere kom kravet om 
en 1. pr, og i dag kreves et godkjent 
jaktchampionat. 

En viktig milepæl i elghundens historie 
i Norge var innføringen av jaktchampiona-
tet i 1964. Før en-dagsprøver kom på ter-
minlisten på slutten av 60-tallet var kravet 
to førstepremier – det vil si fi re dager i sko-

gen - enten som løshund eller bandhund. 
I dag må hunden ha tre førstepremier og 
like mange dager i skogen som tidlige-
re, derav minst én to-dagers, noe Norske 
Elghund-klubbers Forbund hele tiden 
har holdt fast ved som en kvalitetssikring 
av jaktegenskapene. Kravet om minst to 
”Very Good” på utstilling ivaretar den 
norske tradisjonen om at et godt eksteri-
ør refl ekterer gode jaktegenskaper, dette i 
motsetning til Sverige og Finland som har 
gått for en ”light” versjon av jaktchampio-
nat, både med færre prøvedager og senket 
krav til eksteriøret. Det arrangeres ikke 
to-dagersprøver, og det holder med tre en-
dags, og to ”Good” på utstilling.

I Finland arrangeres tre ganger så 
mange løshundprøver som løs-og band-
hundprøver til sammen i Norge, selv om 
elghundpopulasjonen er omtrent like 
stor i de to landene. Det kan være fl e-

OM FORFATTEREN : 

Ralf Campbell bor på Ski, er gift  med 
Lisbeth og vokste opp med norsk elg-
hund, grå. Han har jaktet elg hvert år 
siden 1957 og er dommer både på løs-
hundprøver, bandhundprøver og ut-
stillinger. Ralf driver et lite oppdrett , 
mest til eget bruk, særlig opptatt  av å 
bevare rasens gode jakt-
egenskaper og eksteriør.
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Det er relativt få steder i verden der man 
over lengre tidsperioder har kunnet stu-
dere samspillet mellom ulv og deres byt-
tedyr. De mest omfattende studiene er 
gjennomført i Nord-Amerika der elg, 
nordamerikansk hjort (wapiti) og andre 
hjortedyr utgjør ulvens viktigste byttedyr. 
Disse studiene antyder at ulv- og bjørne-
bestander som ikke er regulert av men-
nesker, kan virke begrensende på bestan-
der av elg og hjort og tidvis også regulere 
byttedyrbestandene til relativt lave nivå.

I Skandinavia er antallet ulv og bjørn 
regulert ved jakt, og dermed begrenses 
deres påvirkning på byttedyrbestandene. 
I tillegg vil jakt og andre begrensende 
faktorer fører til at ulvens påvirkning på 
byttedyrene blir geografi sk ujevnt fordelt, 
og hovedsakelig konsentreres til områder 
med stasjonære, revirhevdende ulv. Ef-
fekten på byttedyrbestandene forventes å 
være ekstra kraftige i områder der det er 
få alternative byttedyr (f.eks. rådyr). I slike 
områder kan ulvens predasjon på elg re-
dusere det mulige jaktutbyttet betraktelig.

Vi har undersøkt hvor stor andel av 
elgbestanden som blir drept av ulv eller 
skutt under jakt. Vi kaller dette for preda-
sjonstrykk og jakttrykk. Vi har sett på 20 
ulike ulverevir (Figur 1), hvorav det ene 
reviret ble undersøkt to år. Utgangspunk-
tet var elgbestanden etter kalving. Som-
merbestanden ble beregnet som summen 
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Å dele utbytt et med ulven:

Jakt- og predasjonstrykk  
på elg i ulverevir i Skandinavia
I Skandinavia reguleres elgbestanden hovedsakelig gjennom jakt. I områder med 
ulv er også predasjon en begrensende faktor som det bør tas hensyn til når jakt-
trykket utmåles. Det Skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV har 
beregnet hvor stor andel av elgbestanden i ulverevir som dør på grunn av predasjon 
og jakt, og hvordan dette endrer seg med elgtetthet, revirstørrelse og tid på året.
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Elgkalvene er mest utsatt  for ulvens predasjon. Foto: Laila Fredhjem
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F   igur 1. Ulverevir inkludert i analysene. Elgtett het er sommertett heten ett er kalvingen i det 
respektive året.

av antall elg påfølgende vinter (via elg-
møkktellinger), jaktuttaket, ulvens uttak 
fram til neste kalvingsperiode samt annen 
dødelighet som påkjørsler, sykdom, sult, 
etc. Ulvenes revir var i snitt 1013 ± 186 
km2 (95 % konfi densintervall) stort (Fi-
gur 1). Den gjennomsnittlige tettheten 
av elg etter kalving (sommerbestand) ble 
beregnet til 1,7 ± 0,2 elg/km2 (Figur 1). 

I løpet av et år døde i snitt 28 ± 3 % 
av sommerbestanden (Figur 2). Døde-
ligheten skyldtes predasjon (8 ± 1 %), 
jakttrykket (15 ± 3 %) og en antatt kon-
stant dødelighet av andre årsaker (5 %, 
basert på tidligere studier). Av den årlige 
dødeligheten skyldtes litt over halvparten 
(52 ± 5 %) derfor jakt, og 29 ± 4 % skyld-
tes ulv. Forholdet mellom jakt og preda-
sjon var gjennomsnittlig 2,2 ± 0,7. Det 
betyr at risikoen for at en elg blir skutt 
var i snitt 2,2 ganger høyere enn risikoen 
for å bli tatt av ulv.

Predasjonstrykket beregnes ved å dele 
ulvenes årlige uttak av elg med antall elg 
som lever i ulvereviret. Det kan derfor 
tenkes at predasjonstrykket er avhengig 
av både ulvenes uttak av elg og elgan-
tallet i reviret. I vår studie fant vi ingen 
sammenheng mellom ulvenes årlige 
uttak av elg og predasjonstrykket. Deri-
mot forklarte størrelsen på elgbestanden 
i ulverevirene det meste av variasjonen i 
predasjonstrykket mellom revir (Figur 
2): Ulverevir med et lavt antall elg had-
de høyest predasjonstrykk. Elgantallet i 
et ulverevir bestemmes i sin tur både av 
revirstørrelsen og elgtettheten i regionen. 
Revirstørrelsen alene forklarte 50 %, og 
elgtettheten alene 41 % av variasjonen i 
predasjonstrykket. I tillegg fant vi en svak 
sammenheng mellom antall ulver i fl ok-
ken og predasjonstrykket: Større fl okker 
drepte en litt høyere andel av elgene i re-
viret enn mindre fl okker. 

I motsetning til predasjonstrykket fra 
ulv var jakttrykket og den samlede døde-
ligheten uavhengig av elgtettheten og det 
totale antallet elg i reviret. Flere studier 
har vist at jakt er den viktigste faktoren 
som regulerer bestandsutviklingen hos 
elg i områder uten ulv i Skandinavia. Det 
betyr at jaktuttaket overstiger den årlige 
kalveproduksjonen når elgtettheten er 
høy og omvendt ved lave tettheter. Dette 
er helt i samsvar med hva som kan for-
ventes i områder uten eller med lav pre-
dasjon fra rovdyr. Våre resultater kan tyde 
på at dette ikke gjelder for elgbestander 
som påvirkes av ulvepredasjon, fordi 
jakttrykket i denne studien var uavhengig 
av tettheten av elg. Det kan bety at elgjakt 
i ulverevir begrenser, men ikke nødven-

Elger og ulver merkes for å studere samspillet mellom ulv og deres bytt edyr. Ei merket elgku 
beiter rolig i ulvereviret. Foto: Giorgia Ausilio.
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digvis regulerer elgbestanden. Likevel kan 
det være andre forhold som gjør at vi ikke 
fant noe sammenheng mellom jakttrykk 
og elgtetthet. Habitatet, elgbestanders 
produksjon og tilvekst, og forvaltnings-
mål varierer mellom ulverevirene og med 
tid og kan påvirke bestandstettheten av 
elg på tvers av områder, som i sin tur på-
virker resultatene i denne studien. 

Mens predasjon og annen dødelighet 
fordeles over hele året, påvirker jakten 
elgens overlevelse i en kort tidsperiode 
(Figur 3). Gitt at antall elger felt under 
jakten er høyest ved jaktstart og avtar li-
neært utover jakttiden, og at jakttiden va-
rer fra 1. oktober til 31. desember, ble det 
gjennomsnittlig felt 5,7 elg per ulverevir 
på første jaktdag. Det er 23 ganger høyere 

sannsynlighet enn sannsynligheten for å 
bli drept av ulv samme dag. Elgenes over-
levelse avtok dermed sterkest under jakten 
(Figur 3), med et gjennomsnittlig fall på 
18 prosentpoeng fra 94 %  i begynnelsen 
av oktober til 76 % i slutten av desem-
ber (% andel overlevende siden 1. juni). 
Til sammenligning avtok overlevelsen 
med 6 prosentpoeng fra juni til septem-
ber, og med 4 prosentpoeng fra januar til 
mai som en følge av predasjon fra ulv og 
annen dødelighet. Den høyere dødelighe-
ten fra ulv i de første sommermånedene 
sammenlignet med senere på året skyldes 
at ulvene i all hovedsak tar nyfødte kalver. 
Når kalvene blir større utover sommeren, 
avtar ulvenes drapstakt. 

Flere studier gjennomført i Alaska ut-
peker predasjon (i hovedsak på kalv) som 
den viktigste dødsårsaken som påvirker 
elgens bestandsdynamikk, og viktigere 
enn jakt, utmagring, sykdom og værrela-
tert dødelighet. Den viktigste forskjellen 
mellom Alaska og Skandinavia er at jakt-
trykket på elg er markant høyere i Skandi-
navia (15-19 % mot 2-6 % i Alaska), samt 
at den årlige jaktdødeligheten i Skandi-
navia omfatter en betydelig større andel 
voksne elger (40-60 % av dyr > 1,5 år) 
med høy andel (40-50 %) hunndyr, sam-
menlignet med predasjon fra ulv og bjørn 
i Alaska. Andelen voksne elgkyr som dør 
har veldig stor eff ekt på bestandens årlige 
produksjon. Gitt at jakten rettes mot års-
kalver, okser og ikke-reproduserende kyr, 
kunne elgbestandene i Skandinavia tåle 
en årlig dødelighet på over 40 % uten å 
resultere i en negativ tilvekst.

Denne forskningen er gjennomført 
med støtte fra Miljødirektoratet og In-
terreg Sverige-Norge. Rapporten «Elg 
i ulverevir: predasjon og elgjakt. Utred-
ning om ulv og elg del 2» inneholder fl e-
re analyser og litteraturhenvisninger, og 
kan lastes ned her: https://brage.inn.no/
inn-xmlui/handle/11250/2612000. 
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Fi  gur 2. Beregnet dødelighet hos elg i ulverevir (navn og årstall på den vertikale aksen), 
delt i annen dødelighet (antatt  konstant 5 % av elgpopulasjonen), predasjon fra ulv og jakt. 
Forholdet mellom jakt- og predasjonstrykk («hvor mange ganger større er jaktt rykket enn 
predasjonstrykket?») er gitt  med tall lengst til høyre i hver stolpe. Den svarte vertikale linjen 
antyder gjennomsnitt lig dødelighet på 28 %.

Fig  ur 3. Gjennomsnitt lig beregnet antall elg som dør per dag på grunn av jakt, ulv og andre 
årsaker i 21 ulverevir i tidsrommet 1. juni – 31. mai (A), og elgenes beregnede overlevelse i samme 
revir (B, rød linje er gjennomsnitt et). Jaktt iden er satt  til perioden 1. oktober (dag 122) – 31. 
desember (dag 216).



26   HJORTEVILTET 2020

Alternativ beregning 
av sett  dyr-indekser 
når oppdagbarheten av dyr 
varierer mye mellom jaktfelt

AKTUELT
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I 2018 innførte Miljødirektoratet ny in-
struks for innsamling og registrering av 
sett elg- og sett hjort-data (sett dyr-da-
ta). Endringen innebærer at alle elg eller 
hjort som observeres skal registreres (ny 
instruks), og at dobbeltobservasjoner av 
samme elg eller hjort innenfor et jaktfelt 
ikke lenger skal kanselleres (gammel in-
struks) (Bjørneraas mfl . 2018). Instruk-
sendringen har ført til en viss frustrasjon 
blant brukerne, særlig fordi sett dyr pr. 
jegerdag-indeksen som beregnes etter 
instruksendring ikke er sammenlignbar 
med indeksverdiene beregnet før instruk-
sendring. Dette er imidlertid bare et pro-
blem i selve overgangsfasen, og vil forsvin-
ne så snart den nye instruksen følges opp 
av alle jaktlag.

Et problem som har vært mindre på-
aktet er at fordelingen av observasjoner 
mellom jaktfelt også kan endre seg som 
følge av instruksendringen. Dette gjelder 
først og fremst i kommuner med store 
forskjeller i observasjonsforhold og der-
med i oppdagbarheten av dyr (andel av 
bestanden som ses for en gitt innsats). I 
slike kommuner kan instruksendringen 
føre til større variasjon i antallet obser-
vasjoner mellom jaktfelt ettersom det 
ved gammel instruks var enklere å kan-
sellere sikre dobbeltobservasjoner i om-
råder med høy oppdagbarhet. Resultatet 
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Antallet elg eller hjort vi ser under jakt er hovedsakelig 
et produkt av jaktinnsatsen, lokal bestandstetthet og 
oppdagbarheten av dyr i det aktuelle området. Dersom 
oppdagbarheten er høy, vil vi se en stor andel av dyra, mens 
det motsatte er tilfelle når oppdagbarheten er lav. Stor 
variasjon i oppdagbarhet er et problem når observasjonsdata 
brukes til bestandsestimering, men det fi nnes løsninger. Her 
viser vi hvordan indekser fra sett dyr-overvåkingen kan bli 
mer presise i kommuner med stor variasjon i oppdagbarhet 
mellom jaktfelt.

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

kan bli at den samlede sett dyr pr. jeger-
dag-indeksen i kommunen i større grad 
enn tidligere vil avspeile utviklingen i 
jaktfeltene med høyest oppdagbarhet, og 
derfor i mindre grad vil fange opp signa-
ler om bestandsendring i andre deler av 
kommunen.

Hvordan løse problemet?
Måten å løse problemet på er relativt enkel, 
men krever en litt annen beregningsmeto-
de enn ved tradisjonell utregning av sett pr. 
jegerdag-indeksen. Metoden går ut på å 
korrigere (justere) for varierende oppdag-
barhet når indeksen beregnes. Metoden 
er i prinsippet den samme som beskrevet 
i Solberg og Rolandsen (2016), men der 
korrigeringsfaktoren er noe forskjellig. 

Metoden tar utgangspunkt i den mest 
vanlige måten for å beregne antall elg eller 
hjort sett pr. jegerdag i kommunen (Sprdtot):

Sprdtot = (obs1 + obs2 + obs3)/(jdag1 + jdag2 + 
jdag3) (1)

Her er obs1, obs2, obs3 antall dyr sett (= 
antall observasjoner) i de tre jaktfeltene i 
kommunen som vi bruker som eksempel, 
mens jdag1, jdag2, jdag3 er antall jegerdager 
(= innsats) i de samme jaktfeltene. 

Her ser vi at alle jaktfeltene bidrar med 
data til den samlede indeksverdien i kom-
munen, men på grunn av stor variasjon i 
oppdagbarhet kan enkelte jaktfelt få ufor-
holdsmessig stor innfl ytelse. For eksempel 
kan vi tenke oss at antall dyr sett pr. jeger-
dag er 10 ganger høyere i jaktfelt 1 enn i 
jaktfelt 2 og 3 som følge av ulik oppdag-
barhet, mens jaktarealet, bestandstettheten 
og jaktinnsatsen er lik i de tre jaktfeltene. 
Dersom vi benytter formel 1 vil da obser-

I kulturlandskapet og fj ellet oppdages oft e 
en større andel av elgen og hjorten under jakt 
enn hva som er tilfelle i skogen. I kommuner 
med stor variasjon i landskapstyper, kan 
derfor sett  dyr-indekser korrigert for ulik 
oppdagbarhet fungere bedre som mål på 
utviklingen i bestandsstørrelse og bestands-
struktur. Foto: Thor Harald Ringsby.
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felt over tid (eks. 2-5 år). Dersom verdi-
en er høy betyr det at det i gjennomsnitt 
observeres mange dyr i forhold til hva 
som felles i det aktuelle jaktfeltet, noe 
som antyder at oppdagbarheten er høy. 
Dette er typisk for jaktfelt som befi nner 
seg i relativt åpne landskapstyper – som i 
fj ellet og i kulturlandskapet – der mange 
elg eller hjort kan observeres langt uten-
for tilrådelig skyteavstand (Solberg mfl . 
2014). Alternativt kan det være at rela-
tivt mange dyr observeres i disse jakt-
feltene fordi bestandstettheten er mye 
høyere enn hva jaktkvoten tilsier, eller 
fordi svært selektive avskytingsstrategier 
gjør det nødvendig å se mange dyr for 
hvert dyr som kan felles. I de fl este kom-
muner er imidlertid minstearealet satt 
lavere der tettheten er høyere (dvs. det 
felles fl ere dyr pr. arealenhet), og svært 
selektiv jakt er relativt uvanlig i Norge. 
Oppdagbarheten kan også variere mel-
lom jaktformer (løshundjakt, drivjakt), 
men dette er neppe årsaken til den sto-
re variasjonen mellom jaktfelt i mange 
kommuner. Etter vår vurdering er derfor 
variasjonen i ox mest et resultat av mer 
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vasjonene i jaktfelt 1 totalt overskygge 
observasjonene fra jaktfelt 2 og 3, og 
kommuneverdien vil i all hovedsak re-
fl ektere utviklingen i jaktfelt 1. Dette 
kan være uheldig ettersom bestanden i 
jaktfelt 1 kun representerer en tredjedel 
av bestanden i hele kommunen.

For å justere for dette misforholdet 
kan vi innføre en ekstra faktor i formel 
1 som vi kaller ox:

Sprdtot = (obs1/o1 + obs2/o2 + obs3/o3)/
(jdag1 + jdag2 + jdag3)        (2)

Denne faktoren (ox) er et mål på opp-
dagbarheten i et jaktfelt (x) og er høy når 
oppdagbarheten av dyr er høy. I eksem-
pelet over vil da o2 og o3 være lik 1, mens 
o1 er lik 10. Observasjonene i jaktfelt 1 
vil således reduseres til kun 1/10 av hva 
som ble registrert, og den samlede in-
deksverdien for hele kommunen blir et 
mer balansert gjennomsnitt av utviklin-
gen i alle jaktfeltene. 

Som et relativt mål på ox kan man be-
nytte forholdet mellom gjennomsnittlig 
antall dyr sett og felt (sett/felt) i et jakt-

permanente forskjeller i observasjons-
forhold mellom jaktfelt.

Metoden påvirker utviklingstrendene
Som et eksempel på alternativ bereg-
ning viser vi i fi gur 1 utviklingen i antall 
dyr sett pr. jegerdag i en tenkt kommu-
ne i perioden 2018-2028 (dvs. etter in-
struksendring). Kommunen består av fi re 
jaktfelt som er svært ulike med hensyn til 
antallet dyr sett pr. jegerdag. To av jaktfel-
tene (1 og 2) er helt dominert av skog og 
tilbyr lav oppdagbarhet, mens jaktfelt 3 og 
4 befi nner seg i kulturlandskapet og tilbyr 
høy oppdagbarhet av dyr. Utover dette er 
jaktfeltene relativt like med hensyn til are-
al, bestandstetthet og jaktinnsats.  

Dersom indeksverdien beregnes på 
vanlig måte (formel 1), vil utviklingen i 
antall dyr sett pr. jegerdag i kommunen 
domineres fullstendig av utviklingen 
i jaktfelt 3 og 4 (Figur 1A og 1B) der 
oppdagbarheten er høyere. I den aktu-
elle kommunen (Figur 1) ble omkring 
90 % av alle observasjonene registrert i 
jaktfelt 3 og 4. I tillegg ser vi det er store 
forskjeller i bestandsutvikling mellom 

Forskjellene i oppdagbarhet bør være rimelig store før det er hensiktsmessig å gjøre en justering. Foto: Thor Harald Ringsby.
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jaktfelt (Figur 2), noe som gjør at utvik-
lingen på kommunenivå i liten grad vil 
representere utviklingen i jaktfelt 1 og 2.

Når antall dyr sett pr. jegerdag beregnes 
i formel 2 korrigerer vi for høyere oppdag-
barhet i jaktfelt 3 og 4, og utviklingen på 
kommunenivå blir et mer balansert tverr-
snitt av utviklingen i alle jaktfeltene. For 
eksempel ser vi at bestandsøkningen som 
antydes av antall dyr sett pr. jegerdag på 
kommunenivå i 2023 (Figur 1B) neppe 
var reell (Figur 1C), og det samme gjel-
der for bestandsoppgangen som antydes i 
2027 og 2028 (Figur 1B vs. 1C). 

Et alternativ til denne framgangsmåten 
kan være å dele jaktfeltene i to grupper 
basert på forskjeller i oppdagbarhet og 
deretter beregne antall dyr sett pr. jegerdag 
i de ulike gruppene basert på formel 1. I 
eksempelkommunen over vil det være na-
turlig å gruppere jaktfelt 1 og 2 i en gruppe 
og jaktfelt 3 og 4 i en annen gruppe (Figur 
2). En slik tilnærming kan også avdekke 
forskjeller i bestandsutvikling i ulike deler 
av kommunen, men det forutsetter at jakt-
felt i samme gruppe er lokalisert i samme 
geografi ske del av kommunen. 

Mange kommuner har en slik storskala 
fordeling av landskapstyper – for eksempel 
at skogen dominerer i en del av kommunen 
og landbruket i en annen – men langt fra 
alle. Dersom jaktfelt med ulik oppdagbar-
het fordeler seg mer tilfeldig i landskapet, 
vil utviklingen i ulike grupper hovedsakelig 
si noe om utviklingen i arealtyper med ulik 
oppdagbarhet (eks. skog og landbruksom-
råder) og ikke i delområder av kommunen. 
Det kan også være at oppdagbarheten vari-
erer mer gradvis mellom jaktfelt og vanske-
lig lar seg gruppere. I slike tilfeller er sann-
synligvis formel 2 å foretrekke for å beskrive 
bestandsutviklingen på kommunenivå.   

Elektronisk beregning og nødvendigheten 
av justering
Sett dyr-indekser justert for oppdagbar-
het (formel 2) kan beregnes i et regneark i 
Excel, og krever ingen avanserte prosedy-
rer. De fl este kommuner benytter allerede 
Excel til beregning av sett dyr-indekser, og 
en omlegging til formel 2 kan gjøres med 
små endringer. Det mest krevende vil være 
å få et rimelig mål på oppdagbarhetsin-
deksen, ox, i de ulike jaktfeltene. Fordi den 
nye instruksen først ble innført i 2018, vil 
kommunene i beste fall ha noen få år med 
nye data fra alle jaktlagene. Før det justeres 
for ulik oppdagbarhet må man derfor for-
sikre seg om at alle jaktfeltene har lagt om 
til ny instruks i minst ett år. Deretter, når 
fl ere år med ny data er tilgjengelig, kan ox 

Figur 1. Eksempel på variasjon i antall dyr sett  pr. jegerdag i en kommune fra 2018 til 2028. I 
kommunen er det fi re jaktfelt (A) med samme areal og samme jaktinnsats pr. år. Jaktfelt 1 og 
2 er helt dominert av skog, mens jaktfelt 3 og 4 befi nner seg i kulturlandskapet, med gode 
observasjonsforhold og høy oppdagbarhet av dyr (elg eller hjort). Antall dyr sett  pr. jegerdag 
i hele kommunen er vist i panel B (basert på formel 1 og 2) og C (basert på formel 3). I B preges 
indeksutviklingen mest av utviklingen i jaktfelt 3 og 4 (se panel A), mens utviklingen i C påvir-
kes likt av utviklingen i alle jaktfelt. Oppdagbarheten (ox) er beregnet som gjennomsnitt et av 
antall sett /antall felt over alle år, og varierte fra 3,6 (jaktfelt 1 og 2) til 49,3 (jaktfelt 4).   
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dyr-data (dvs. etter ny instruks), for der-
etter å korrigere antallet observasjoner 
under selve indeksberegningen – hvis 
nødvendig.  

I den sammenheng er det å bemerke 
at forskjellene i oppdagbarhet bør være 
rimelig store før det er hensiktsmessig å 
gjøre en justering. I eksempelkommunen 
(Figur 1) hadde beregningsmetoden be-
tydelig eff ekt på indeksutviklingen, men 
ikke mer enn at hovedtrendene var rela-
tivt like (Figur 1B og 1C). I denne kom-
munen var oppdagbarheten 14 ganger 
større i jaktfelt 4 enn i jaktfelt 1 og 2, og 
bestandsutviklingen ganske forskjellig 
i de to gruppene (Figur 2). Dette er en 
større forskjell i oppdagbarhet enn hva vi 
fi nner i de fl este elgjaktkommuner (fore-
løpig vet vi mindre om hjortejaktkom-
muner), men det fi nnes også kommuner 
med større variasjon. I slike kommuner 
kan det være et alternativ å beregne be-
standsindekser justert for oppdagbarhet 
(formel 2 og 3) i tillegg til indekser ba-
sert på den mer tradisjonelle metoden 
(formel 1), for å forsikre seg om at en har 
tolket bestandsutviklingen riktig. Forhå-
pentligvis vil det på sikt også bli mulig å 
gjøre denne typen beregninger direkte i 
Hjorteviltregisteret. 
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beregnes som et gjennomsnitt over år slik 
at tilfeldige utslag i antallet sett i forhold til 
felt får mindre innfl ytelse. 

Foruten sett dyr pr. jegerdag-indeksen, 
kan også presisjonen av andre bestand-
sindekser (eks. sett kalv pr. ku/kolle) på-
virkes av forskjeller i oppdagbarhet mel-
lom jaktfelt. I så fall kan det være aktuelt 
å korrigere for ulik oppdagbarhet (ox) når 
disse indeksene beregnes. Prosedyren blir i 
prinsippet som i formel 2, men i tillegg 
må verdiene i nevneren korrigeres for ulik 
oppdagbarhet. I formel 3 viser vi et mulig 
oppsett for beregning av antall kalv sett pr. 
ku på kommunenivå:

Sett kalv pr. kutot = (kalv1/o1 + kalv2/o2 + 
kalv3/o3)/(ku1/o1 + 
ku2/o2 + ku3/o3) (3)

Her er kalvx og kux antallet kalv og ku 
sett i ulike jaktfelt, mens ox er som over. 

Igjen ser vi at innfl ytelsen fra jaktfelt 1 
på den samlede indeksverdien i kommu-
nen blir betraktelig nedjustert dersom 
oppdagbarheten er 10 ganger større i 
jaktfelt 1 enn i jaktfelt 2 og 3. 

Utfordringene knyttet til varierende 
oppdagbarhet har gjort at enkelte kom-
muner har ytret ønske om å fortsette sett 
dyr-rapporteringen etter gammel in-
struks, eller alternativt, å kun endre til 
ny instruks i jaktfelt med lav oppdagbar-
het (skogsterreng). Begge deler er noe 
vi sterkt fraråder. Den nye instruksen 
ble innført for å fj erne en uheldig eff ekt 
av varierende jaktlagsstørrelse på sett 
dyr-indeksene (Solberg mfl . 2019), og 
eff ekten av varierende oppdagbarhet var 
også tilstede (men mindre) før instruk-
sendring. Dessuten er det nesten alltid å 
anbefale og ta vare på alle relevante data, 
da kansellerte data aldri kan gjenvinnes. 
Den beste er derfor å rapportere alle sett 
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Figur 2. Eksempel på gruppevis beregning av sett  dyr pr. jegerdag-indeksen i en kommune. 
Jaktfeltene i kommunen er inndelt i to grupper basert på forskjeller i oppdagbarhet. Gruppe 1 
(øvre panel) inkluderer jaktfelt 1 og 2 hvor oppdagbarheten er lav, mens gruppe 2 (nedre panel) 
inkluderer jaktfelt 3 og 4 der oppdagbarheten er høy. Dersom gruppe 1 og 2 er geografi sk adskilt, 
er det grunn til å tro at bestanden har utviklet seg noe forskjellig i ulike deler av kommunen.  
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Sett  dyr-overvåkingen er bærebjelken i norsk hjorteviltforvaltning. Ett er instruksendringen i 2018 skal alle elg eller hjort som 
observeres under jakt rapporteres, uavhengig av om dyret er sett  tidligere samme dag. I de fl este større elgjaktkommunene 
rapporterer jaktlagene nå observasjonsdata ett er den nye instruksen.  Foto: Thor Harald Ringsby.
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Stadig fl ere endrer til 
ny sett  elg-instruks
Våren 2018 endret Miljødirektoratet instruksen for registrering av sett dyr-data under 
elg- og hjortejakta, med virkning fra påfølgende høst. Etter ny instruks skal alle 
observasjoner av elg eller hjort registreres, mens tidligere instruks var å ikke registrere 
observasjoner av dyr som var sett tidligere samme dag. Endringen har som mål å øke 
presisjonen i bestandsindeksene fra sett dyr-materialet, men det er uklart i hvilken 
grad den nye instruksen er tatt i bruk. Her viser vi at 75 % av kommunene helt eller 
delvis har rapportert sett elg-data etter ny instruks i 2019, og at kommunene dermed 
er på god veg mot full oppslutning om den nye instruksen i 2020.

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

I Norge bruker vi indekser basert på 
sett dyr-data til løpende overvåking av 
elg- og hjortebestander. Disse indekse-
ne utgjør viktige styringsverktøy for den 
lokale bestandsforvaltningen, og følge-
lig er det ønskelig at de gir et så presist 
bilde som mulig av bestandens sam-
mensetning, produktivitet og utvikling. 
Instruksendringen i 2018 ble gjennom-
ført for å rette opp en utilsiktet eff ekt 
av jaktlagets størrelse på sett dyr pr. je-
gerdag-indeksen (Bjørneraas mfl . 2018). 
Dette medfører imidlertid at langt fl ere 
observasjoner rapporteres etter ny in-
struks, med den uheldig konsekvens at 
indeksverdiene ikke lenger er direkte 
sammenlignbare med verdiene bereg-
net før instruksendring. For å få en mer 
presis indeks på bestandstetthet, er det 
derfor viktig at kommunene bidrar til en 
rask overgang til ny instruks og til at alle 
jaktlagene i kommunen følger samme 
praksis (Solberg mfl . 2019).  

Instruksendringen ble gjeldende fra og 
med starten av jaktsesongen 2018, men 
ble kun i begrenset grad tatt i bruk av 
de ulike hjorteviltkommunene (Solberg 
mfl . upubliserte data). Dette kan delvis 
forklares av det store fokuset på overvå-
kingen og bekjempelsen av skrantesyke i 
samme periode. Siden er det gjennom-
ført et omfattende informasjonsarbeid 
om instruksendringen fra Miljødirek-
toratet, NINA, og kommunale viltan-
svarlige. Derfor var det forventet at fl ere 
kommuner ville innføre den nye regis-
treringspraksisen i 2019. Dette er også 

nødvendig dersom forventningen om 
fullstendig overgang til ny instruks skal 
realiseres innen tre år fra innføringen 
(Solberg mfl . 2017).

Her viser vi resultatene fra et mindre 
prosjekt der vi undersøkte hvor mange 
kommuner som endret til ny instruks 
for innsamling av sett elg-data i 2018 og 
2019. Til dette benyttet vi antallet elg som 
var registrert sett og felt i et stort utvalg 
av norske kommuner i perioden 2011 til 

2019 (Figur 1), og testet hvorvidt antallet 
elg felt av sett endret seg etter innføring 
av den nye instruksen. Fordi antallet dyr 
registrert sett øker når dobbeltobservasjo-
ner ikke kanselleres (dvs. ny instruks), vil 
kommuner oppleve et fall i antallet dyr 
felt av sett når instruksen endres. En stor 
nedgang tilsier at kommunen med stor 
sannsynlighet har endret til ny instruks, 
mens det motsatte er tilfelle dersom end-
ringen er liten (se Boks 1). 

Figur 1. Utviklingen i gjennomsnitt lig antall elg felt og sett  pr. jegerdag i 218 kommuner med i 
gjennomsnitt  mer enn 500 jegerdager pr. år. Antall elg felt pr. jegerdag er multiplisert med 5 for å 
kunne vises i samme fi gur.
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HVORDAN BEREGNE OM KOMMUNER HAR ENDRET TIL NY SETT ELG-INSTRUKS ?

For å fi nne ut om jegerne i en kommune rapporterte sett  elg-data ett er ny eller gammel instruks, beregnet vi først antallet elg felt av 
alle elg registrert sett  i årene 2011-2019 (dvs. antall elg felt av sett ). Dett e forholdstallet er relativt stabilt fra ett  år til det neste i større 
elgkommuner da jaktlykken for en stor del avhenger av antallet elg man ser. En forutsetning er imidlertid at antallet observasjoner 
registreres med samme instruks fra år til år. Når jaktlagene endrer fra gammel til ny instruks vil dett e bare påvirke antallet registrerte 
observasjoner, men ikke antallet felte dyr. Det forventes derfor en vesentlig nedgang i antall elg felt av sett  ett er at jegerne har endret 
til ny instruks. 

Som illustrasjon på dett e viser vi under hvordan antall elg felt av sett  varierer fra 2011 til 2019 i kommuner i Telemark (Figur B1). Ver-
dien i perioden 2011-2017 er et gjennomsnitt  over år samt et variasjonsintervall på ± 2 standardavvik. Sistnevnte er et mål på sprednin-
gen mellom år og tilsier at ca. 95 % av årsverdiene i perioden 2011-2017 ligger innenfor intervallet. Intervallet er således et mål på hva 
som var normal variasjon før instruksendring og dett e kan benytt es for å sannsynliggjøre om ny instruks ble benytt et i 2018 og 2019. 

I fi guren ser vi at 11 av 17 kommuner 
hadde lavere verdier enn spredningsin-
tervallet i 2018 (n = 8) eller 2019 (n = 
10). I disse kommunene er det derfor 
overveiende sannsynlig at alle eller 
de fl este jaktlagene har endret til ny 
instruks i 2018 eller 2019. Disse kommu-
nene inngår i det konservative anslaget 
som det er vist til i artikkelen. Samtidig 
kan vi ikke utelukke at enkelte jaktlag 
har endret til ny instruks også i de andre 
kommunene. For eksempel er det på-
fallende at verdiene i 2018 og 2019 aldri 
ligger over gjennomsnitt et for 2011-2017 
i noen av kommunene.

For å unngå å underestimere andelen 
kommuner som har endret til ny 
instruks, lagde vi også et mer liberalt 
anslag. Dett e ble gjort ved å endre va-
riasjonsintervallet til ± 1 standardavvik 
for perioden 2011-2017. Intervallet blir 
da mindre enn hva som er vist i fi guren. 
Dett e medførte at antallet kommuner 
som havnet utenfor variasjonsinterval-
let økte til 15 både i 2018 og 2019. Fordi intervallet dekker kun 68 % av årsverdiene i 2011-2017, er det imidlertid også en viss fare for at 
vi feilaktig konkluderer med at enkelte kommuner har endret til ny instruks.

Figur B1. Antall elg felt av sett  i ulike kommuner i Telemark i perioden 2011-2019. Kommuner 
der verdiene i 2018 eller 2019 ligger under spredningsintervallet har sannsynligvis endret til 
ny sett  dyr-instruks. Data fra kommuner med i gjennomsnitt  mer enn 500 jegerdager pr. år.

Utviklingen i sett  og felt elg pr. jegerdag
Totalt brukte vi data fra 218 elgjaktkom-
muner med mer enn 500 jegerdager re-
gistrert i gjennomsnitt pr. kommune og 
år. Kommunene fordeler seg over hele 
landet utenom Vestlandet (Rogaland, 
Vestland, Møre og Romsdal), og rommet 
anslagsvis 90 % av alle elg som ble felt i 
Norge i 2019. Disse kommunene gir der-
for et representativt bilde på utviklingen i 
forvaltningsregime og bestandstetthet av 
elg i studieperioden 2011-2019.

I Figur 1 viser vi den samlede utvik-
lingen i gjennomsnittlig antall elg sett 
og felt pr. jegerdag innen de aktuelle 
kommunene i perioden 2011-2019. Som 
forventet er det stor samvariasjon mel-
lom indeksene fram til 2017 fordi begge 
er relatert til bestandstettheten av elg, 
men med en noe større nedgang i antal-
let elg felt i forhold til antallet elg sett pr. 
jegerdag. Dette skyldes mest sannsynlig 

Figur 2. Andel kommuner som endret til ny sett  elg-instruks i 2018 og 2019 fordelt på region. 
Resultater basert på konservativ vurdering (Boks 1). Sørlandet inkluderer Agder og Telemark. 
Stiplet linje viser gjennomsnitt et for alle kommuner i 2018 (blå, 0,34) og 2019 (rød, 0,51). Data fra 
kommuner med minst 500 jegerdager i snitt  pr. år (n = 218 kommuner).
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Instruksendringen har som mål å øke presisjonen i bestandsindeksene fra sett  dyr-materialet. Foto : Erling Solberg

I hvilken grad har kommunene gjennom-
ført instruksendring?
For å avklare hvor mange kommuner 
som har endret til ny instruks, gjen-
nomførte vi både en konservativ og 
liberal vurdering av utviklingen i antal-
let elg sett og felt etter 2017 (Boks 1). 
Basert på den konservative vurderin-
gen, fant vi at omkring 34 % av kom-
munene (n = 218) benyttet ny instruks 
i 2018, og 51 % i 2019 (Figur 2). Størst 
andel kommuner som hadde endret til 
ny instruks fant vi på Østlandet-øst 
(Østfold, Akershus, Hedmark) i begge 
årene, og den laveste andelen på Øst-
landet-vest (Oppland, Buskerud, Vest-
fold). Også i Trøndelag og Nord-Norge 
var andelen kommuner som rapporterte 
etter ny instruks høyere enn gjennom-
snittet i 2019 (Figur 2). 

Med et mer liberalt vurderingskrite-
rium (Boks 1) økte andelen kommuner 
som hadde endret til ny instruks i 2018 
(61 %) og 2019 (75 %), men varierende 
mellom regioner (Figur 3). På Østlan-
det-øst og Sørlandet rapporterte over 
85 % av kommunene etter ny instruks i 
2019, mens endringsandelen var under 
60 % på Østlandet-vest (Figur 3). I til-
legg ser vi at oppslutningen om ny in-
struks i liten grad økte fra 2018 til 2019 

Figur 3. Andel kommuner som endret til ny sett  elg-instruks i 2018 og 2019 fordelt på region. 
Resultater basert på liberal vurdering (Boks 1). Sørlandet inkluderer Agder og Telemark. Stiplet 
linje viser gjennomsnitt et for alle kommuner i 2018 (blå, 0,34) og 2019 (rød, 0,51). Data fra 
kommuner med minst 500 jegerdager i snitt  pr. år (n = 218 kommuner).

at også forvaltningens kvotetildelinger 
begrenser jaktuttaket og ikke bare an-
tallet elg som ses. Det mest påfallende i 
Figur 1 er imidlertid det økende avviket 
mellom indeksene i 2018 og 2019. Mens 
antallet elg felt pr. jegerdag har vært sta-

bil de siste fi re årene (ca. 0,06 elg felt pr. 
jegerdag), økte antallet elg sett pr. jeger-
dag med 43 % fra 2017 til 2019. Dette er 
i all hovedsak et resultat av overgangen 
til ny sett elg-instruks, og ikke en følge 
av bestandsvekst.  
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på Østlandet-vest. Det motsatte var til-
felle i Trøndelag og i Nord-Norge der 
andelen kommuner med ny instruks var 
vesentlig mye høyere i 2019 enn i 2018 
(Figur 3). 

Hvorvidt det konservative eller libe-
rale vurderingskriteriet gir det beste an-
slaget er uvisst da kommuner består av 
mange jaktfelt som i større eller mindre 
grad kan ha endret til ny instruks. Det-
te støttes av resultatene i Figur 4 som 
viser utviklingen i antall elg sett og felt 
de siste fi re årene i kommuner med og 
uten instruksendring. I kommuner uten 
endring var det fortsatt en økning i an-
tall elg sett pr. jegerdag (14 %) i forhold 
til elg felt pr. jegerdag (2 %) fra 2017 
til 2019 når kommunene ble skilt ba-
sert på et konservativt kriterium. Sann-
synligvis er dette fordi enkelte jaktlag i 
disse kommunene har endret til ny in-
struks, men ikke tilstrekkelig mange til 
at kommunen som helhet ble vurdert å 
ha endret. Når kommunene skilles ba-
sert på et liberalt kriterium er det også 
økning i gjennomsnittlig antall elg sett 
pr. jegerdag i kommuner uten endring 
(7 %), men ikke vesentlig større enn 
økningen vi registrerer i antall elg felt 
pr. jegerdag (5 %).  Vi tror derfor det 
konservative anslaget mest represente-
rer kommuner der alle, eller de fl este, 
jaktlagene registrerer data i henhold til 
ny instruks, mens det liberale anslaget 
også inkluderer kommuner med lavere 
oppslutning. 

I Figur 4 ser vi også at instruksend-
ringen kan føre til en stor økning i antal-
let elg som rapporteres sett. For eksem-
pel økte antall rapporterte observasjoner 
med i gjennomsnitt 73 % når kommu-
nene gikk fra gammel til ny instruks (fra 
2017 til 2019, Figur 4, øvre høyre panel). 
Dette er vesentlig mer enn hva vi fant i 
et utvalg på 32 elgjaktlag som rappor-
terte sett elg-data etter både ny og gam-
mel instruks (Solberg mfl . 2017). I den 
studien økte antallet elg sett pr. jegerdag 
med i gjennomsnitt 43 % når observa-
sjoner ble rapportert etter ny instruks. 
Forskjellen skyldes sannsynligvis lavere 
sannsynlighet for å oppdage en gitt elg 
(oppdagbarhet) i det mindre utvalget av 
jaktlag, og antyder at man kan forvente 
vesentlig variasjon mellom kommuner 
i hvor mye indeksverdien vil prosentvis 
øke etter instruksendring.

Konklusjon og veien videre
Alt i alt viser dette at oppslutningen 
om den nye instruksen økte fra 2018 til 

2019, og at andelen kommuner som har 
endret til ny instruks i 2019 i beste fall 
er ganske høy (75 %). Det siste gjelder 
særlig på Østlandet-øst, Sørlandet og i 
Nord-Norge, der oppslutningen er til-
nærmet 80 % eller mer. Dette anslaget 
er imidlertid basert på et relativt liberalt 
vurderingskriterium og følgelig kan det 
være at noen av disse kommunene er 
vurdert feil, eller at kun en del av jakt-
lagene i kommunen rapporterer etter ny 
instruks. 

Selv om oppslutningen er rimelig høy 
er det også en del kommuner som ikke 
har gått til det skritt å endre instruksen. 
Dette gjelder særlig i Oppland, Buske-
rud og Vestfold (Østlandet-vest), der 
oppslutningen om ny instruks i beste fall 
var mellom 50 og 60 % i 2019. Forhå-
pentligvis vil også jaktlagene i de gjen-
værende kommunene endre praksis slik 
at vi under førstkommende jaktsesong 
opplever full oppslutning om den nye 
instruksen.

I 2021 tar vi sikte på å gjennomføre 
en ny kartlegging. På det tidspunktet 
ønsker vi også å kartlegge instruksend-
ringen i hjortekommunene. 
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FORFATTEROMTALE :

Erling Johan Solberg er seniorfor-
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.

Figur 4. Gjennomsnitt lig antall elg sett  og felt pr. jegerdag i kommuner som har endret (høyre) eller 
ikke endret (venstre) til ny instruks i 2019 basert på konservativ (øverst) eller liberal (nederst) 
vurdering (se boks 1). Data fra kommuner med minst 500 jegerdager i snitt  pr. år (n = 218 kommuner).
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Nærmere 3.000 sider med fagstoff  om elg, hjort og rådyr er gjort tilgjengelig for naturinteresserte lesere gjennom 30 år. 
Foto : Kjell Huseby.
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«Og dermed var vi i gang» som Hans 
skrev i introduksjonsartikkelen på s. 2 i 
1991-utgaven! De involverte personene 
mente at det måtte foregå formelt og 
korrekt, og dermed ble Stiftelsen Elgen» 
etablert og et styre valgt. Styret besto av 
Vidar Holthe (Norges Skogeierforbund) 
styreformann, Helge Jørgensen (Norges 
Jeger – og Fiskerforbund), Endre Persen 
(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) og Ivar 
Haraldseid (Statens Skoger). Stiftelsen 
spurte Jon J. Meli fra Os i Østerdalen 
om å bli redaktør. Han var på den tida 
redaktør for Villreinen og Hognareinen 
– og mente det var nok, men han var så 
engasjert i utfordringen med å formidle 
informasjon om elgforvaltning at han 
svarte ja. Sammen med et redaksjonsut-
valg på 5 personer produserte de første 
utgave av tidsskriftet Elgen. 9. august 
1991 – under «de Nordiske Jakt- og Fis-
kedagene» på Norsk Skogbruksmuseum 
(som det het da) – ble første nummer 
presentert. Dette bekrefter daværende 
styreformann Vidar Holthe og davæ-
rende redaktør Jon J. Meli på telefon nå 
i mai 2020.

Ildsjelene Hans Haagenrud, Jon J. 
Meli, Vidar Holthe og Bjørn Erik Skaug 
sto på i mange år for å etablere tidsskrif-
tet som en viktig formidlingskanal for 
verdifull kunnskap og kultur til norske 

Høsten 1990 var det noen karer rundt et kaff ebål, sannsynligvis i Odalen i daværende 
Hedmark fylke som drodlet litt omkring et eget tidsskrift om elg, elgjakt og elgforvaltning. 
En av karene mente og uttrykte seg ganske tydelig om at alle de som vet så mye om dette 
temaet, var for dårlige til å formidle denne kunnskapen til brukerne. Og en av dem som 
satt ved bålet, og følte seg truff et (ifølge ham sjøl), var viltforvalteren i Hedmark Hans 
Haagenrud. Han henvendte seg til betydningsfulle enkeltpersoner som representerte 
viktige institusjoner for temaet elg.

TEKST: KJELL HUSEBY, SWECO, LEDER AV REDAKSJONSRÅDET.

Hjorteviltet – Utgave nr. 30
En ny milepel i Tidsskrift et Hjorteviltets historie er nådd: 
Årets utgave er den 30. i rekken!

naturinteresserte. Bjørn Erik (Norsk 
Skogmuseum) sørget for at det adminis-
trative med økonomi, utgivelse og abon-
nement kom på plass og fungerte. Vi har 
mye å takke disse dyktige fagfolka for. 
Hans og Bjørn Erik har dessverre gått 
bort, men de vil alltid bli husket for den 
innsatsen de gjorde for Hjorteviltet.

Uvurderlig formidling av kunnskap og 
kultur siden 1991
Fra og med første utgave av tidsskriftet 
Elgen har stiftelsen og tidsskriftet bidratt 
til å styrke kunnskapen om elg, elgjakt 
og elgforvaltning rundt om i Norge, 
i tråd med formålet med stiftelsen. I 
alle år har forfatterarbeidet vært en 
gedigen dugnadsinnsats fra en stor 
krets av kunnskapsrike og skriveglade 
fagfolk. Redaksjonsutvalget som de 12 
første årene ble ledet av initiativtager 
Hans Haagenrud har i alle år stått for 
mye av stoff samling og kontakt med 
forfatterne. Det har vært en rivende 
utvikling både i formidlingsfaget/
mediefaget og i kunnskapen om elg 
og andre hjortedyr i samme periode. 
Som kjent skiftet tidsskriftet navn fra 
Elgen til Hjorteviltet fra og med den 
10. utgaven i 2000, fortsatt med Jon 
J. Meli som redaktør. Jon ga seg som 
redaktør to år seinere, og samtidig 

overtok undertegnede rollen som leder 
av redaksjonsutvalget etter Hans. 

Det er virkelig interessant å bla i noen 
av de 29 foregående utgaver fra den tida 
og fram til i dag. Vi har her gjengitt noen 
korte oppsummeringer fra artikler som 
har hatt betydning på en eller annen måte.

1991 (Første utgave) 
• Widar Tandberg i Statens skoger skri-

ver her om elgforvaltning på Statens 
grunn. Den  gang hadde Statens sko-
ger 15 lokale forvaltningskontorer og 
hadde da krav til jegerne om å ha god-
kjent ettersøkshund. Dette ble et for-
skriftsfestet krav først fra og med 1994.

• Haaken G.A. Mathiesen star bak en 
nyttig artikkel om «Sett Elg»-skje-
maet og hva dataene derfra kan bru-
kes til.

• «Overvåkingsprogrammet for hjor-
tevilt» ble også første gang presen-
tert i vår førsteutgave! Vemund Jaren 
i Direktoratet for naturforvaltning 
skrev bl.a. at hovedformålet med pro-
grammet «er at det skal fungere som 
et økologisk varslingssystem og gi 
grunnlag for å vurdere utviklingen i 
ville hjorteviltbestander….». Norsk 
Institutt for naturforskning har som 
kjent gjennomført programmet i alle 
år. Gratulerer med jubileet!
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Jon J. Meli var vår første redaktør. Jon har mott att  H.M. Kongens fortjenestemedalje for bl.a. sitt  
imponerende virke for norsk villrein- og elgforvaltning. Foto : Arne Nyaas

1996 (Grenseløs elg)
• Redaktør Jon J. Meli har i denne ut-

gaven samlet mange gode artikler om 
elgforekomster, elgjakt og elgforvalt-
ning fra Agder i sør til Finnmark i 
nord. Forfattere fra lokalmiljøene og 
fra sentrale institusjoner har bidratt 
med mye interessant lesestoff  – som 
nå etter snart 25 år – kan ses som nyt-
tig historie. 

• En større artikkel om hvilke eff ek-
ter den pågående utbyggingen av 
Gardermoen hovedfl yplass vil få 
for elgen i området (Atle Sander og 
Øystein Ellingsen). Arealbeslag og 
barrieredannelser av både fl yplassen, 
Gardermobanen og Hadelandsvegen 
(Nå E 16) ville skape konfl ikter og 

vanskeligheter på grunn av et meget 
komplekst trekkmønster i et område 
med store beiteressurser. Hvordan har 
det gått med dette etter 22 års drift av 
fl yplassen og annen infrastruktur?

2000 (10. årgang og med nytt  navn: Hjor-
teviltet)
• Denne utgaven inneholder tidsskrif-

tets første artikler om hjort: Ingrid 
Danielsen (nå: Reinkind) sto bak tre 
artikler om hhv hjortens habitatvalg, 
Hjort og avskytning samt Hjort og 
reproduksjon. Rolf Langvatn og Er-
ling Meisingset skrev om vekt og re-
produksjon hos hjort i Norge. Det har 
vist seg at tett oppfølging av bestandsut-
viklingen hos hjort er viktig for å kun-

ne forvalte denne ressursen på fornuftig 
vis. I 2019 ble det felt 46  463 hjort, 
mens tallet i 1999 var 22 063. Overvå-
kingen må fortsette – og forvaltningen 
må bruke informasjonen.

• I denne utgaven fi kk leserne presen-
tert de første resultatene fra elg-pro-
sjektet på Vega i Nordland. Morten 
Heim og Bernt-Erik Sæther. Pro-
sjektet som fulgte utviklingen av en 
nyinnvandret elgstamme (første elgen 
kom til Vega i 1985!) startet omtrent 
samtidig som den første utgaven av 
«Elgen» ble utgitt (1991). Selv om 
grafi kken i denne artikkelen ikke var 
direkte lettlest, har resultatene fra 
dette prosjektet betydd svært mye for 
moderne elgforvaltning i Norge.

2001 (Vilthelse og sjukdommer)
• Hans Haagenrud forfattet en leder 

hvori han kommenterte «Veterinær-
avtalen» mellom EU og Norge og 
risikoen for å få munn- og klauvsju-
ke miltbrann el. lign inn i bl.a. ville 
hjortedyrbestander som følge av im-
port av kjøtt og levende dyr fra EU. 
(Munn- og klauvsjuke herjet på det 
tidspunktet i Storbritannia.) Trusse-
len og eff ekten av sjukdomsspredning 
ble ansett som vesentlig større mot 
viltbestander enn trusselen fra ulv og 
andre store rovdyr. Dette er jo interes-
sante perspektiver nå i koronakrisen sett 
i lys av at munn- og klovsjuke er ansett 
som den mest alvorlige dyresjukdommen 
i verden. Og dette var to år før CWD 
første gang ble omtalt i Hjorteviltet.

• HOP: Etter prøveperioden 1998-
1999 ble Helseovervåkingsprogram-
met for hjortevilt (HOP) startet i 
2001. Turid Vikøren skrev om pro-
grammet som er et samarbeid mel-
lom viltmyndighetene og veterinæ-
rinstituttet. Historien har nå lært oss 
at dette programmet har vært svært 
nyttig for å fange opp sykdomsut-
brudd og iverksette tiltak.

2002 (Tenke globalt – handle lokalt)
• I august 2002 arrangerte Norge det 

store internasjonale elgsymposiet 
på Lillehammer (5th International 
Moose Symposium 2002) . Forskere 
og forvaltere fra hele «t» var samlet 
til foredrag, diskusjoner og ekskur-
sjoner i 5 dager. Og Hjorteviltet utga 
i den anledning et engelskspråklig 
spesialnummer: Moose and Deer 
med Vemund Jaren (fra daværende 
Direktoratet for naturforvaltning) 
som utgaveredaktør. 
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Viltforvalter Hans Haagenrud tok initiativ til tidsskrift et Elgen som senere ble omdøpt til Hjorteviltet. Idèen til tidsskrift et ble klekt ut rundt 
kaff ebålet på en jaktt ur. Foto :  Jan Schrøder.

• I den norske utgaven fi kk leserne 
presentert et innblikk i den nye for-
skriften om forvaltning av hjortevilt 
og bever som ble fastsatt i mars sam-
me år. Forskriften var resultatet av en 
prosess som fulgte opp Stortingsved-
taket i 2000 om endringer i Viltloven 
- som ga kommunene vesentlig mer 
makt. Forskriften og prosessen med 
forenkling av mange viltforskrifter 
representerte nærmest et paradig-
meskifte i norsk hjorteviltforvaltning 
– med større innfl ytelse av lokale or-
ganer og rettighetshavere.

2005 (Hovedtema: Beiteressurser) 
• På begynnelsen av 2000-tallet var det 

meget stor interesse og engasjement 
for samspillet mellom beiteressur-
sene og viltbestander – særlig elg og 

hjort. Det gjaldt både i forvaltningen 
og forskningen. Husk at det i jaktåret 
1999-2000 ble felt 39 423 elg i Norge 
(Nå: ca. 30 000). Hva var da mer selv-
følgelig enn at daværende redaktør, Kai 
Tilley, valgte Olav Hjeljord som «por-
trettoff er»? Olav har virkelig satt spor 
etter seg når det gjelder forskning på 
temaet elg og elgbeite. Mange studen-
ter har også fått med seg en god faglig 
ballast gjennom hans forelesninger i 
viltbiologi-studier på Ås!

• Denne utgaven var stappfull av stoff  
om problemstillinger som overbei-
ting, mål og midler i forvaltninga av 
hjortevilt og biologisk mangfold. Alt 
dette har bidratt til økt kunnskap om 
økosystemforvaltning, helhetsten-
king osv. – altså tanker som allerede 
ti år tidligere var trukket opp som 

sentrale utfordringer. I 1995 la nem-
lig Direktoratet for naturforvaltning 
fram handlingsplanen: «Forvaltning 
av hjortevilt mot år 2000».

2010 (20. årgang)
• Fremtidstenking om norsk hjorte-

viltforvaltning. Scenarieprosjektet 
«Hjortevilt 2030» som var gjennom-
ført det foregående året ble behørig 
presentert av Johan Trygve Solheim, 
William Fagerheim og Reidar An-
dersen. Et tilbakeblikk på hva som ble 
skrevet for 10 år siden er meget inter-
essant: De tre scenariene «Arvesølvet», 
«Tusenfryd» og «Kongen på haugen» har 
alle med seg elementer som vi ser ten-
denser til i dag – midtveis mellom 2010 
og 20130! Vi anbefaler et eget dypdykk i 
2010- utgaven.
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Vidar Holthe har hele tiden vært en frontfi gur i Hjorteviltet. Han har sitt et i styret i stift elsen en årrekke og var styrets første leder. Vidar 
har skrevet en lang rekke artikler til bladet og har gjennom sitt  nett verk sørget for mye av fagstoff et til tidsskrift et. Vidar er fortsatt  meget 
aktiv i redaksjonsrådet. Foto: Vidar Holthe.

• Villsvinet på vei inn til Norge 
skrev Vida Holthe en artikkel om. 
Artikelen inneholder fakta om 
artens spredning, skadeproblematikk, 
sykdommer, jakt og forvaltning – altså 
høyst aktuell i dag også. Forfatteren 
antok at det på dette tidspunktet var 
felt ca. 100 stk. villsvin i Norge i nyere 
tid. Statistikken for jaktåret 2018-
2019 viser at det i Norge ble felt 
295 villsvin. Selv om det ikke er en 
hjorteviltart, vil det være interessant 
for Hjorteviltets lesere å følge med på 
den videre bestandsutviklingen – ikke 
minst i lys av den pågående debatten 
om villsvinet og sjukdommer.

2014 (Hjorteviltkjøtt )
• Flere artikler dette året dreide seg 

om kjøtt-ressursene som hjorteviltet 
representerer. Ole Erik Elsrud gir 
en gjennomgang av markedsforhold 
for hjorteviltkjøtt etter at ordningen 
med feltkontrollører hadde fungert 
noen år. Vi får en oversikt over 
bransjestandarder og myndighetskrav 
sammen med bl.a. markedsmuligheter, 
salgsutfordringer og utfordringer 
knyttet til matsikkerhet. 

• Johan Trygve Solheim og Egill Da-
nielsen fra Norsk Hjortesenter står Bjørn Erik Skaug vil alltid bli husket for den innsatsen han gjorde for Hjorteviltet. Her er Bjørn i 

sitt  rett e element på Prestøya under De Nordiske Jakt og Fiskedager i 2017. 
Foto : Bård Løken/ Anno Norsk Skogmuseum
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bak en svært nyttig og god artikkel 
om slaktebehandling og mørning av 
hjortevilt. Hygiene er stikkordet som 
går igjen her – med gjentatt hand-
vask som et godt råd! Akkurat som 
nå i disse koronatider i 2020. Og vi 
anbefaler å slå opp i 2014-årgangen 
for å fi nne Hjortesenterets 10 tips til 
mørning av kjøtt.

• Diskusjonen om rester av bly i 
viltkjøtt var også brennaktuell på 
den tida. I en artikkel skrevet av 
Jon Arnemo og Sigbjørn Stokke 
framkommer det at blyrester 
fra prosjektiler kan medføre en 
helserisiko for konsumentene. 
Helle Meltzer og Helle Knutsen 
fra Folkehelseinstituttet presenterer 
resultater fra en undersøkelse (fra 
2012) av blyinnhold i blodet til 
norske konsumenter som spiser 
mye viltkjøtt. Denne undersøkelsen 
viste at de som spiser hjorteviltkjøtt 
en gang eller mer pr. mnd fi kk økte 
verdier av bly. Samtidig ble det slått 
fast at ingen av de 147 personene 
som deltok i undersøkelsen hadde 

nivåer som er i nærheten av det som 
betegnes som blyforgiftning.

2018 (CWD og: Digitalisering)
• I 2016 ble det påvist Chronic Wasting 

Disease (CWD) eller skrantesjuke hos 
villrein og elg i Norge. Representanter 
for Veterinærinstituttet, 
Miljødirektoratet og Mattilsynet 
presenterte i Hjorteviltets 
2018-årgang en god statusoversikt 
og orientering om sjukdommen. 
Denne fryktede prionsjukdommen 
har utvilsomt skapt frykt hos både 
myndigheter, naturforvaltere og 
naturinteresserte – og det har vært 
behov for saklig og solid informasjon 
om bl.a. risikoen for en omfattende 
spredning. Vi konstaterer at CWD ble 
omtalt i Hjorteviltet allerede i 2002 i 
artikkelen: «Chronic wasting disease 
hos hjortevilt» av Atle Lillehaug! Han 
referer bl.a. til hvordan sjukdommen 
hadde spredd seg i USA og Canada. 

Med dette utvalget av korte referater 
fra tidsskriftet, viser vi at HJORTEVIL-
TET i 30 år har bidratt til å spre kunn-

skap og informasjon om viltet vårt og 
hvilken betydning det har. Det er samlet 
mye interessant stoff  som den interesser-
te leser kan fi nne ved å bla gjennom både 
tidlige og ferske årganger. Du fi nner helt 
sikkert mye annet stoff  som fenger. God 
fornøyelse! 

KILDER:

Tidsskrift et Elgen 1991-1999

Tidsskrift et Hjorteviltet 2000-2019

FORFATTEROMTALE:

Kjell Huseby er ansatt  i rådgiver-
selskapet Sweco der han arbeider 
med natur- og ressursutredninger. 
Han har tidligere vært viltforvalter 
i Nordland, Vestfold og på Svalbard. 
Kjell har fulgt tidsskrift et Elgen/
Hjorteviltet nesten fra starten; først 
som styremedlem (1992-2002) og fra 
2003-utgaven har han vært leder av 
redaksjonsrådet.

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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Det er ikke bare i Afrika en skytestokk er nytt ig, på smygjakt ett er nordisk hjortevilt er den 
også svært aktuell. Med litt  trening vil en skytestokk gi betydelig stødigere og sikrere skudd. 
Flere jegere skyter bedre i stående stilling med skytestokk enn i andre skytestillinger. 
Her en Viper-Flex av dansk fabrikat.

AKTUELT

Der det er mennesker innblandet vil det alltid gjøres feil, og så lenge 
det er mennesker som jakter vil det bli skadeskytinger. Men det er mye 
som kan gjøres for å redusere skadeskytingene til et minimum.  

TEKST OG FOTO: DAG BJERKESTRAND

Jakt på hjort, rådyr og elg 

– når uhellet er ute

Alle ansvarsbevisste og ekte jegere set-
ter sin jeger-ære i å felle viltet på en 
skikkelig måte, og å unngå skadeskyting. 
Men alle jegere som jakter mye vil før 
eller senere komme i en situasjon hvor 
de skadeskyter et dyr. Da er det viktig på 
forhånd å ha satt seg inn i rutinene ved 
en skadeskyting, og vite hva en skal gjøre 
for å optimalisere mulighetene for å få 
avlivet dyret i et påfølgende ettersøk. Av 
respekt for det viltet vi jakter på plikter 
alle jegere å skaff e seg best mulig kunn-
skap om dette emnet.

Fagfeltet vi beveger oss inn i er enormt. 
Denne artikkelen er et utdrag av en len-
gre med samme tittel som kan leses i sin 
helhet på nettsiden til Hjorteviltet.no

Hvorfor blir det skadeskyting?
«Undersøkelser viser at jegere som skyter 
mindre enn 50 treningsskudd i året har 
mer enn dobbelt så stor sjanse for bom 
eller skadeskyting, enn jegere som skyter 
mellom 100 og 150 treningsskudd. 

Mange jegere trener liggende skyting 
på banen, men skyter sittende eller stå-
ende på jakt.

Skudd på over 150 meters hold gir 3 
ganger mer skadeskyting enn skudd på 
under 50 meter. 

Dobling av skuddavstand krever en 
fi redobling i skyteferdighet. 

Skudd mot dyr i fart mangedobler 
kravet til skyteferdighet, og er trolig 
den viktigste årsaken til bom- og ska-
deskudd».  (Bedre Hjortejakt 2003)

Prosjektilet treff er eller sneier borti kvister, 
trær eller gras på veien fram til dyret. Pro-
sjektilet ekspanderer eller skifter retning.

Skuddredsel medfører napping i av-

trekket, og kula treff er ikke der en siktet.
Nervøsitet når dyret viser seg, og frem til 
skuddet er avgitt kan medføre en form for 
panikkhandling der jegeren ikke har kon-
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lungefl ippen og ut gjennom vom. 
Mangel på mental tilstedeværelse og 

«jaktmodus» under jakta er ofte årsaken til 
dårlig konsentrasjon, dårlige vurderinger, 
stress og dårlig skyting på jakt. Overdre-
ven bruk av elektronisk utstyr kan gjøre 
at jegeren verken er fysisk eller mentalt 
forberedt på dyr som plutselig dukker opp 
på posten, og at det blir slengt i vei dårlige 
skudd i stedet for å holde skuddet tilbake. 

Vomskutt  hjort funnet død.

troll verken over børsepipe eller seg selv, 
og skuddet går av uten at jegeren vet hvor 
han siktet eller traff . Kan også være delvis 
forårsaket av en forventning eller press fra 
resterende i jaktlaget om å skyte.

Det skytes uten å ha full kontroll 
over situasjonen, f.eks. når dyret er i 
ferd med å forsvinne. Spesielt kan dette 
forekomme i marginale situasjoner der 
det er et stort hanndyr, eller sent i se-

songen med mange dyr igjen på kvoten.
Manglende kunnskap om dyrenes 

anatomi. Spesielt kan dette forekomme 
når dyret står skrått, og skuddet havner 
langt bak i lungene eller i vom/tarmer.

Ved skyting i dårlig lys kan det være 
vanskelig å se om dyret står vinkelrett 
på skytteren eller om det står på skrått. 
Slike skudd har lett for å havne for langt 
bak, vanlig at skuddet går inn i den ene 

Noen ganger er det behov for å bruke hund selv om dyret har et godt treff . Her en rådyrbukk som med to gjennomskutt e bøger fra ei kule i 
9,3x62 har løpt 70 meter i tett  vegetasjon.
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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.

Det oppfordres til å merke det antatt e skuddstedet med to lange markeringsbånd eller lignende med 0,5 meters mellomrom et langt bånd i fl uk-
tretningen 2 meter lenger fremme. Foto: Lars Mikkelsen.
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Forberedelser før jakta begynner
Tren skyting i de skytestillingene som 
brukes under jakt. Bli vant til våpenet.

Mange besøk på skytebanen med et 
beskjedent antall skudd pr. kveld er mye 
bedre enn få besøk og mange skudd pr. 
kveld. 

Lære seg sin egen begrensning i 
skyteferdighet i de ulike skytestillingene. 

Bruk jaktkuler av god kvalitet. Det er 
spesielt viktig for jakt på elg og stor hjort 
for de minste kalibrene som er godkjent for 
storviltjakt. For bly-kuler brukes loddede 
kulekonstruksjoner av de tyngste eller 
middels tunge kulevektene for kaliberet. 
For homogene «blyfrie» kobber/messing-
kuler bør kulevekten være lettere.

Vedlikehold og rydd alle poster og 
jakttårn/stiger som skal brukes under jakta. 

Skuddplassering
Skuddet skal i utgangspunktet settes 
midt på bogen, eller «On the shoulder» 
som profesjonelle jegere i Afrika 
benevner det. Fordelen med slike skudd 
er at bogbladet eller bogbein treff es og 
gir en god skuddeff ekt. Vanligvis er det 
kort fl uktlengde ved slike skudd. En 
annen fordel er dersom dyret står litt på 
skrå vil en likevel skyte gjennom begge 
lungene. Spesielt ved jakt i dårlig lys 
eller på nattjakt etter hjort er bogskudd å 
foretrekke, da det er lett at dyret står litt 
på skrå uten at en er ser det, og en kort 
fl uktlengde er en fordel når en skal fi nne 
det påskutte dyret i mørket. Ulempen 
med bogskudd er at det kan ødelegges 
litt kjøtt ved treff  i bein. 

Et alternativ er lungeskudd der en 
setter skuddet like bak bogen. Det gir 
vanligvis mindre kjøttødeleggelse, men 
gir lengre fl uktlengde etter skuddet. 
Med slike skudd er det viktig at dyret 
står helt rett med bredsiden til. Dersom 
dyret står litt på skrå er det lett at skuddet 
går inn i lungen på inngangssiden og ut 
gjennom vomma på utgangsiden. Det 
kan i verste tilfelle medføre et langt 
ettersøk, men fører uansett med seg et 
slakt som er tilgriset av vominnhold, 
mer arbeid, - og ikke salgbart kjøtt. 
Hjerteskudd frarådes, det skal svært lite 
til at skuddet havner litt for langt bak og 
treff er lavt i vomma. 

Skudd mot nakke, hals og hode 
frarådes på det sterkeste. Det er svært små 
treff områder, og konsekvensene er stygge 
skadeskytinger, svært vanskelige ettersøk 
som ofte mislykkes, og langvarige 
lidelser med den sikre død som følge.

AKTUELT

Ei eldre hjortekolle ble funnet død av en turgåer. Hjorten var påskutt  med kun ett  skudd 
rett  bakfra som hadde gått  inn i overkant av juret. Kula ble funnet i vomma. Ett ersøket/
skadeskytingen var ikke innmeldt til kommunen. Resultatet ble store og langvarige 
dyrelidelser før kolla til slutt  døde. 



Når dyret faller innen synshold
- Sitt i ro i minst 5 minutter, og vær klar 
til å skyte igjen dersom dyret reiser seg.
- Gå fram mot dyret, men skru ned for-
størrelsen på kikkerten og vær klar til å 
skyte, - dyret kan fortsatt være i live.

Når dyret som er påskutt  forsvinner
Ofte faller ikke dyret på skuddstedet, 
men løper ut av syne for jegeren. 

Det betyr ikke nødvendigvis at dyret er 
skadeskutt, fordi dyr med et godt treff  i lun-
ger/hjerte vanligvis har denne reaksjonen. 
Men man skal ta utgangspunkt i at dyret 
kan være skadeskutt og handle deretter.

I enkelte tilfeller kan dyret komme til-
bake eller til syne for jegeren. Selv om 
dyret er ute av syne, kan en i noen tilfel-
ler høre dyret, i enkelte tilfeller også høre 
at dyret faller.

Dersom det brukes løs hund under 
jakta er det viktig å få koblet denne så 
snart som mulig for å hindre at hunden 
drar etter det påskutte dyret. (Det er vik-
tigere enn å sitte i ro i 5 minutter)

Etter å ha sittet i ro i minst 5 minutter:
1.  Merke av stedet der du stod/satt/lå 

da skuddet ble avfyrt. 
2.  Avslutte all jakt på andre dyr på jakt-

laget/jaktfeltet.

Skuddplassundersøkelse
Unngå å tråkke på skuddplassen. Sørg 
for at ingen andre i jaktlaget begynner 
å tråkke rundt på skuddplassen, eller 
følger etter sporet til det påskutte dyret.

Hvis du ikke har erfaring med 
skuddplassundersøkelse, skal dette 
overlates til ettersøksjegeren.

Ventetid før ett ersøket startes
Når et dyr blir påskutt med et dårlig treff  
vil det ofte legge seg i et sårleie etter å ha 
løpt/gått et stykke. Vanligvis legger det 
seg slik at det har oversikt over sitt eget 
inn-spor og har dermed oversikt over 
evt. forfølgere.

Et slikt sårleie kan være ganske nært 
skuddplassen. Dersom det da kommer en 
jeger like etter at han har skutt, vil det skad-
de dyret raskt oppdage dette og stikke av. 

Da vil det skadde dyret gå langt før 
det legger seg igjen, med det resultatet at 
ettersøket blir betydelig vanskeligere og 
ofte mislykket.

Å gå direkte etter et påskutt dyr uten 
skuddplassundersøkelse er den verste 
feilen en jeger kan gjøre 

Derfor er det kun når en er 110 % 
sikker på at en har funnet lungeblod 
på skuddplassen at en kan gå etter det 
påskutte dyret.

Ved treff  i buken (vom, lever, 
nyrer, milt og tarmer) går dyret 
vanligvis relativt raskt i sårleie. Ved 
slike treff  er det ekstremt viktig at 
dyret skal få fred, og at det ventes i 
minst 3 timer før ettersøket starter.
Ved dårlige lungetreff  der f.eks. kun 
en lungefl ipp er truff et, kanskje i 
kombinasjon med vomskudd, er 
det viktig at dyret får ligge minst 
1 time før ettersøket begynner.
Ved andre treff , slik som i fram- og 
bakfot, hode, hals og ryggtagg er det 
mer usikkert og varierende om dyret 
går i sårleie. I slike situasjoner er det 
blant erfarne ettersøksjegere noe ulik 
oppfatning om hvor raskt ettersøket skal 

startes. Ofte blir slike ettersøk startet så 
raskt som mulig.

Til syvende og sist har hver enkelt jeger 
selv ansvaret for å inngå avtale med 
kompetent ettersøkspersonell som har 
tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å 
kunne løse ettersøkene som kan oppstå 
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FORFATTEROMTALE:

Dag Bjerkestrand er utdannet i skog- 
og utmarksforvaltning på Evenstad 
og jobber som skogbrukssjef/
miljøvernleder i Averøy kommune. 
Han bor på et gårdsbruk på Frei 
i Kristiansund kommune der han 
driver et foretak med ett ersøk av 
skadet vilt. Han er en ivrig jeger, der 
hjort- og rådyrjakta ligger hjertet 
nærmest. Leder i Kristiansund 
hjorteviltområde.
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Selv om ulven aktivt forsvarer sitt revir mot artsfrender, fordeler den sin tid ujevnt 
mellom ulike deler av reviret. Dette kan føre til et ujevnt predasjonstrykk, som i sin tur 
gir seg utslag i ulikt jaktuttak av elg på høsten.
 
TEKST: BARBARA ZIMMERMANN1, HÅKAN SAND2, CAMILLA WIKENROS2, ANE ERIKSEN1, PETTER WABAKKEN1

1HØGSKOLEN I INNLANDET, FAKULTET FOR ANVENDT ØKOLOGI, LANDBRUKSFAG OG BIOTEKNOLOGI, CAMPUS EVENSTAD, 2480 KOPPANG
2SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, INSTITUTIONEN FOR EKOLOGI, GRIMSÖ FORSKNINGSSTATION, 730 91 RIDDARHYTTAN

Ujevn fordeling 
av ulvens utt ak av elg
i ulverevir påvirker jaktutt aket lokalt

Foto: Erling Maartmann
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Det er et overraskende fravær av inter-
nasjonale studier som har studert hvor-
dan den romlige variasjonen i ulvens 
predasjon innenfor reviret påvirker det 
jaktbare uttaket av samme byttedyr. I det 
skandinaviske ulveforskningsprosjektet 
SKANDULV har vi derfor undersøkt 
ulvens tidsbruk innenfor reviret og hvor-
dan denne sammenfaller med den geo-
grafi ske fordelingen av ulvedrepte bytte-
dyr og variasjonen i jaktuttak mellom de 
ulike jaktområdene i reviret.

Ved å merke ulv med GPS-halsbånd 
og siden oppsøke ulvens GPS-posisjo-
ner, har vi de siste 20 årene kartlagt ulvers 
arealbruk og uttak av byttedyr i tid og 
rom. Slike feltbaserte predasjonsstudier 
varer i 4-12 uker av gangen og fordeles 
på fl ere perioder. Basert på disse studie-
ne kan vi så beregne fordelingen av ul-
vedrepte elg gjennom hele året ved bruk 
av følgende metode: Først kartlegger vi 
ulvens arealbruk (alle GPS-posisjoner) 
under feltstudiene og tester hvorvidt for-
delingen av ulvens posisjoner gjenspeiler 
fordelingen av ulvedrepte elg. Deretter 
kartlegger vi ulvens arealbruk gjennom 
hele sommer- og vintersesongen og bru-
ker den romlige sammenhengen i trinn 
1 til å beregne fordelingen av ulvedrepte 
elg i begge årstider. Vintersesongen varer 
fra oktober til april og sommersesongen 
fra mai til september. Til slutt beregner 
vi en konsentrasjonsindeks som beskri-
ver hvor klumpet eller spredt arealbru-
ken og byttedyrfordelingen er innenfor 
ulvens revir (Figur 1).

Arealbruk og romlig fordeling av ulvens 
utt ak av elg gjennom året
Den gjennomsnittlige konsentrasjonsin-
deksen, K, som ble brukt til å beskrive 
ulvens arealbruk i 66 individuelle pre-

dasjonsstudier (Figur 1), var 0,57 ± 0,06 
(konfi densintervall) og positiv for beg-
ge årstider og for både familiegrupper 
og par. Dette betyr at ulvens arealbruk 
ikke var jevnt fordelt, men konsentrert 
på noen mindre områder (Figur 1). Ved 
K = 0,57 er 50% av arealbruken innenfor 
22% av reviret og 80% av arealbruken 
innenfor halvparten av reviret. 

Ulvens områdebruk var mer konsen-
trert om sommeren enn om vinteren 
og var mest konsentrert for voksne dyr 
med årsvalper om sommeren (Figur 2 
A). Det var ingen tydelig forskjell i om-
rådebruken for familiegrupper og par 
om vinteren. Verken revirstørrelsen eller 
breddegrad hadde noe å si for hvor kon-
sentrert ulveposisjonene var fordelt.

Gjennomsnittlig K for ulvedrepte elg 
var 0,48 ± 0,07 (n = 66). Fordelingen av 
ulvedrepte elg var dermed konsentrert 
på noen mindre områder av reviret. Bare 
i to av revirene var verdiene negative 
for en gitt sesong. Her var fordelingen 
av ulvedrepte elg ikke konsentrert, men 
heller fordelt utover reviret og nærmere 
revirgrensen (Figur 1). Fordelingen av 
ulvedrepte elg var ikke relatert til sesong 
eller sosial organisering (familie, par, Fi-
gur 2 B). Til tross for at voksne dyr med 
valper hadde mer konsentrert arealbruk 
om sommeren, drepte de også mange elg 
utenfor konsentrasjonsområdene, og av 
den grunn var konsentrasjonsindeksen 
for ulvedrepte elg ikke like høy for fl ok-
ker og par uten valper (Figur 2). 

Dette betyr at ulven fordeler tiden sin 
ujevnt mellom de ulike delene av revi-
ret, at fordelingen blir spesielt ujevn på 
sommeren i revir der ulven har valper, at 
fordelingen av ulvedrepte elg er ujevn og 
følger fordelingen av ulvens tidsbruk i 
reviret, men også at den ujevne fordelin-

gen av ulvedrepte elg, i motsetning til ul-
vens tidsbruk, ikke kan forklares med om 
ulven har ynglet eller ei, eller av årstid.

En viktig grunn til ulvens ujevne 
bruk av reviret er at ynglende ulv bruker 
mer tid i delene av reviret der valpene 
befi nner seg. De voksne dyrene vender 
jevnlig tilbake til hiet eller valpeplasser 
med mat. Dermed konsentreres tidsbru-
ken til de reproduserende ulvene til val-
peområdet på sommeren. Også ulv uten 
valper bruker reviret sitt ujevnt om som-
meren, men ikke i like stor grad som re-
produserende ulv. Om vinteren fi nner vi 
også en ujevn bruk av reviret, uavhengig 
av om ulven har valper, og til tross for at 
valpene nå kan følge etter de voksne på 
deres vandringer gjennom reviret. Selv 
ikke om vinteren går imidlertid ulvefa-
milien (fl okken) samlet hele tiden.

Flere faktorer bidrar til hvorfor ulven 
bruker visse områder mer enn andre. 
For eksempel kan byttedyrenes geo-
grafi ske fordeling være av betydning, 
noe som i sin tur kan være styrt av til-
gang til mat og andre ressurser. Om 
vinteren kan varierende snødybde være 
viktig, da høyereliggende deler av reviret 
ofte har mer snø. Dette gjør forfl ytning 
mer energikrevende og kan begrense 
tilgangen til mat for byttedyrene (ho-
vedsakelig hjortedyr). Elgen velger da 
gjerne å trekke til lavereliggende strøk 
hvis snødybden i dalgangene er lavere. 
Også landskapsstruktur, og menneskelig 
aktivitet og infrastruktur kan påvirke ul-
vens områdebruk.

Ulvens aktivitet påvirker jaktutt aket
I alt hadde vi jaktdata fra 176 jaktvald 
(svenske elgskjøtselområder og lisens-
områder) i 19 ulverevir. Tettheten av 
felte elg og felte kalv, og andel kalv av 

F igur 1: Konsentrasjonsindeksen K beskriver hvordan ulven bruker reviret sitt  og hvordan ulvedrept elg fordeles i landskapet. Ved jevn fordeling er 
konsentrasjonsindeksen 0. Positive verdier betyr at ulvens tidsbruk og drepte elger er konsentrert i mindre arealer i reviret, mens negative verdier 
antyder en overfordeling, der arealbruken og ulvedrepte elg opptrer hyppigst langs revirgrensene.
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og litteraturhenvisninger, og kan lastes 
ned her: https://brage.inn.no/inn-xmlui/
handle/11250/2612000. 

FORFATTEROMTALE:

Barbara Zimmermann er ansatt  
som forsker og lærer ved Høgskolen 
i Innlandets avdeling Evenstad. Hun 
forsker på store rovdyr og hjortevilt 
og leder for tiden prosjektet GRENS-
EVILT sammen med Camilla Wikenros. 
På lik linje med medforfatt erne er mye 
av hennes forskningsinnsats knytt et til 
det Skandinaviske ulveforskningspro-
sjektet SKANDULV, et svensk-norsk 
forskningssamarbeid opprett et i 1998.

jaktuttaket var lavere i jaktområder 
med høy ulveaktivitet (Figur 3). I vald 
som lå i ulvens konsentrasjonsområder 
i sommersesongen ble det i gjennom-
snitt felt 24% færre elg og 41% færre 
kalv per arealenhet enn i vald innenfor 
ulvereviret som lå i områder med mindre 
konsentrert bruk av ulven (Figur 3 A, 
B). Andel kalv i jaktuttaket var 10 pro-
sentpoeng lavere (33% ± 5%) i vald med 
høyest andel ulvedrepte elg sammenlig-
net med vald uten ulvedrepte elg (43% ± 
4%) sommerstid (Figur 3 C). Den sto-
re forskjellen i kalveandel skyldes mest 
sannsynlig ulvens preferanse for nyfødte 
elgkalver på sommeren, som i sin tur 
fører til at færre kalver er tilgjengelig i 
ulvens sommerkonsentrasjonsområde 
under jakten. 

Helårsaktiviteten til ulven hadde ikke 
en like tydelig eff ekt på jaktuttaket som 
sommeraktiviteten. I konsentrasjons-
området beregnet for hele året ble det i 
gjennomsnitt felt 26% færre elg og 33% 
færre kalv per arealenhet, sammenlignet 
med områder uten ulveaktivitet, og kal-
veandelen i jaktuttaket var ikke nevne-
verdig lavere.

Alt i alt viser disse resultatene at ulve-
nes predasjon på elg skaper romlig varia-
sjon i jaktuttaket innenfor reviret. Dette 
kan til en viss grad forklares av ulvenes 
tidsbruk i ulike deler av reviret.

Forskningen er gjennomført med støt-
te fra Miljødirektoratet og Interreg Sve-
rige-Norge. Rapporten «Elg i ulverevir: 
predasjon og elgjakt. Utredning om ulv 
og elg del 2» inneholder fl ere analyser 

Fi gur 2: Konsentrasjonsindeksen K (median=horisontal linje, boksene avgrenser de nedre 25% og 75% av verdiene) for ulvens områdebruk 
(A) og utt ak av elg (B), fordelt på sommer og vinter, og familiegrupper og par. Jo høyere K, desto mer konsentrert var ulvenes områdebruk og 
fordeling av ulvedrepte elg i reviret.

Fig ur 3: Sammenheng mellom tett het av felte elg (A) eller elgkalv (B) og ulveaktiviteten i ulike vald i reviret på sommeren før jaktstart, 
og (C) andel kalv i jaktutt aket i forhold til ulvens utt ak av elg i ulike vald i reviret på sommeren før jaktstart.
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Stang og skovlgevir 
hos elg 

Skovltypen kan deles opp i to grupper; 
den ene, «Østerdalstypen» har en hel 
skovl, mens den andre «sommerfuglfor-
men» har en hovedskovl og en biskovl 
foran, med et dypt innhakk mellom 
disse skovlene. Ofte er det slik at elgen 
ikke har en klar gevirtype. Det kan for 
eksempel være en dårlig utviklet skovl 

ELG

Elgen har utviklet to typer gevir. Den ene typen kalles cervin, eller stanggevir. Denne har 
få, lange og grove tagger, men ingen skovl. Den andre typen, den palmate typen, også kalt 
skovl- eller fj ølgevir har en markant skovl med mange, korte og spinkle tagger.

Figur 1. Grad av skovlgevir hos elg i Norge, jo rødere farge, jo høyere grad av skovlgevir, blåere farge indikerer mer stanggevir.

med lange takker. Dette kalles da en 
mellomform.

Ser man på fordelingen av for-
mene globalt, er stanggevir-typen nest-
en fraværende blant voksne individer i 
Nord-Amerika. Det er kun funnet noen i 
New England og Quebec.  I Sibir er stan-
gevirene nesten fraværende i Nord-Sibir, 

mens hos Mandsjurisk elg som lever i 
Sør-Sibir og i Mongolia, er stanggevirfor-
men derimot svært vanlig. Hos den euro-
peiske elgen som er utbredt fra Jenisejelva 
i Russland og vestover mot Norge er det 
et 1:1 forhold mellom typene. Et annet 
mønster er at skovlgevir blir vanligere jo 
lenger nord man kommer. 
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Det er ikke uvanlig å fi nne fallgevir med pluss 10 tagger i Folldals skogene. Folldal er nå der, eller har passert størrelsen til de store Sarekelgene 
slik de var på 1980 tallet. Geviret med 12 tagger nederst til venstre er fra en Folldalselg funnet i 2016 og om begge gevirene hadde vært noen lunde 
like ville poengsummen vært mellom 330 og 335 poeng. Geviret nederst til høyre er fra skogene like ved Sarek nasjonalpark funnet i 1980. Dett e 
er målt til rundt 315 poeng dersom begge gevirene hadde vært like. Geviret med 8 tagger har akkurat en tagg for mye til å kunne bli skutt  som liten 
okse. Hadde den blitt  skutt  på småoksekvota, noe som av og til skjer, hadde det blitt  inndragelse av gevir og bot. Geviret øverst, en 7 tagger, opp-
fyller akkurat kravet til liten okse. Om det er fi re eller fl ere tagger på den andre siden spiller ingen rolle så lenge den oppfyller kravet til tre tagger 
på den ene siden. Slik kan en også luke ut litt  asymmetri blant gevirene, men først og fremst er dett e en regel for å gjøre det litt  lett ere for jegeren 
da det av og til er vanskelig å telle tagger på begge sider av geviret når en elg kommer løpende inn på post. Foto: Bjørn Brendbakken
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Dette mønsteret ser man også i 
Norge. Jeg analyserte data geostatistisk 
fra gevirer bedømt av Norges Jeger og 
Fiskerforbund. Skovlformen er vanligst 
fra Trondheimsfj orden og nordover, 
men også i fj ellområder på Østlandet 
(fi gur 1). Stanggevir er vanligst på Sør-
landet og sør på Østlandet. Et problem 
er å skille formene fra hverandre på et 
ungt dyr, men en måte å gjøre dette på 
er å se på formen mellom taggene og 
stangen som går ut fra rosenkransen og 
resten av geviret. Hvis den er rektan-
gulær, er det et stanggevir, er den trian-
gulær er det et skovlgevir. 

I de siste hundre årene har det vært 
en debatt om stanggevir har blitt mer 
vanlig. Allerede i 1912 skrev den nor-
ske zoologen Robert Collet at stangge-
virene hadde blitt mer vanlige enkelte 
steder på Østlandet. På Østlandet er 
dette tilfelle. Årsakene til dette er fy-
siologisk stress og frekvensavhengig 
seleksjon. 

Med fysiologisk stress menes at i en 
økende populasjon vil det bli en stør-
re andel av den gevirtypen som det er 
minst energikrevende å produsere, det 
vil si stangformen, som trolig også er 
den opprinnelige formen. Frekvensav-
hengig seleksjon er en type naturlig se-
leksjon. Stangformen og mellomformen 
var mer sjelden på 1950-tallet, og fordi 
de var mer sjelden hadde de høyere til-
pasningsevne (fi tness) enn skovlformen, 
og andelen av stangformen og mellom-
formen har som et resultat av det økt si-
den 1950-tallet.

I Finland har man hatt den samme 
diskusjonen, og det ble faktisk foreslått i 
1952 at man skulle regulere den da lille 
elgbestanden i Midt-Finland med jakt, 
skyte ut alt av stanggevirtype og bygge 
opp en populasjon med skovlgevirer i 
området. Dette er meg bekjent, ikke blitt 
gjennomført.

Det fi nnes mange modeller innen 
elgforvaltning og en av de er å frede 
elgokser med 8-14 tagger. Utfordrin-
gen her er at stanggevir som ikke får 
mer enn 10-14 tagger, da faktisk vil 
få en reproduktiv fordel. Jeg tror at 
jegere og andre ønsker mange storok-
ser i skogen, og beste måten er å heve 
gjennomsnittsalderen blant oksene.  I 
Stor-Elvdal kommune var gjennom-
snittsalderen rundt årtusenskiftet 5-6 
år, og de fi kk også norgesrekord på 

Figur 2 Det kan være et problem å skille mellom stang- og skovlgevir blant unge elger. En måte 
å gjøre dett e på er å se på formen mellom taggene og stangen som går ut fra rosenkransen 
og resten av geviret. Hvis den er rektangulær, er det et stanggevir, er den triangulær er det et 
skovlgevir.
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Tabell 1. Gevirsstørrelse (CIC-poeng) i forhold til gevirtype.

Gevirtype CIC poeng, gjennomsnitt  og standardavvik

Palmat (skovl) 283,6 pluss/minus 20,6

Mellomform 266,7 pluss/minus 19,7

Cervin (stang) 263,8 pluss/minus 19,4

OM FORFATTEREN:

Jens H. Engan (f 1969) er opprinnelig 
fra Tynset, nå bosatt  i Oslo, og lærer 
på en videregående skole i Bærum. 
Jens er Cand Scient fra Universitetet i 
Oslo (1998) med hovedfag på elggevir. 
Jens er nå PhD student på gevirutvik-
ling på HINN, Evenstad.

gevirsstørrelse målt etter CIC forme-
len. Hvordan kan man øke alderen? 
Folldal, som de senere årene har fått en 
ganske stor andel av store okser, har en 
delt oksekvote, med 50 % små okser og 
50% store okser. Halvparten av jaktla-
gene får tildelt store okser. En småokse 
er defi nert som en okse med ett gevir 
med tre tagger på en side, det spiller 
ingen rolle om den har fem eller seks 
tagger på den andre siden. En storokse 
har minst fi re tagger på en side og fi re 
eller fl ere på den andre siden. Hvis 
man skyter en storokse på småoksek-

vote, vil geviret inndras og man får 
også bot.  Kjønnsforholdet i Folldal var 
i 1995 2,1 ku pr. okse. I 2010 var for-
holdet 1,26 ku pr. okse og i 2018 var 
det samme forholdet 1,66. Samtidig 
er jakttrykket på oksene blitt lavere. I 
2003 ble 21,6 prosent av de observerte 
oksene felt, i 2018 var tilsvarende tall 
14%. Dette har ført til at fl ere oks-
er ble eldre og man oppnådde høyere 
levealder, og fl ere gullkroner. Det er 
likevel et spørsmål om de bør bestre-
be å få et kjønnsforhold nærere det de 
hadde i 2010 for å beholde store okser?

Hvordan slår egentlig CIC formelen 
ut på gevirtypene? Resultatet er vist i 
tabell 1. 

Skovlgevir scorer høyere enn både 
mellomformen og stanggevir. Dette 
betyr at CIC formelen diskriminerer 
stanggevirene eller at stanggevir faktisk 
er mindre gevirer enn skovlgevirene. 
Dette betyr også at i områder med mye 
stanggevir er sannsynligheten for gull-
gevir mindre enn i områder med en høy 
andel av skovlgevir. Av de 500 gullgevi-
rene jeg har registrert i min database er 
kun 40 av dem stanggevir. 
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Foto : Marte  Bakka  Haugen
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I Norge blir over 30 000 elg skutt årlig, og 
førstehåndsverdien på felte elg er på over 
330 millioner kroner. Elgjakt gir dermed 
stor avkastning til både grunneiere og je-
gere i form av penger, kjøtt og opplevelser.

Alt kjøtt, inkludert viltkjøtt, kan ha av-
vikende smak, lukt, mørhet og mikrobio-
logisk kvalitet. Behandling av viltkjøttet 
i slakteprosessen og under mørning er en 
viktig del av det å få den «rette» kvalite-
ten på kjøttet, og da er spesielt hygiene 
en viktig faktor (Solheim & Danielsen, 
2015). Hygiene og temperatur er viktige 
faktorer i slakte- og mørningsprosessen. 
Like viktig er det hvordan dyret har hatt 
det før avlivning, og tidligere studier av 
ulike dyrearter viser at stressende be-
handling av dyret før det avlives ofte vil 
føre til dårligere kjøttkvalitet. Dette kan 
måles gjennom blant annet pH i kjøttet. 

Under rigor mortis (dødsstivheten) 
skjer det fl ere biokjemiske forandringer 
i muskulaturen, blant annet at energien 
i muskulaturen (glykogen) omdannes til 
melkesyre (laktat) og pH-verdien (sur-
hetsgraden) synker. Dette starter ca. 2 til 
6 timer etter at døden inntraff , og når et 
maksimum etter 1 til 2 døgn. Dyr som 
er utmattede før slakting, vil ha mindre 
glykogen i muskulaturen, og rigor mortis 
vil inntre raskere eller utebli helt. Slik 
kan det normale pH-fallet utebli og vi 
får kjøtt som defi neres som «dark, fi rm 
and dry» (DFD) ( Jensen et al., 2010). 
Dette er kjøtt som har høyere pH-verdi, 
noe som gir bedre vekstvilkår for for-
dervelsesbakterier, og som gir dårlige-
re holdbarhet for vakuumpakket kjøtt. 
Den vanlige grensen for DFD-kjøtt 
settes som regel ved en slutt-pH (det vil 
si etter at energireservene i muskelen er 
brukt opp) på 6,2 eller høyere. I interna-

En bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet viser at det ikke er forskjeller på 
pH-verdien i slakt fra elger skutt etter henholdsvis løshundsjakt og drivjakt uten 
hund. Kjøttkvaliteten er dermed uavhengig av jaktmetoden. Spesielle situasjoner 
under jakten, som stress, skadeskyting og lange fl uktdistanser, kan imidlertid 
bidra til unormal pH-utvikling og nedsatt kvalitet på slaktet.

Eff ekt av to ulike jaktformer 
på kjøtt kvaliteten hos elg

sjonal kjøttindustri brukes også en gren-
se på 5,8, der kjøtt med slutt-pH under 
dette har god kvalitet og bra holdbarhet 
(Nesbakken, 2014).

I dette studiet (Haugen, 2018) har vi 
målt pH i 41 elgslakt i fylkene Vest-Ag-
der, Aust-Agder og Telemark i høsten 
2017. Alle prøvene ble målt i ytrefi leten 
24 timer etter at dyret ble skutt ved bruk 
av et portabelt pH apparat (Mettler-To-
ledo AS, Oslo). Det ble skjært et snitt 
langs ryggraden for å komme inn i mus-
kelen, for så måle på en enkel måte uten 
å måtte ødelegge selve kjøttstykket. For 
å få en representativ verdi, og fordi pH 
i kjøttet kan være varierende i samme 
muskel, ble pH beregnet ut fra et gjen-
nomsnitt av tre målinger på hver elg.  
Vi ville i hovedsak undersøke om det 
fantes en forskjell i pH-verdien i kjøt-
tet hos elger skutt etter henholdsvis løs-
hundjakt og drivjakt uten hund. Det ble 
også gjort analyser vedrørende elgens 
alder, kjønn, fart før avlivning og elgens 
oppmerksomhet på jegeren. 

Resultatene viser at det ikke fantes 
noen statistisk signifi kant forskjell i 
pH-verdiene mellom jaktmetodene løs-
hundjakt og drivjakt; gjennomsnittlig 
pH-verdi for jaktmetoden løshundjakt 
var ikke betydelig høyere enn drivjakt 
med en pH-verdi på 5,69 mot 5,64. 
Høyeste pH-verdi for løshundjakt var 
over 6,0 og denne observasjonen bidro 
til et høyere gjennomsnitt for denne 
jaktmetoden. 

Det fantes heller ikke noen signifi kant 
forskjell i pH-verdiene mellom kjønn, 
aldersklassene «kalv», «1,5 år» og «eldre» 
eller uoppmerksomme og oppmerk-
somme elg. Resultatene viser også at det 
ikke fantes en sammenheng mellom el-

gens fart før avlivning og pH-verdier. 37 
av de 41 målte elgene hadde pH-verdi 
under DFD-grensen på pH 5,8. 

Laaksonen & Paulsen (2015) skriver 
at både alder og kjønn har en påvirkning 
på kjøttets kvalitet, men at den største 
betydningen ligger i selve jakta og ak-
tivitetene rundt slik som hygiene. Vi 
fant ingen signifi kant forskjell mellom 
jaktmetodene, men vi registrerte fi re til-
feller med pH over 5,8 og de beskrives 
under.

Elg 1 –  pH-verdi 6,14: Etter en time i 
los, ble elgen påkjørt av en bil, før den 
ble loset på i ytterligere en halvtime 
innen den ble skutt. I et dyr som er 
skadet og som løper lenge før det blir 
avlivet, vil ikke pH i kjøttet synke og 
kjøttet vil til slutt bli DFD-kjøtt (Laak-
sonen & Paulsen, 2015). Antall skudd 
og skuddplassering kan også være av-
gjørende, og i dette tilfellet hadde elgen 
skuddsår i både lår og vitale organer 
(lunger/hjerte).

Elg 2 – pH-verdi 5,94: Elgen var tyde-
lig oppmerksom på mennesker og løp 
med hunden etter seg i 7 kilometer før 
den ble skutt. Det første skuddet satt 
i frambeinet og den løp ca. 250 meter 
før den ble felt med et hodeskudd. I 
dette tilfellet løp også elgen skadet etter 
første skuddet, noe som kan være en 
forklaring på den høye pH-verdien.

Elg 3 –  pH-verdi 5,94: Dette var en 
«normal» jaktsituasjon med løshund, 
hvor hunden loset på elgen i 20 minutter. 
I løpet av den perioden forfl yttet elgen 
seg 275 meter. Elgen var uoppmerksom 
på jegeren som felte elgen i stålos. Den 

TEKST : MARTE BAKKA HAUGEN, ALINA L EVANS, BORIS FUCHS, ANNE RANDI GRÆSLI, JON M. ARNEMO. HØGSKOLEN I INNLANDET, CAMPUS EVENSTAD.
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Løshundjakt. Foto: Jon M. Arnemo
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ble felt med ett skudd i hjerte-/lungere-
gionen og elgen løp ca. 100 meter etter 
skuddet. pH-verdien i kjøttet var til tross 
for dette høy, uten at vi vet hvorfor.  Det 
kan skyldes annen stresspåvirkning enn 
denne jaktsituasjonen.

Elg 4 – pH-verdi 5,86: Elgen ble jaktet 
på med drivjakt, var oppmerksom på je-
geren, og løp kun 200 meter før den ble 
skutt. Det ble brukt to skudd på dyret, 
hvorav det første traff  hjerte-/lungere-
gionen, og det andre var i hodet. Den 
løp 200 meter etter det første skuddet, 
og det tok 40 minutter fra første skudd 
til utvomming. Det antas at det andre 
skuddet var et avlivingsskudd og at dyret 
dermed var i live da det ble funnet etter 
200 meter. Dette er sannsynligvis årsa-
ken til at pH-verdien ikke har sunket 
(Laaksonen & Paulsen, 2015). 

Resultatene indikerer at elgslakt med 
pH over 5,8 i muskulaturen (DFD-
kjøtt), skyldes uheldige omstendigheter 
under jakten. Human jaktutøvelse med 
korrekt skuddplassering gir i de fl este 
tilfeller et slakt med normal pH-utvik-
ling og dermed god kjøttkvalitet, uav-
hengig av jaktmedtoden. 
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Også elgen 

blir hva den eter
Nordens elger eter til 
sammen fl ere millioner tonn 
plantemateriale hvert år. 
Mange steder sliter elgene 
med å fi nne nok av den gode 
maten. Og det får konse-
kvenser for helsa. Norske og 
svenske forskere har nylig 
analysert det mest detaljer-
te datamaterialet som noen 
gang er samlet inn om for-
holdet mellom elgenes diett 
på bestandsnivå og bestan-
dens kalvvekter. Konklusjo-
nen er at elg trenger varia-
sjon i kosten, og måtehold 
med barplanter og bondens 
grønnsaker for å oppnå god 
kroppsvekt. 

AV: HILDE K. WAM (NIBIO) OG ANNIKA FELTON (SLU)

Å spise sunt æ’kke enkle saker, heller 
ikke for en elg. Det digre dyret må av-
veie det å få i seg nok mat mot det å få 
i seg de ulike næringsstoff ene i riktige 
proporsjoner. I tillegg begrenses elgene 
av behovet for å unngå farer underveis, 
som rovdyr, menneskelig trafi kk, og ikke 
minst; et for høyt inntak av ugunstige og 
sågar potensielt giftige plantestoff er.

Mange steder sliter elgene med å fi n-
ne nok av den gode maten. Det skyldes 
alltid at det er for mye elg i forhold til 
matfatet, eller at matfatet er for lite i for-
hold til antall elg. To sider av samme sak, 
men forskjellen kan være viktig. Om det 
‘bare’ skyldes at elgbestanden har vokst, 
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kan det løses med å redusere den igjen. 
Om det derimot er andre inngrep som 
har redusert beitene (f.eks. veiutbygging, 
treslagsskifte), må det fl ere tiltak til. Får 
vi drastiske avvik i det normale været 
må vi også forvente at beiteforholdene 
for elg forandrer seg (se f.eks. Wam et al. 
2018). Det er derfor viktig med oppda-
tert kunnskap om hva elgen eter under 
forskjellige forhold, og hva det har å si 
for dens helse og produktivitet.

De fl este som er over middels inter-
essert i hjortevilt er kjent med det his-
toriske overbeitet av elg over mye av 
Sør-Norge. Her til lands skyldes det i 
stor grad at det har vært for mange elg 
i forhold til beitegrunnlaget, mens vi 
nok fortsatt er der at leveområdene er 
nokså intakte. Ser vi derimot til naboen 
i øst, så har vi et landskap der i sør som 
er sterkt omformet av menneskelig ak-
tivitet. Dette gjelder både selve skogen 
og skognære områder hvor det i dag er 
åker og eng. Men det skjer endringer 
og omdisponeringer av norsk areal også, 
og over det hele kan vi forvente et sta-
dig mer ekstremt vær i et mildere klima. 
Hva som skjer i Sør-Sverige er derfor 
høyst relevant å følge med på også for 
den norske forvaltningen av hjortevilt.

SOMMERBEITE OG VINTERBEITE

Denne artikkelen viser sammen-
heng mellom elgbestandens høst/
vinterbeite og dens kalvvekter. 
Det betyr ikke at vinterbeite er 
det som alene forklarte vektene, 
eller at vinterbeite var viktigere 
enn sommerbeite. Generelt betyr 
sommerbeite mer for elgbestan-
dens produktivitet, men ikke 
dersom vinterbeitene er spesielt 
dårlige. Det er dessverre van-
skelig å skaffe data på elgens 
sommerdiett da det ikke skjer 
jakt sommerstid, og en må basere 
seg på noen få trafikkdrepte dyr i 
områder med vei.

Vi undersøkte hva elg i 7 regionale 
bestander i Sør-Sverige hadde i vomma 
da de ble skutt under jakta høst-vinter 
2014-2015. Arbeidet er resultat av en 
storstilt dugnadsinnsats fra jegere og 
andre lokale, organisert av prosjektleder 
Annika Felton ved Sveriges Lantbruk-
suniversitet (SLU). Det ble samlet inn 
mer enn 500 vomprøver, med tilhørende 

Vom-innhold hos drøvtyggere kan ved første øyekast virke umulig å identifi sere 
til art (øverst). Men ett er nøye siling og sortering, kommer den ene ett er den andre 
gjenkjennbare plantearten fram (nederst).

Kart over studieområdene.



2020 HJORTEVILTET   65

ELG

data på alder, kjønn, vekt m.m. hos dyret. 
Dette er det mest detaljerte datamateri-
ale som noen gang har vært samlet inn 
i Europa (kanskje også globalt) på for-
holdet mellom diett og kondisjon hos 
elg. Vi brukte kalvvekter som en indeks 
på bestandens kondisjon. Kalvenes slak-
tevekt om høsten er i svært stor grad et 
resultat av moras diett, og moras diett 
sammenfaller med dietten på bestands-
nivå (dette testet vi for i vår studie). 

Elgene grupperte seg i tre forskjelli-
ge diett-typer (Figur 1), og innen sam-
me region hadde de aller fl este elgene 
samme type diett. Vi har her delt elgens 
mat inn i fem grupper, som på generelt 
grunnlag har betydelig ulik beiteverdi. 
Barplanter (furu, einer, gran) er generelt 
lite selektert av elg, men utgjør likevel 
mye av beitetilbudet og dermed også di-
etten. Det samme gjelder i stor grad også 
lyng og gras, men forskjellen til barplan-
ter er at disse kun er tilgjengelig når det 
er lite snødekke. Lauvtre er mer selektert 
av elg (varierer med treslag), mens brin-
gebær alltid er høyt selektert for. I tillegg 
har vi med frukt og grønt, som vi ikke er 
vant med å se i diett studier under nor-
ske forhold (mer om dette senere). 

Elgene som var ‘på naturkost’ hadde 
mer lauvtrær (bjørk, Salix) i dietten. Høy 
andel av lauvtrær er typisk for de fl es-
te norske elgbestander, også helt nord i 
landet. Områdene med elg ‘på naturkost’ 
var også de som i geografi sk distanse er 
nærmest Norge, og de lå mer innlands 
enn de øvrige studieområdene. Elgene 
‘på naturkost’ hadde også en mer variert 
diett, med langt fl ere unike plantearter, 
dvs. arter som ikke ble funnet i de an-
dre to diett-typene (Figur 2). Som en 
ren kuriositet kan vi nevne at én av disse 
unike plantene var rogn, som ble fun-
net i vomprøver fra kun én elgbestand! 
Rogn er faktisk en sjeldenhet for elg i 
Sør-Sverige. I Sør-Norge er den deri-
mot det treslaget som hyppigst fi nnes i 
vinterdietten (med store lokale variasjo-
ner naturlig nok). 

Vi fant også at dess mer variasjon i 
kosten hos en bestand, jo høyere var slak-
tevektene på bestandens kalver (fi gur 2). 
Siden diett-typen med høyest variasjon 
(dvs. ‘på naturkost’) også hadde høyere 
andel lauvtrær, kan vi ikke skille på hvor 
mye av sammenhengen som skyldes va-
riasjonen som sådan, eller høyere andel 
bedre mat. Konklusjonen er derfor at 
variasjon i kosten i Sør-Sverige henger 
sammen med høy andel av lauvtrær, 
som igjen henger sammen med høyere 

Figur 1

slaktevekter på kalv. Det var også slik at 
i bestandene med elg ‘på naturkost’, så 
var det en større andel av individene som 
hadde høyere variasjon i kosten. Det var 
altså ikke bare enkeltindivider som had-
de særlig høy variasjon i kosten og trakk 
snittet opp.

Elgene ‘på bondens marked’ hadde 
mer planter fra feltsjiktet (særlig lyng), 
og var de eneste med tydelige mengder 
grønnsaker (særlig beter). Diett-typen 
ble funnet i et område med lite snødek-
ke, og særlig stor grad av kulturlandskap 
iblandet skog. I dette området av Sverige 
foregår det utstrakt utlegging av slik mat 
til elgen. Det er altså ikke elgen selv som 
graver fram mat i grønnsakåkeren. Den-
ne type landskap skulle i utgangspunktet 
være gunstig for elg, da det i tillegg til lite 
snø er kort mellom kantsonene (over-
gang mellom kulturlandskap og skog) 
som gjerne inneholder verdifullt beite 
pga. god lys- og nitrogentilgang. Be-
standene med denne diett-typen hadde 
likevel ikke de største vektene. Innslaget 
av beter o.l. er trolig ikke gunstig for el-
gen, da det inneholder raskt omsettelige 
karbohydrater som selv i moderate doser 

kan gi store planteetere helseproblemer 
(Felton et al. 2017).

For elgene med den siste diett-typen 
‘på bar’ utgjorde barplanter (furu, gran, 
einer) mer enn halvparten av all maten 
de hadde spist. Dette er betydelig mer 
enn det vi fant vår omfattende diettun-
dersøkelse av elg i norske bestander, fra 
Vegårshei i sør til Stjørdal i nord (Wam 
og Hjeljord 2010), hvor snittet av bar-
planter var 12% og det varierte bare fra 
1% til 28% mellom områdene. Elgene 
‘på bar’ i Sverige hørte til områder ute 
ved østkysten, og hadde de laveste slak-
tevektene. 

Du som leser vil nå kanskje stille 
spørsmålet om det også var en sammen-
heng mellom beitepresset og diett-ty-
pen. Var det tilfeldigvis slik at elgene ‘på 
bar’ også var fra de tetteste bestandene, 
og dermed hadde mindre mat tilgjenge-
lig per individ? At barplanter er bra nok 
mat, men at den enkelte elg ikke fi kk i 
seg tilstrekkelige mengder? Nei, det var 
ikke tilfelle. Bestandene ‘på bar’ i vår 
studie hadde ikke de høyeste tetthetene 
av elg. Men disse områdene kan ha hatt 
høyere tetthet av hjortevilt samlet sett. 
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Akkurat det siste må bli tema for en 
fremtidig studie, da det foreløpig ikke 
foreligger presise nok data på alt hjor-
tevilt i Sverige. Bestandene ‘på bon-

dens marked’ hadde forøvrig de laveste 
tetthetene av elg, men ikke de høyeste 
vektene. Det holder ikke med nok mat, 
det må være nok av bra nok mat.

Barplanter i Norden er ikke ernæ-
ringsmessig godt elgbeite. Ut fra det vi 
vet om elgens matpreferanser så er de 
heller ikke særlig selektert for av elg, selv 

Figur 2
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ikke furu. I Sør-Norge velger elg å ete furu kun der den har 
liten tilgang til bedre beite (som rogn, osp, Salix) (Wam et al. 
2010). Barplanter inneholder en del andre «antibeitestoff er» 
enn det lauvtre gjør, blant annet fordi de i liten grad skifter ut 
de grønne nålene fra år til år. Det antas at både gran og furu 
inneholder stoff er som er ugunstig for drøvtyggere som elg, 
f.eks. ved å endre pH og fl oraen av fordøyelsesmikrober. 

Vi fant også at andel skog og andel ungskog var korrelert 
med slaktevektene i Sør-Sverige. Ungskog var som ventet po-
sitivt korrelert. Gitt ellers like forhold innehar en ungskog 
opptil 5x så mye elgmat som den eldre skogen (Wam et al. 
2010). Et noe mer uventet funn var at jo høyere andel skog, 
dess større var sannsynligheten for at bestanden hadde kalver 
med uvanlig lav slaktevekt (her defi nert som <51.9 kg). Vi 
tror det skyldes at skog i Sør-Sverige i stor grad er plantasje-
preget. Høyere andel skog i landskapet betyr da gjerne mer 
sammenhengende områder med tettere og beitefattig skog, 
som igjen betyr mindre av de nevnte kantsoner som kan være 
svært gunstig for elg.

For å oppsummere det hele: Den nye kunnskapen vi har fått 
fra denne studien er at elg trenger variasjon i kosten, og må-
tehold med barplanter og bondens grønnsaker. Den praktiske 
betydningen for forvaltningen er at det er gunstig for elg med 
en skogskjøtsel som favoriserer kantsoner og variert innslag 
av viktige beiteplanter. I områder rundt furubestand kan dette 
også redusere beiteskadene, men det avhenger av den totale 
mengden mat som fi nnes innen elgens leveområde, og hvor 
lauvtrærne står i forhold til furutrærne. Dette siste er et tilba-
kevendende tema som igjen settes på dagsorden nå når skog 
har blitt en viktig brikke i klimapolitikk og –forvaltning. 

Den vitenskapelige artikkelen er tilgjengelig for alle på nett: Felton 
et al. 2020. Varied diets, including broadleaved forage, are impor-
tant for a large herbivore species inhabiting highly modifi ed lands-
capes. Scientifi c Reports 10:1904.
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Kunnskap om volumet av elgens bei-
teressurser er nyttig for å tilpasse elg-
bestanden til næringsgrunnlaget for å 
hindre overbeite som fører til skogska-
der og minsket biologisk mangfold. 
Fordelingen av beiteressursene vil kun-
ne gi kunnskap om sannsynlige trekk 
og oppholdssteder om vinteren . Dette 
kan brukes i trafi kksikkerhetsarbeid og 
for å anslå forskjellige eiendommers 
bidrag til elgfôrproduksjon. I dag lages 
det kun kart produsert basert på kva-
litativ informasjon fra markregistrerte 
prøvefl ater. Ved fj ernmåling kan det 
lages kart som viser hvor mye  beiteres-
surser som er tilgjengelig og hvordan 
de er fordelt. 

Fjernmåling av skogressurser er i dag 
vanlig ved produksjon av skogbruks-
planer. Planene baseres enten på data 
fra fl ybåren LiDAR (laser) alene eller 
i kombinasjon med optiske data fra fl y 
eller satellitt. Metodikken er utviklet 
for å måle trærnes stammevolum. El-
gen beiter de ytre skuddene på kvist i 
høydesjiktet 0,5- 3 meter. Det har vært 
usikkert hvorvidt fj ernmåling kan bru-
kes til å estimere slike beiteressurser. 
Nå er fj ernmålingsdataene som blir 
brukt ved produksjon av skogbrukspla-
ner blitt tilgjengelig over hele landet. 
Med unntak av fl yfoto, hvor det kreves 
deltakelse i Norge Digitalt, er fj ernmå-
lingsdataene til gratis bruk. Dermed er 
det interessant å se om disse datakilde-
ne også kan brukes til kartlegging av 
elgens vinterbeiteressurser. 

Fjernmåling av elgbeite

TEKST: LEIF KASTDALEN (USN), ERLING BERGSAKER (NORSKOG)

Elgens tilbud av vinterbeite har tradisjonelt blitt registrert gjennom feltbaserte 
metoder. Nå viser «Prosjekt Fjernmålt elgbeite», som nylig er fullført av Høyskolen i 
Innlandet i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Norskog og Foran Sverige, 
at beiteressursene kan registreres mer rasjonelt basert på fj ernanalyse. Dette åpner for 
en kosteff ektiv produksjon av heldekkende kart over elgens beiteressurser . Prosjektet 
er gjennomført med støtte fra Skogtiltaksfondet, Akershus, Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner, i tillegg til egeninnsats fra partene.

Vi har undersøkt fj ernmåling av elgbei-
te i et studieområde på Øvre Romerike. 
De østre lavereliggende delene består av 
en blanding av skog og kulturmark mens 
de høyereliggende områdene mot vest og 
nord er større sammenhengende barskog-
områder. Prosjektet første del gikk ut på å 
måle kvistbiomasse tilgjengelig for elg og 
ulike dimensjonsmål på samme treet for å 
utvikle funksjoner slik at vi kunne beregne 

tilgjengelig beitebiomasse ut fra dimen-
sjonsmål ved treet uten å veie hver kvist. 
Ved bruk av dimensjonsmålene beregnet 
vi kvistbiomassen i 94 nøye oppmålte 
100 m² store feltplott. Deretter koblet 
vi den målte kvistbiomassen mot fj ern-
målingene av samme rutene. Dermed 
kunne vi utvikle biomassemodeller med 
variabler avledet fra LiDAR- og optiske 
fl y- og satellittdata. Vi så på bruken av 

Kvistbiomasse tilgjengelig for elg som en funksjon av bestandsalder. Kvistbiomassen er 
utt rykt ved 75% persentilen i bestandet. Bestandsalder er hentet fra Mathiesen Eidsvold 
Værk’s (MEV) skogkart.
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Kart over elgens beitetilbud vinterstid i områdene ved Gardermoen fl yplass produsert fra en 
kombinasjon av data fra fl ybåren LiDAR, satellitt en Sentinel-2 og fl yfoto. Kvistbiomassen fra 
lite til mye er fremstilt i en fargeskala fra grønt via gult og oransje til rødt. 

fj ernmålte data alene og i kombinasjoner 
med data om bonitet, alder og topogra-
fi ske variabler. 

Vi oppnådde best resultat med en mo-
dell med variabler fra de tre datakilde; 
fl ybåren LiDAR, satellitten Sentinel-2 
og fl yfoto. Denne modellen kunne for-
klare 68% av variasjonen (R²) og har en 
rot-middel-kvadrat-feil (RMSE) på 3,6 
g/m², som tilsvarer 29 % av gjennom-
snittlig målt biomasse.  Den struktu-
relle informasjon fra LiDAR-sensoren 
var desidert viktigst i modellen, fulgt av 
vegetasjonsindeksen NDRE fra Sen-
tinel-2. Vegetasjonsindeksen NDVI 
og prosent furu avledet fra fl yfoto var 

mindre viktig. Dette var bra siden det 
er en tidkrevende prosess å lage kart for 
NDVI og fi nne prosent furu fra fl yfo-
to siden kameraenes infrarøde data ikke 
blir tatt med i den standard prosessering 
som blir gjort i Norge. De infrarøde 
data må dermed prosesseres til ortofoto 
fra kameraenes rådata som en egen ak-
tivitet. I en modell uten disse vanskelig 
tilgjengelige data ble forklaringsgraden 
(R²) heldigvis kun redusert til 63%. Det-
te er bra nok til å lage gode elgbeitetil-
gjengelighetskart. 

I produksjon av beiteressurskart kan 
tilgang på skyfrie satellittdata være et 
problem. Sentinel-2-systemet består fra 

2017 av to satellitter, og samlet gjør disse 
opptak fl ere ganger per uke over Norge. 
Dermed er sjansen nå stor for de fl este 
steder å fi nne skyfrie eller nesten skyfrie 
Sentinel-2 scener av nyere dato. Likevel, 
ved produksjon av beiteressurskart kan 
det lett oppstå en situasjon der feltplott 
hentes fra skyfrie områder i en scene, 
men for kartlegging til et større område 
vil det være partier med skyer i scenen. 
Da må det søkes etter andre satellitt-
opptak som er skyfrie for disse partiene. 
For at de nye data skal bli så like som 
mulig dataene i det opptak modellen 
ble utviklet fra, bør de normaliseres til 
modellscenen. En prosedyre for dette er 
nærmere beskrevet i prosjektets rapport.

I studieområdet på Øvre Romerike 
er det mer gran enn hva som er van-
lig i norsk skog. Det førte til litt færre 
prøvefl ater på furumark enn ønskelig. 
Dette kan gi noe usikkerhet i hvor godt 
kvistbiomassen kan estimeres i mer fu-
rudominerte skoger, men trolig vil økt 
furuinnslag bare være en fordel. Mer 
furu betyr også at LiDAR-dataene, som 
måler kvistmengden i elgens beitesjikt, 
får større betydning enn de optiske data, 
som mer måler refl eksjonen fra trærnes 
øvre sjikt. 

Prosjektet har vist at detaljerte kart 
over elgens vinterbeite kan lages med bra 
presisjon ved bruk av fri programvare og 
fritt tilgjengelige LiDAR og Sentinel-2 
data. Dette resultatet åpner for mulighe-
ten til å lage detaljerte beiteressurskart 
i mange elgområder. Kartene vil kunne 
benyttes til å tilpasse elgtettheten til bei-
tegrunnlaget og kan bli et nyttig verktøy 
til hjelp for å dempe konfl ikter knytt til 
elgens trekkmønster. 
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Sett  og felt elg i forhold til 

ulveforekomst i Norge og Sverige
Predasjon fra store rovdyr og jakt er de to viktigste faktorene som styrer dynamik-
ken i mange hjorteviltpopulasjoner verden over. Denne studien viser at forekomst 
av ulv i Skandinavia påvirket både antall og sammensetning av felte og observerte 
dyr. I tillegg har faktorer som breddegrad og andel kulturland skap i kombinasjon 
med ulveforekomst betydning for hva som felles og observeres.

TEKST: CAMILLA WIKENROS1, BARBARA ZIMMERMANN2, HÅKAN SAND1, JOHAN MÅNSSON1, ERLING MAARTMANN2, ANE ERIKSEN2, PETTER WABAKKEN2

1 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, INSTITUTIONEN FOR EKOLOGI, GRIMSÖ FORSKNINGSSTATION, RIDDARHYTTAN
2 HØGSKOLEN I INNLANDET, FAKULTET FOR ANVENDT ØKOLOGI, LANDBRUKSFAG OG BIOTEKNOLOGI, CAMPUS EVENSTAD, 2480 KOPPANG

Elgen er det viktigste byttedyret for ul-
ven hele året, og ulvepredasjonen ram-
mer i hovedsak dyr som ellers kunne 
ha blitt felt under jakt. For at etable-
ring av ulv ikke skal føre til en uønsket 
reduksjon av elgstammen, må enten 
jaktuttaket reduseres, eller kjønns- og 
alderssammensetningen av jaktuttaket 
må endres. Forskning på radiomer-
kede ulver i regi av det skandinaviske 
forskningsprosjektet SKANDULV har 
gjennom en årrekke frembragt mye 

data og ny kunnskap om ulvens preda-
sjon. Skandinaviske ulver tar i hovedsak 
kalver, 1-åringer og gamle kyr. Tettheten 
av både elg og ulv er de viktigste faktore-
ne som styrer ulvens uttak av elg. 

I denne studien undersøkte vi hvordan 
ulv påvirker elgstammen og hvordan det-
te påvirker avskytning av elg i ulvens vik-
tigste utbredelsesområde i Skandinavia. 
Vi gjorde dette ved å sammenligne jakt-
statistikk fra områder med ulv og uten ulv. 
Studien strekker seg over en 22-årsperio-

de fra 1995 til 2017. De mest detaljerte 
studiene av ulvens eff ekt på antall og 
sammensetning av felte og observerte 
dyr ble gjennomført med data fra 2012 
til 2017. Høyere detaljnivå på disse da-
taene er et resultat av grunnleggende 
endringer i systemet for elgforvaltning 
på svensk side. Studieområdet omfat-
ter fylkene Østfold, Akershus, Oslo 
og Hedmark i Norge og länene Västra 
Götaland, Värmland, Örebro, Västman-
land, Dalarna, og Gävleborg, i tillegg til 

Foto: Johan Månsson
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noe areal lengst sør i Västernorrland på 
svensk side. Jaktstatistikk er sammenstilt 
for 63 kommuner i Norge og 61 elgfor-
valtningsområder i Sverige.

Vi beregnet gjennomsnittlig ulve-
forekomst som tetthet av ulverevir per 
forvaltningsenhet. Områder uten fast 
forekomst av ulverevir betegnes som 0%, 
mens fullstendig overlapp av et ulverevir 
av gjennomsnittlig størrelse (1000 km2) 
var defi nert som 100% ulveforekomst. 
Mer enn 100% (opp til 150% i noen 
områder) ulveforekomst betyr at revire-
ne ligger så tett at det ikke er plass til 
revir med gjennomsnittlig størrelse. For 
hvert år med jaktstatistikk beregnet vi 
gjennomsnittlig ulveforekomst både for 
de to siste årene (korttidseff ekt) og de 
fem siste årene (langtidseff ekt). 

Avskytningsmønster (1995-2017)
Fra 1995 til 2017 ble det felt totalt 218 420 
elg i de fi re fylkene i Norge og 708 278 elg 
i de seks länene i Sverige, med generelt noe 
høyere avskytning per km2 (fellingstetthet) 
i Norge enn i Sverige (Figur 1A). I Norge 
var den generelle trenden at avskytningen 
først økte raskt, så sakte fram til 2008, for 
deretter å avta. I Sverige økte avskytningen 
fram til begynnelsen av 2000-tallet for så å 
avta fram til 2008, og så øke igjen noen år, 
før den igjen avtok fra 2012. Avskytnin-
gen i Värmlands län viser den største va-
riasjonen, med den høyeste avskytningen 
på slutten av 1990-tallet og den laveste i 
årene 2015-2017.

En del av variasjonen i avskyting kan 
forklares av den voksende ulvestam-
men (Figur 1B). Langtidsforekomst av 
ulv var en viktig årsak til nedgangen i 
fellingstetthet. I Norge var fellingstett-
heten 23% og i Sverige 51% lavere i 
områder med 100% ulveforekomst enn 

F igur 1: Predikert tett het av felte elger i norske (rød) og svenske (blå) forvaltningsenheter i forhold til år siden 1995 (A), 
gjennomsnitt lig årlig ulveforekomst de siste fem år (B) og breddegrad (C).

i områder uten ulv. Variasjonen i avsky-
ting kunne også forklares med bredde-
grad: Det ble skutt fl est elg per km2 midt 
i studieområdet, på høyde med nordre 
Finnskog, og mindre lenger sør og len-
ger nord (Figur 1C).

Sammenheng mellom felt og sett  elg 
(2012-2017)
Antall felte elg avtok med 19% fra 2012 
til 2017 (Figur 2A). Nedgangen var stør-
re i Norge (27%) enn i Sverige (16%). 
Nedgangen var statistisk signifi kant for 
halvparten av de totalt 86 forvaltningsen-
hetene, hovedsakelig i Norge og søndre 

og vestre deler av det svenske studieom-
rådet. I fem forvaltningsenheter (6%), alle 
lengst nord i det svenske studieområdet, 
økte jaktuttaket signifi kant gjennom 
6-årsperioden. Antall elg sett per jeger-
dag avtok med 5% i Norge fra 2012 til 
2017 og med 11% i Sverige (Figur 2B). 
I 13 (16%) av 81 forvaltningsenheter (for 
fem mangler vi data) var nedgangen i lø-
pet av 6-årsperioden 2012-2017 statistisk 
signifi kant. I fem (6%) forvaltningsenhe-
ter økte antall elg sett per jegerdag signi-
fi kant. I de resterende 63 (78%) enhetene 
var det ikke noen lineær trend i antall sett 
elg over tid.

Skandinaviske ulver tar i hovedsak kalver, 1-åringer og eldre kyr. Foto: Johan Månsson.
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Vi fant en tydelig kobling mellom 
utviklingen i overvåkingsdata og elgfor-
valtningen. I år med økning i antall sett 
elg per jegerdag i samme eller to foregå-
ende år observerte vi en generell økning 
i antall felte elg (blå pil, Figur 3), mens 
det motsatte medførte en reduksjon i 
antall felte elg i samme og påfølgende år 
(rød pil, Figur 3). Dette antyder at ob-
servasjonsdata utgjør et viktig verktøy i 
den praktiske elgforvaltningen, og at sli-
ke data kan fange opp faktiske endringer 
i elgstammen, selv innenfor få år. Sett 
elg kan derfor med fordel brukes i den 
praktiske forvaltningen for å tilpasse av-
skytningen. 

Ulvens eff ekt på antall felte og sett e elg
Sammenlignet med forvaltningsenheter 
uten ulv, var avskytningen gjennom-

 Figur 2: Utvikling i tett het av felt elg (A) og sett  elg per jegerdag (i Sverige basert på antagelsen 
at 6 jegertimer utgjør et jegerdagsverk) (B) i perioden 2012-2017 per forvaltningsenhet. Blå 
farge står for nedgang og rød for økning. Stjerne betyr at endringen for en gitt  enhet er signi-
fi kant forskjellig fra null. Ulveforekomst er gjengitt  med tykkelsen til enhetsgrensen. Da både 
jaktareal og sett  elg registreres på ulik måte i Norge og Sverige, er tallene fra de to landene ikke 
direkte sammenlignbare, men trendene (negativ eller positiv) kan sammenlignes.

 Figur 3: Tidsforskyving og feedback-mekanismen mellom sett  elg og felt elg. For enkelthets 
skyld viser vi kun eff ekten av å endre antall felte elg mellom år 3 og 4. Bestandsendringer, her 
målt som sett  elg sett  per jegerdag, kan gi eff ekter på antall felte elg i samme og påfølgende 
2 år, og dermed negativt påvirke bestandsendringen 1-3 år fram i tiden. Pilenes bredde viser 
graden av sammenheng. Blå betyr en positiv og rød en negativ sammenheng.

Figur 4: Tett het av felte elg (A), sett  
elg per jegerdagsverk (B), kalveandel 
i avskytningen (C), sett  kalv per ku (D), 
andel ku av felte voksne (E) og andel ku 
av sett  voksne (F) i forhold til ulvefore-
komst i den norske og svenske delen 
av studieområdet i perioden 2012-2017. 
For Sverige er et jegerdagsverk defi -
nert som 6 jegertimer.

A B

snittlig 34% lavere og antall observa-
sjoner 11% lavere i forvaltningsenheter 
med 100% ulveforekomst,  uansett land 
(Figur 4A, 4B). Dette viser at reduksjo-
nen i jaktuttak var betydelig større enn 
den bestandsreduksjonen (målt som 
endringer i antall elg sett per jegerdag).

I Sverige var kalveandelen i avskytnin-
gen på rundt 50%, uavhengig av ulvefore-
komst (Figur 4C). Kalveandelen i avskyt-
ningen var generelt lavere i Norge, men 
økte med økende ulveforekomst. Dette 
viser at det var forskjeller i høstingsstra-
tegi mellom land, og spesielt i områder 
uten ulveforekomst. Trolig som en eff ekt 
av ulvenes preferanse for kalv og/eller økt 
kalveuttak i avskytingen på norsk side, ble 
det observert 6% færre kalv per ku og 3% 
lavere tvillingrate i områder med 100% 
ulv, sammenlignet med områder uten 
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Forskjeller mellom Norge og Sverige
En av de viktigste faktorene i analysen 
viste seg å være landtilhørighet (Norge/
Sverige) for det aktuelle elgforvaltnings-
området. Denne faktoren påvirket både 
avskytning og antall observasjoner, samt 
i visse tilfeller den årlige endringen i dis-
se variablene. En del av denne variasjo-
nen kan trolig forklares med forskjeller 
i miljøet og i metodene som ligger til 
grunn for beregning av variabler som 
sett elg per jegerdag og avskytning. En 
annen del kan forklares med historiske 
og nåværende forskjeller i forvaltnings-
praksis. For eksempel er det store for-
skjellen i andelen felte kalver mellom 
landene, til tross for den relativt be-
skjedne forskjellen i andelen observerte 
elgkalver, og forskjeller i hvordan denne 
andelen kalv i avskytingen endrer seg i 
forhold til ulveforekomst. 

Et annet viktig moment er at relativt 
kortsiktige regionale variasjoner i avskyt-
ning over tid ikke nødvendigvis refl ekte-
rer tilsvarende endringer i bestandstett-
het. Faktisk ser vi at redusert avskytning 
i ett eller et fåtall år nesten umiddelbart 
resulterer i økt bestandstetthet, målt som 
antall elg sett per jegerdag. Et eksempel 
er Värmlands län der samtlige elgfor-
valtningsområder har hatt en suksessivt 
synkende avskytning i perioden 2012-
2016, mens trenden i antallet observa-
sjoner per jegertime viser en relativt sta-
bil utvikling, og tydelig økning de aller 
siste årene (Figur 2). I den østre delen av 
studieområdet ser vi det motsatte i fl ere 
av elgforvaltningsområdene. 

Kort oppsummert ser vi at endringer i 
elgstammens størrelse, sammensetning og 
jaktuttak styres av en kombinasjon av fak-
torer, der forvaltningsstrategi (jaktuttakets 
sammensetning), livsmiljø og predasjon fra 
store rovdyr er spesielt viktige elementer. 

Denne forskningen er gjort med støt-
te fra Miljødirektoratet, Interreg Sveri-
ge-Norge, og Formas. En mer omfatten-
de rapport med fl ere analyser kan lastes 
ned her: https://brage.inn.no/inn-xm-
lui/handle/11250/2612005. 
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med enheter eller år uten ulv (Figur 4E). 
Andelen kyr av voksne dyr i avskytningen 
var likevel 5% høyere i Sverige uavhengig 
av ulveforekomst. Eff ekten av å spare kyr 
i områder med ulv framgikk også tydelig 
fra sett elg-materialet (Figur 4F). Totalt 
sett viser resultatene at ulveforekomst har 
betydelig eff ekt på jegernes uttak av elg, 
og at både ulv og jegere påvirker elgstam-
mens kjønns- og alderssammensetning.

Eff ekter av andre variabler på 
variasjonen i avskytning og sett e elg
Vi inkluderte også ulike miljørelaterte va-
riabler for å statistisk kontrollere for an-
dre tenkbare eff ekter enn ulv på avskyt-
ning og antall observasjoner. Variabler 
som ble testet var land, breddegrad og 
andel kulturlandskap i de respektive elg-
forvaltningsområdene, tetthet av bjørn, 
samt foregående års kvoter, avskytning 
og observasjoner av elg. Flertallet av de 
gjennomførte analysene viste at samtlige 
av disse variablene, oftest i kombinasjon 
med ulveforekomst, har stor betydning 
for den tidsmessige variasjonen i avskyt-
ning og observasjoner. Eff ekten av vari-
ablene var enkeltvis eller i kombinasjon 
ofte like sterke eller sterkere enn den se-
parate eff ekten av ulveforekomst. Det er 
tidligere dokumentert at det forekommer 
geografi sk variasjon i ulike livshistorie-
karakterer (som vektøkning og repro-
duksjon) hos elg i Skandinavia, og at det 
fi nnes koblinger til klima og habitat (dvs. 
mattilgang). Dette antyder at endringer i 
elgstammenes størrelse, sammensetning 
og tilhørende jaktuttak blir styrt av en 
kombinasjon av faktorer, der særlig for-
valtningsstrategi (dvs. jaktuttakets sam-
mensetning), miljøforhold og ulvens (og 
bjørnens) predasjon er viktige.

ulv, både i Norge og Sverige (Figur 4D). 
Korttidseff ekten av ulv (to år) forklarte 
mer av variasjonen i antall felt kalv og sett 
kalv enn langtidseff ekten (fem år). 

Andelen kyr av voksne i avskytnin-
gen var i begge land 17% lavere i for-
valtningsenheter med 100% ulvefore-
komst i de siste fem årene, sammenlignet 

Elgen er det viktigste bytt edyret for ulven 
hele året. Foto: Johan Månsson.
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I likhet med mange andre 
hjortedyr er elgen en po-
lygyn art. Det betyr at en-
kelte hanndyr kan pare seg 
med mange hunndyr, mens 
andre kanskje ikke får pare 
seg med noen. Men hvor 
mye varierer elgoksenes 
paringssuksess og kalvepro-
duksjon, og hva skaper den-
ne variasjonen? En vanlig 
antagelse er at oksenes alder, 
vekt og gevirstørrelse er 
viktige suksesskriterier, men 
dette er ikke alt. Å bli født 
med en sølvskje i munnen 
har aldri vært å forakte, og 
det gjelder også for elgen. 

TEKST: STINE S. MARKUSSEN (NTNU), ERLING J. 
SOLBERG (NINA), IVAR HERFINDAL (NTNU), 
ANNE LOISON (CNRS), HALLVARD HAANES (NRPA), 
KNUT RØED (NMBU), MORTEN HEIM (NINA), 
CHRISTER M. ROLANDSEN (NINA), ENDRE G. 
OFSTAD (NTNU) & BERNT-ERIK SÆTHER (NTNU)

Elgokser 
med suksess
— bare fl aks?

2020 HJORTEVILTET   75

ELG

De eldste og største oksene får 
jevnt over fl est avkom, men små 
og unge jyplinger kan også gjøre 
det bra under gitt e forhold. Det 
avgjørende er ikke oksens størrelse 
og alder i seg selv, men hvor mange 
større og eldre individer den må 
konkurrere mot om elgkyrnes 
gunst. Dett e påvirkes i stor grad av 
hvordan vi former elgbestandens 
kjønns- og alderssammensetning 
under jakta (Foto: Elgokse i Folldal, 
Lisbeth Vedaa).
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Figur 1. Gjennomsnitt lig (±SE) totalt antall kalver produsert av reproduserende okser i forhold 
til oksens alder det året den døde. Kvadratiske og oransje symbol er for okser som begynte å 
reprodusere som 2-åring, mens runde og grønne symbol er for okser som først ble fedre som 
3-åring eller eldre. Data fra perioden 1985-2012.

På øya Vega i Nordland har vi siden 
1985 studert elgens atferd, vektutvik-
ling og reproduksjon, og i løpet av de 
siste årene har vi også fått anledning til 
å lære mer om oksenes innsats under 
brunsten. Tidligere har vi fokusert på 
hva som skaper en produktiv elgku, men 
fordi kalvens far har vært ukjent, har vi 
manglet kunnskap om oksenes bidrag til 
neste generasjon. Ved hjelp av moderne 
genetiske metoder har det imidlertid 
åpnet seg et nytt vindu. Basert på vevs-
prøver fra mer enn 500 elg som har levd 
på Vega de siste 30 årene, har vi nå en 
tilnærmet full oversikt over slektskapet 
mellom individene på øya – inkludert 
hvem som er far til hvem.

Stor variasjon i oksenes 
reproduktive suksess
Nylig gjennomførte vi et studie av 
135 okser fra Vega som ble 1,5 år el-
ler eldre og som potensielt kunne være 
kjønnsmodne i brunstperioden. Av dis-
se oppnådde enkelte okser å pare seg 
med opptil 8 elgkyr per brunstsesong, 
og den mest suksessfulle oksen ble far 

til 44 kalver før den døde (Fig. 1). De 
fl este av oksene (65 %) ble imidlertid 
aldri fedre, med den følge at den gjen-
nomsnittlige kalveproduksjonen var be-
traktelig lavere (3,2 kalv pr. okse). Til 
sammenligning får de aller fl este elgkyr 
(2 år+) anledning til å bli mor før de 
dør, og har derfor lavere variasjon i kal-
veproduksjon. De to mest produktive 
elgkyrne på Vega produserte følgelig 
«bare» 19 kalver i løpet av livet.

Den viktigste årsaken til at enkelte 
okser var mer suksessrike enn andre var 
forskjeller i overlevelse (Fig. 1). Okser 
som ble skutt som halvannetåring har 
nødvendigvis få muligheter til å produ-
sere mange kalver, mens det motsatte er 
tilfelle for okser som blir gamle. Fordi 
jakta på Vega stort sett har startet etter 
brunsten, var det likevel fl ere okser som 
ble fedre etter sin død som halvanne-
tåring (Fig. 1). Også innen år hadde el-
dre okser større suksess enn yngre okser, 
og størst suksess hadde de oksene som 
også produserte kalv året før. For at en 
okse skal få mange etterkommere er det 
derfor viktig å starte reproduksjonen så 

tidlig som mulig og deretter overleve til 
fullvoksen alder.  

Hva bestemmer alderen 
ved første reproduksjon?
Fysiologisk sett kan en elgokse bli 
kjønnsmoden allerede som halvanne-
tåring og bli far for første gang som 
2-åring. Hvorvidt de også får anledning 
til å pare seg i sin første brunst som 
kjønnsmoden er en annen sak. Konkur-
ransen om paringene er hard, og det er 
ikke gitt at oksene reproduserer selv om 
de fysiologisk sett er i stand til det. For 
eksempel ble kun omkring halvparten (n 
= 23 okser) av de reproduserende okse-
ne (n = 47) på Vega fedre som 2-åringer, 
mens de resterende først ble fedre som 
3-åringer (n = 13), 4-åringer (n = 9) eller 
5-åringer (n = 2). Sannsynligvis var alle 
disse oksene fysiologisk kjønnsmodne 
som halvannetåring, men ikke alle slapp 
til under brunsten. 

Mye tyder på at det var graden av kon-
kurranse fra eldre okser som avgjorde om 
en okse ble far som 2-åring. I år med lav 
gjennomsnittlig oksealder i bestanden 
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Figur 2. Sannsynligheten for å bli far som 2-åring i forhold til gjennomsnitt lig alder på oksene 
i bestanden. Stiplet linje viser forholdet ved lav bestandsstørrelse, mens den heltrukne linjen 
viser forholdet ved høy bestandsstørrelse. Data fra perioden 1985-2012.
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var det langt fl ere åringsokser som paret 
seg, og eff ekten var størst i år med lav 
bestandsstørrelse (Fig. 2). I slike år var 
antallet eldre okser i bestanden spesielt 
lavt, og disse var tydeligvis for få til å 
forhindre at de yngre oksene prøvde seg. 

Alternativt valgte kyrne i større grad å 
slippe til yngre okser i slike år. En elgku 
er kun mottakelig for parring i 1-2 døgn 
under brunsten og følgelig kan hun ikke 
vente i det uendelige på en større okse 
uten at dette får konsekvenser for kal-

vingstidspunktet påfølgende vår.  
Når oksene først begynte å reprodu-

sere, var også dyrenes vekt og gevirstør-
relse av betydning for paringssuksessen. 
De største oksene har gjerne de største 
gevirene, og disse ble i gjennomsnitt far 

Figur 3. Antall kalver produsert ved alder for første reproduksjon (AFR) i forhold til oksenes 
relative kroppsvekt i sin aldersgruppe. Data fra perioden 1985-2012.
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da de var henholdsvis 8-9 måneder og 
drøye 4 år. Som 4-åringer veide de beg-
ge 444 kg og som kalver 202 og 217 kg 
i favør av okse 1271. Også det året de 
ble skutt var de rimelig like, men 1271 
var størst (295 kg slaktevekt mot 270 kg 
for 1040). Det var derfor ingen fysiske 
attributter alene som skulle tilsi at okse 
1040 skulle oppnå så mange fl ere etter-
kommere enn okse 1271.

Genetiske konsekvenser?
Selv om disse to oksene er ekstreme med 
hensyn til reproduktiv suksess, viser de 
hvor viktig tilfeldigheter (fødselsår) kan 
være for livets gang. Ofte, når vi disku-
terer jaktas betydning for bestandenes 
genetiske sammensetning og utvikling, 
fokuseres det på graden av størrelsesse-
lektiv jakt («vi skyter de største oksene»). 
Imidlertid er det vel så viktig å fokuse-
re på hvordan jakta bidrar til genetiske 
endringer ved å påvirke bestandenes 
kjønns- og aldersstruktur. Dersom vi 
velger en bestand med lav okseandel og 
-alder, velger vi også en bestand der ok-
senes genetiske bidrag kan avgjøres mer 
av tilfeldigheter enn av fysiske (fenoty-
piske) kvaliteter hos de enkelte oksene 
(lav seksuell seleksjon). Med litt fl aks 
kan da selv genetisk svake okser bli far 
til en stor andel av kalvene. Dette kan 
få konsekvenser for bestandenes vekst 
og utvikling, og kan være av betydning 
for hvor raskt bestander kan tilpasse seg 
endringer miljøet, som for eksempel kli-
maendringer. 
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til dobbelt så mange kalver som de min-
ste oksene i det året de startet å reprodu-
sere (Fig. 3). Okser med høyere kropps-
vekt har større sannsynlighet for å vinne 
brunstkamper mot mindre individer, og 
mye tyder på at elgkyrne også raskere 
parer seg med store og fl otte okser. 

Det hjelper med litt  fl aks!
Oksenes fysiske egenskaper er med an-
dre ord viktig for hvor mange kalver de 
produserer i et gitt år. Er du født stor og 
sterk, har du en fordel i konkurransen 
om elgkyrnes gunst senere i livet. Men 
vel så viktig er det å ha litt fl aks. Mye 
avhenger av hva slags bestand du fødes 
inn i, og mer spesifi kt, hvor mange andre 
og større okser du må konkurrere mot. 
Er du heldig, blir du kjønnsmoden i et 
område og år med få eller ingen større 
okser, og med et stort antall reprodukti-
ve kyr i bestanden. Under slike bestands-
forhold kan selv små okser ha suksess 
under brunsten («sølvskje-eff ekten») og 
genetiske fortrinn kan være av mindre 
betydning. I tillegg må du overleve – noe 
som ikke alltid er lett i en jakta bestand. 
Likevel ser vi at enkelte okser unngår å 
bli skutt i år etter år, men uten en opp-
lagt årsak. Men igjen — det hjelper med 
litt fl aks.

Okse 1040 var en slik gromgutt, og 
det til gangs. Han ble født i 1994 – sam-
me år som alle de eldre oksene på Vega 
ble skutt etter brunsten. Høsten 1995 
var han derfor blant de eldste og største 
oksene i bestanden, og ble far alt våren 
etter. Deretter dominerte han under 
brunsten i ytterligere 5 år før han ble 
skutt i oktober 2001, som 7-åring. I de 
6 årene han deltok under brunsten paret 
han seg snaue 40 ganger – ofte med de 
samme kyrne år etter år – og ble far til 
minst 44 kalver i løpet av livet.  

Okse 1271 var mindre heldig, og 
det til tross for at han også rakk å bli 
7 år før han døde. Problemet hans var 
at han levde i en periode (2004-2011) 
med mange eldre okser i bestanden, og 
ofte ble han utkonkurrert av sine stør-
re sambygdinger under brunsten. Okse 
1271 måtte derfor vente til han var 4 år 
før han ble far til sin første kalv. Også 
i årene etter gikk det trådt under brun-
sten, og da han døde i 2011 hadde okse 
1271 kun paret seg 5 ganger og blitt far 
til totalt 8 kalver.  

Til tross for forskjellene i kalvepro-
duksjon, var de to oksene skremmende 
like rent fysisk. Begge ble de veid under 
merking på vinteren (fra helikopter) 
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H., Røed K. H., Heim M. & Sæther 
B.E. (2018) Fitness correlates of 
age at primiparity in a hunted 
moose population. Oecologia. 
186: 447–458. 

Markussen S.S., Herfi ndal I., 
Loison A., Solberg E. J., Haanes 
H., Røed K. H., Heim M. & Sæther 
B.E. (2019) Determinants of age 
at fi rst reproduction and lifetime 
breeding success revealed by full 
paternity assignment in a male 
ungulate. Oikos. 128: 328-337.

Mange okser får ikke anledning til å pare seg 
med noen elgkyr, og noen blir først fedre ett er 
sin død.  (Foto: Dagh Bakka)



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
Tlf 74 07 51 30
www.verdalsbruket.no

V
e

st
v

ik
 R

e
k

la
m

e
 a

s 
• 



80   HJORTEVILTET 2020

ELG

Elg i frodig sommerbeite. Foto: Espen Åsan (Faun Naturforvaltning) 
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Elgbeitetakseringer
i Vestfold  og Telemark

Elgbeitetaksering er et verdifullt styringsverktøy som del av 
en bærekraftig elgforvaltning. Kunnskap om tilstanden til 
elgens vinterbeite er imidlertid lav mange steder. Med mål 
om å forbedre kunnskapsgrunnlaget, tok fylkeskommunen 
i Vestfold og Telemark initiativ til å gjennomføre en regi-
onal elgbeitetaksering våren 2019. Faun Naturforvaltning 
fi kk ansvar for gjennomføringen av prosjektet. Her gir vi 
et kort innblikk i resultatene, og viser eksempel på hvordan 
beitetrykket har utviklet seg over tid parallelt med endret 
bestandstetthet for elg i Drangedal kommune.

TEKST: MORTEN MELAND1, OLE ROER1, OLE BJØRN BÅRNES2 OG KRISTIAN INGDAL2

1 FAUN NATURFORVALTNING AS
2 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Bakgrunn
I Vestfold og Telemark var elgbestanden på 
sitt høyeste på slutten av 1990-tallet. Som 
følge av et betydelig overbeite og vesentlig 
nedgang i bestandskondisjon, valgte for-
valtningen å redusere elgbestanden kraftig 
i årene som fulgte. Etter en lengre periode 
med bestandsreduksjon, er nå tettheten av 
elg på et nivå som antas å være mer tilpas-
set et bærekraftig beitegrunnlag. Inntil nå, 
forelå det imidlertid få nye undersøkelser 
som kunne dokumentere dette.

Hva er elgbeitetaksering?
Hensikten med en elgbeitetaksering er 
å gi en oversikt over elgens beitetilgang 
og utnyttelsen av de viktigste beiteplan-
tene. Regelmessige beitetakseringer gir 
dessuten mulighet til å dokumentere 
endringer i beitetrykk og beitetilbud. I 
beitetaksten registreres data fra de vik-
tigste plantene som inngår i elgens vin-
terbeite, bl.a. furu, bjørk og ROS-arter 
(rogn, osp, selje og vier). 

Taksten i Vestfold og Telemark ble 
gjennomført som overvåkingstakst etter 

Solbraa-metoden der siste års skudd-
beiting på de utvalgte indikatorartene 
ble vurdert (Solbraa 2008). Takserte 
bestand i hogstklasse 2 ble på forhånd 
valgt ut tilfeldig fra skogbruksplaner 
etter kriteriene for anvendt metodikk. 
Innenfor hvert bestand takserte vi ca. 30 
prøvefl ater (Figur 1) ved å registrere an-
tall planter, plantehøyde og beitegrad for 
hver indikatorart på hver fl ate, i tillegg 
til antall møkkruker. Registreringene 
gir grunnlag for å beregne plantetetthet 
(antall planter per daa), gjennomsnitts-
høyde og beitetrykk for de ulike plan-
tegruppene i studieområdet. I samsvar 
med Solbraa (2008) vurderte vi bestan-
der som overbeitet dersom beitetrykket 
var høyere enn 35 %.

Omfang
Prosjektet er, etter det vi kjenner til, 
den mest omfattende beiteundersøkel-
sen som er gjennomført her til lands. 
Det ble taksert 481 bestand fordelt på 
26 kommuner (Meland m.fl . 2019). 
Fordelingen av antall bestand per kom-
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Figur 1. Prinsippskisse som viser hvordan prøvefl atene legges ut innen-
for bestandene som blir taksert. Røde sirkler viser prøvefl atene og 
svarte streker viser bestandsgrense + takstlinjer. Avstanden mellom 
prøvefl atene justeres ett er størrelsen på bestandet som takseres. 
Samlet takseres ca. 30 prøvefl ater per bestand.

Figur 3. Antall felte elg, sett  elg per jegerdag samt felt elg per jeger-
dag*10 (øvre fi gur), kalve- og tvillingrater (midtre fi gur) og slaktevekter 
for kalv og ungdyr (nedre fi gur) for Drangedal kommune i perioden 
1990-2018.

Figur 2. Gjennomsnitt lig beitetrykk i undersøkte bestand i Drangedal, 
utt rykt som % beitede årsskudd for indikatorartene furu, bjørk, ROS 
og gran i henholdsvis 2005, 2008, 2014 og 2019 (n=35). Grensen for 
overbeite, 35 %, er vist med vannrett , rød strek. 
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Takstbestand i Telemark. Foto: Sigbjørn Rolandsen (Faun Naturforvaltning)

mune ble gjort med bakgrunn i tellende 
elgareal, kombinert med andelen pro-
duktivt skogareal. Samlet sett var det 
ca. 24 000 daa tellende elgareal og 13 
000 daa produktivt skogareal bak hvert 
takserte bestand. 

Beitetrykk og beitepotensiale på regio-
nal skala
Det var betydelig variasjon i beitetrykk 
og beitepotensiale mellom kommu-
nene i Vestfold og Telemark (Meland 
m.fl . 2019). 

Beitetrykket på furu og bjørk var lavere 
enn grensen for overbeite (<35% av siste 
års skudd) i nær alle kommuner. Bei-
ting på gran forekom, men i ubetydelig 
grad. ROS-artene, som er de kvalitativt 
viktigste beiteplantene, var imidlertid 
overbeita (>35% av siste års skudd) i de 
fl este kommunene. Med andre ord var 
beitetrykket på disse artene høyere enn 
det som anses som biologisk optimalt. 
Vi fant et generelt høyere beitetrykk i 
kommunene i «Vest-Telemark», spesielt 
for ROS-artene. Lavest beitetrykk fant 
vi i kommuner i Vestfold, om enn med 
en del variasjon mellom kommunene.

Plantetettheten er et uttrykk for 
beitepotensialet. Vi fant det høyeste 
beitepotensialet i Vestfold, og her var 
tettheten av ROS-artene klart høyest. 
Gjennomsnittlig plantetetthet av bjørk 
og ROS-arter var noenlunde lik mel-
lom regionene i Telemark, men også 
her fant vi en del variasjon mellom 
kommunene. 

Utviklingen i elgbestanden i Drangedal 
Drangedal er en av kommunene i Te-
lemark som har gjennomført elgbeite-
takseringer jevnlig siden 2005 (Figur 
2). Dette gav oss muligheten til å sam-
menligne utviklingen i beitetrykk og 
bestandskondisjon i en periode med be-
standsreduksjon. 

I Drangedal så man konsekvensene av 
økt elgtetthet allerede i første halvdel av 
1990-tallet i form av en gradvis synken-
de produktivitet blant elgkyrne (Figur 
3). Senere ble en tilsvarende nedgang re-
gistrert i slaktevektene for kalv og ung-
dyr (Figur 3). På starten av 2000-tallet 
ble det så igangsatt en bestandsreduk-
sjon som pågikk de neste 15 årene. De 
siste 4-5 årene er bestanden holdt på et 
noenlunde stabilt nivå (Figur 3). 

Utviklingen i bestandsstørrelse og 
beitetrykk viser en klar sammenheng 
over tid, særlig for ROS-artene. I sam-
svar med fortsatt høy tetthet av elg, fant 
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vi kraftig overbeite både på bjørk og 
ROS-artene i 2005. Etter hvert som 
elgtettheten avtok, gikk som forventet 
beitetrykket ned i påfølgende elgbeite-
takster. I 2019, fj orten år etter den før-
ste taksten, fant vi likevel at ROS-ar-
tene bar preg av å være overbeitet, til 
tross for en betydelig lavere elgtetthet 
nå enn tidligere. 

Utviklingen i elgbestanden i Dran-
gedal er ikke særegen, men gjenspeiler 
utviklingen i mange av kommunene i 
Sør-Norge. Den er likevel et godt ek-
sempel på at kraftig overbeite over en 
lang periode gir langvarige negative 

konsekvenser for elgens bestandskondi-
sjon. Fortsatt er man ikke i «mål» med 
hensyn til bestandskondisjon da det viser 
seg å være vanskelig å snu utviklingen i 
kalveproduksjon og slaktevekter etter en 
langvarig overbeitesituasjon.

Hvorfor har ikke bestands-
kondisjonen for elg bedret seg?
Til tross for at beitetrykket er redusert 
etter over 15 år med reduksjon i elgtett-
het, ser vi ingen tydelige positive utslag i 
slaktevektene for kalv/ungdyr eller kalve-
produksjonen. Vi tror det er fl ere forhold 
som kan være medvirkende til manglen-

de økning i elgens bestandskondisjon. 
For det første har bestandsreduksjo-

nen tatt lang tid. Dette har ført til at 
beitene har vært nedslitt over lang tid, 
og dermed trolig redusert bæreevnen 
for elg. Det er også en kjent sak at 
individer som er født små forblir små 
gjennom hele livet og at «tunge» elgkyr 
generelt produserer tyngre kalver enn 
kuer i dårligere hold, såkalte «morsef-
fekter». Kombinert med lang gene-
rasjonstid betyr det at dyr født under 
dårlige kår vil påvirke bestandskondi-
sjonen negativt over lang tid. For det 
tredje så vil hogstaktivitet være av stor 

Beita årsskudd av bjørk. Foto: Morten Meland (Faun Naturforvaltning) 
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betydning for produksjonen av elgfôr 
og det tilgjengelige mattilbudet. Høy 
aktivitet i skogbruket er attraktivt sett 
med «elgøyne» og bidrar til at stadig 
nye hogstfl ater kan produsere «elgmat». 
Aktiviteten i skogbruket er imidlertid 
sjeldent konstant og har generelt vært 
synkende de siste 20-30 årene, kanskje 
med unntak av de siste 5 årene (www.
ssb.no, tabell 03795). Målt som antall 
felt elg per arealenhet med ungskog, er 
det derfor grunn til å tro at bestands-
reduksjonen for elg i Vestfold og Tele-
mark har vært lavere enn det en skulle 
tro, om man samtidig tar hensyn til 
utviklingen i foryngelsesarealene. 

Vegen videre
Prosjektet har bidratt med viktig kunn-
skap om elgens beitetrykk i områder der 
kunnskapsgrunnlaget tidligere har vært 
begrenset. En slik elgbeitetaksering har 
imidlertid liten verdi dersom resultatene 
fra beitetaksten ikke brukes aktivt videre 
i forvaltningen. Sett i sammenheng med 
sett elg- og felt elg-data og andre rele-
vante parametere, vil tilsvarende takster 
legge grunnlaget for en mer presis og 
kunnskapsbasert elgforvaltning. Vi an-
befaler forvaltningen å rette økt fokus 
på beiteressursene. Et konkret eksem-
pel på dette er å sette mål på maksimalt 
beiteuttak i de kommunale målsettinge-
ne for elg. Dette prosjektet kan forhå-
pentligvis også inspirere andre fylker til 
å gjennomføre tilsvarende undersøkelser, 
som ledd i en kunnskapsbasert og bære-
kraftig forvaltning av elg. 

Furubeite. Foto: Espen Åsan (Faun Naturforvaltning)
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Kari Bjørneraas 
– ei dame for framtida
Kari Bjørneraas er utdannet biolog fra NTNU og er en av to i Mijødirektoratet som jobber 
med hjortevilt på heltid. Hun har avlagt doktorgrad i biologi på temaet elg og arealbruk og 
nyter stor respekt i fagmiljøet og ute blant de lokale forvalterne. Kari er fagpersonen med 
sterk integritet og som ikke uttaler seg på et følelsesmessig grunnlag. 

TEKST: FRANK ROBERT LUND

En grunnleggende interesse for natur. 
Kari forteller at som liten var hennes 
ønske å bli forfatter. Det ble imidlertid 
mange turer til skogs i barndommen. In-
teressen for natur ble sterkere og sterke-
re og ønsket om å jobbe med dyr og na-
turressurser ble etter hvert mer klart for 
henne. Faren jaktet både elg og rype og 
det var ofte viltkjøtt på bordet. Kari tok 
selv jegerprøven og skaff et seg både fu-
glehund og hagle, men etter hvert sluttet 
hun gradvis å jakte. Hagla ble solgt og 
erstattet med sykkel. Nå er det sambo-
eren som er jeger og fyller fryseren med 
kjøtt, men Kari deltar gjerne som passiv 
jeger hvis tiden ellers gjør det mulig. 

Kari synes det er viktig å sette av tid 
til turer. Skigåing om vinteren og bading 
i havet om sommeren er aktiviteter som 
Kari setter høyt. Med fi re aktive barn i 
huset blir også mye tid tilbrakt på side-
linjen i håndballhaller og på fotballba-
nen og bak vaff eljernet. Slik er ofte hver-
dagen for en stor barnefamilie, men hun 
fi nner tid for selvrealisering og har blant 
annet hoppet i fallskjerm. 

Vegen blir til.
Med naturinteressen kom interessen for 
biologifaget. Kari studerer på NTNU, 
og reiser på utveksling til både Svalbard 
og New Zealand. Hun planlegger etter 
hvert å ta en master på svalbardrein, men 
dette ble forhindret fordi det ikke var 
plass til fl ere på feltstasjonen. Studenten 
måtte fi nne en annen veg og dermed ble 
det master på elg i stedet. Med kompe-
tanse på elg var ikke vegen lang mot en 
doktorgrad på elg. Et stort arbeid om-

kring elgens arealbruk med merking av 
nærmere 200 elg i Nord-Trøndelag var 
satt i gang. «Jeg var på rett sted til rett tid», 
forklarer Kari. Universitetet foreslo at 
masteroppgaven burde følges opp med 
en doktorgrad og Kari grep sjansen. 

Kari fi kk snart tilbud om jobb i vilts-
eksjonen hos Miljødirektoratet og her er 
hun fortsatt. 

«Klauvvilt i norsk natur».
Boka «Klauvilt i norsk natur- historie, 
biologi og forvaltning» kom i 2012 og 
Kari ledet arbeidet med boka og rediger-
te sammen bidrag fra et tyvetall av våre 
fremste forskere på hjortevilt. «Boka er 
et nyttig faglig grunnlag for god lokal 
forvaltning» skrev Vidar Holthe i sin 
omtale av boka i «Hjorteviltet  2013»

Kari oppsummerer boka slik: «Klarer 
vi å forvalte viltet slik at det gir oss 
verdier uten å forårsake uakseptable 
ulemper, er vi på god vei mot å oppnå en 
generell samfunnsaksept for klauvvilt-
forvaltninga. Bokproduksjonen krevde mye 
av alle involverte. Det var mye jobb, men 
svært lærerikt for meg». Boka nyttes i dag 
til opplæring i viltforvaltning på fl ere 
nivåer. 

Kari roses av kollegaer og 
ellers i fagmiljøet.
Kari får de beste skussmål fra kollegaer 
og administrasjonen i Miljødirektora-
tet. Det tegnes et bilde av en ryddig og 
strukturert kollega med høy kompetanse 
og stor arbeidskapasitet. Kari er faglig 
sterk og møter alltid opp, blid og trivelig, 
og vel forberedt. 

Kari er alltid åpen og positiv til faglige 
kommentarer og begrunnet kritikk. Hun 
søker hele tiden etter gode praktiske løs-
ninger uten at det går prestisje i saken. 
Dette er en fremragende egenskap for en 
byråkrat. «Det står respekt av hvordan hun 
i et ellers mannsdominert fagmiljø fi kk 
svært forskjellige forskere til å respektere 
henne og følge hennes anvisninger som 
redaktør av Klauvvilt i norsk natur», skri-
ver Vidar Holthe i en kommentar. Gjen-
nom sin væremåte og fremtreden kommer 
hun lett overens med folk.

Ung, kvinnelig sjarm er heller ikke 
noe minus i et mannsdominert hjorte-
vilt-Norge med gråstenk i håret. 

Hverdagen i Miljødirektoratet.
Kari begynte som vikar i Miljødirek-
toratet, men ble raskt knyttet til di-
rektoratet i fast stilling. Viltseksjonen 
har vært hennes arbeidsplass og hun 
har hele tiden jobbet mye med hjorte-
vilt. Nå er hun en av to som kun job-
ber med hjorteviltforvaltning på heltid 
i Miljødirektoratet. Kari nevner i den-
ne sammenhengen at etter den nylige 
omorganiseringen i Miljødirektoratet 
hører jaktutøvelsen nå til viltseksjonen 
og ikke friluftslivseksjonen slik som den 
har gjort i mange år. Kari oppfatter dette 
som en bedre løsning. 

Kari er den i Miljødirektoratet som job-
ber mest med Hjorteviltregisteret og hun 
har på vegne av Miljødirektoratet hatt et 
betydelig ansvar i arbeidet med CWD. 
Utfordringene knyttet til CWD har vært 
store og vanskelige å takle både for for-
valtning og berørte. Utfordringene til tross, 
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Kari får klapp på skulderen for sin innsats 
og har ikke vært den som har skapt de 
store overskriftene siden CWD for første 
gang ble registrert i Norge i 2016.  

Kari sitter i et kontorlandskap og dis-
kuterer viltforvaltning over skilleveg-
ger med gode kollegaer. Her diskuteres 
hjorteviltforvaltning generelt, samt lover 
og regler. Mye av tiden går med i telefo-
nen til å svare på henvendelser fra fylker 
og kommuner, grunneiere og valdledere. 
«Det er fl ott at folk ringer. Det er nyttig 
for oss å få innspill fra alle nivåer utenfra 
for å kunne gjøre en best mulig jobb for 
fellesskapet og formidle beslutningene 
på en forståelig måte. Vi skulle gjerne 
bidratt med enda mer informasjon ut til 
grasrota, da vi ser at dette bidrar til mer 
forståelse i de forskjellige sakene». 

Saksbehandling, dispensasjoner og 
statlig viltfond er også innenfor arbeids-
området til Kari.

Hun berømmer alle ute i den praktiske 
forvaltningen. Hun møter så mye positive 
folk. Mange er veldig engasjerte, stiller opp 
når det trengs og gjør det de blir bedt om. 
«Generelt er hjorteviltforvaltning mindre kon-
fl iktfylt enn mye annet», sier Kari smilende.

Det er ikke hver dag du treff er Kari 
på kontoret. Det er mye møtevirksom-
het ute hos de forskjellige aktørene. Kari 
jobber mot f.eks. forskningen, Mattilsy-
net og SNO og ikke minst den praktiske 
forvaltningen på fl ere nivåer. 

Fremtidige utfordringer innen norsk 
hjorteviltforvaltning.
Det er naturlig å spørre Kari om hvil-
ke utfordringer hun ser for seg når det 
gjelder forvaltningen av hjortevilt i årene 
som kommer. 

Etter å ha jobbet intensivt med pro-
blemstillingene omkring CWD er det 
naturlig å begynne her.

«Norge er det eneste landet i Europa 
som har påvist smittsom CWD innenfor 
sine grenser. Her har vi et stort ansvar. 
Vi gjør vårt beste for å hindre spredning, 
men skulle det vise seg at vi får spredning 
av CWD er dette svært alvorlig og det 
kan gi oss store utfordringer. 

Generell reduksjon av antallet sal-
teplasser og andre samlingssteder for 
hjortevilt, bestandsreduksjon i kontakt-
bestandene, tiltak som minimaliserer 
dyras bevegelse mellom områder og fort-
satt informasjon til mennesker som bru-
ker området, vil være med på å redusere 
sannsynligheten for smittespredning».

Traf ikk og vilt er en annen stor utfor-
dring. Alt for mange dyr påkjøres hvert 
år og mennesker skades og dør i traf ikken 
etter kollisjoner med hjortevilt. Dette er 
et fagområde hvor arbeidet må intensi-
veres.

Kari er på feltarbeid i Nord-Trøndelag og peiler ett er GPS-merka elg i forbindelse med doktorgraden. Foto: Alf Lund
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Klimaendringene påvirker også vårt hjor-
tevilt. Klimaet endres gradvis, men vi vil 
se endringer i vår tid. Indirekte eff ekter i 
form av variasjon i beitekvalitet er allerede 
nå tydelige. Vi må hele tiden ha fokus på 
klimaeff ektene i vår forvaltning framover. 

Vi bør også ha fokus på den framtidige je-
geren. Vil vi ha et tilstrekkelig antall jegere 
til å ta ut det nødvendige antall dyr i våre 
store hjorteviltbestander i årene framover? 
Det er vel ingen umiddelbar krise, men vi 
må ikke undervurdere jegerens rolle i den 
framtidige hjorteviltforvaltningen. 

Blir det mer fokus på økonomi enn natur 
etter at Landbruks- og matdepartementet 
overtok ansvaret for høstbare viltarter fra 
Klima- og miljødepartementet? 

Klarer vi regionutfordringene? Klauvvilt 
må forvaltes på tvers av administrative 
grenser og i større grad i viltets årsleve-
områder enn hittil. Dette viser seg å være 
utfordrende i mange områder. 

Kari understreker betydningen av å ha 
eierløse hjorteviltbestander. Viltet er for 
alle og dette bidrar til et sterkt engasje-
ment fra mange hold. Kari som er glad 
i å jobbe med både vilt og folk sier hun 
lærer noe nytt hele tiden og fi nner stor 
glede i å bidra til en best mulig forvalt-
ning sammen med andre. 

Ei dame for framtida.
Vi er imponert over møtet med ei faglig 
sterk dame. Hun står i seg selv og vet 
hva hennes holdning er, og uansett 

hva omgivelsene mener kan hun 
fortsatt stå for sine meninger. Kari har 
sterk integritet, men samtidig er ikke 
prestisje noen sak for Kari. Hun skifter 
mening hvis det er faglig riktig og 
uttaler seg ikke følelsesmessig. Noen er 
høylytte, men ikke Kari. Hun er ryddig 
i alt hun gjør og vi er takknemlige som 
får ta del i hennes kompetanse gjennom 
hennes rolle i redaksjonsrådet for 
«Hjorteviltet». 

Vi tenker at Kari er ei dame for 
framtida i Miljødirektoratet. Kari vil 
sitte igjen med masse kompetanse innen 
sitt fagområde da mennene rundt henne 
etter hvert går over i pensjonistenes 
rekker. Vi ser for oss Kari i en utvidet 
funksjon i framtida. Vi ønsker henne 
uansett lykke til. 

Kari besøker Norsk hjortesenter på Svanøy. Foto: Erik Lund
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Anders Lorentzen Kolstad (2019): 
Moose browsing eff ects on boreal production 
forests – implications for ecosystems and human 
society. Ph.D. Thesis, NTNU Trondheim, aug 2019

Norsk tittel: Eff ekten av elgbeite i boreale produksjonsskoger – im-
plikasjoner for økosystemer og samfunn.  Arbeidet består av fi re se-
parate vitenskapelige publikasjoner:

Pervasive moose browsing in boreal forests alters successional tra-
jectories by severely suppressing keystone species.

Cervid exclusion alters boreal forest properties with little cascading 
impacts on soils. Moose eff ects on soil properties, tree canopies and 
understory vegetation – a path analysis.

Promoting system thinking and collaboratative learning in boreal 
forest management using av web-based knowledge system.

Universitetet skriver i en populærpresentasjon om arbeidet:
En til to elger per km² er vanlig mange steder i Norge. Likevel 

mangler vi oversikt over hvordan skogens konge påvirker naturen.
Satt på spissen er en elg 500 kg på stylter som går rundt og tram-

per ned jordsmonnet. Den spiser opp mot 40 kg plantemateriale og 
produserer 13 liter urin og 2,5 kg avføring daglig. Når vi tar i betrakt-
ning hvor mye elg vi har her til lands, er det klart at denne arten har 
en enorm innvirkning på norsk natur.  Det forteller forsker Anders 
Lorentzen Kolstad ved NTNU Vitenskapsmuseet. 

Utmarksbeite er den mest utbredte formen for arealbruk vi har i 
Norge, og elgen som art reguleres så tett av mennesker at den nær-
mest kan regnes som et vilt husdyr. Det endelige ansvaret for elgfor-
valtningen ligger faktisk hos Landbruks- og matdepartementet, for-
klarer Kolstad.  På tross av dette mangler vi ifølge Kolstad en helhetlig 
forvaltning av elgen som tar innover seg hvor stor påvirkning elgen 
har på alle de andre artene i skogen.

Skog og elg henger så tett sammen at vi egentlig kan si at de er to 
sider av samme sak. Likevel forvaltes de i stor grad separat i dag. Det 
hadde vært en stor fordel for hele økosystemet dersom skog og elg ble 
forvaltet som én ressurs.

I arbeidet undersøkte Kolstad hvordan elgbeite påvirket 31 ulike 
skogsområder i Trøndelag og Telemark. På hvert av disse stedene ble 
et område på 20 ganger 20 meter på et hogstfelt gjerdet inn, slik at 
elgen ikke kunne beite der. Gjerdene stod på det lengste oppe i åtte år.

Hvis du sammenlikner med livssyklusen til et tre er åtte år kort, så 
dette gir oss kun et bilde av hvordan vegetasjonen påvirkes i en tidlig 
fase. Det er likevel så lenge at variasjoner mellom år – for eksempel 
i vær – ikke påvirker dataene i stor grad.  Studieperioden var også 
lang nok til å bekrefte at dagens beitetrykk fra elg gjør livet hardt for 
lauvtrærne. Det var likevel overraskende at vi i hele studieområdet 
ikke fant en eneste rogn som hadde unnsluppet elgens kjever. Av fl ere 
tusen rogner ser det ikke ut som om ett eneste av dem vil vokse opp.  
Når løvtrærne forsvinner overtar bartrær, først og fremst gran. Det får 
igjen konsekvenser for artsmangfoldet, siden løvtrær – særlig rogn, 
osp og selje – er viktig for alt fra fugler og insekter til mose og lav.

Kunne vi gjort mer for å sikre fl ere store rognetrær i norsk produk-
sjonsskog? Et viktig første steg ville være å begynne å vurdere den 
samlede belastningen fra både skogbruk og beite på rogn. Men hvem 
snakker på vegne av rogna? Den har jo ingen økonomisk verdi.  Han 
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legger til at endringen i skogsammensetningen dessuten forplanter 
seg i jordsmonnet og undervegetasjonen.

Elgen er tung og derfor komprimeres jorda når det er mye elg. Men 
skal man virkelig forstå hvordan jordsmonnet reagerer på elg må dette 
undersøkes i mange fl ere år enn jeg har gjort i min studie.

Kolstad har ikke bare undersøkt konsekvensene av hardt beitetrykk 
i doktoravhandlingen sin. Han har også lagd et nettbasert samar-
beids- og læringsverktøy som samler kunnskapen om skogøkosys-
temet og elgens rolle i det.

I dag er det svært vanskelig for dem som jobber med elgforvalt-
ning å få oversikt over elgens mange roller i natur og samfunn. Det 
er rett og slett ikke tilrettelagt for at man kan hente inn hele bredden 
av synspunkter. Da blir det gjerne sånn at den interessegruppen som 
roper høyest får mest gjennomslag, forklarer Kolstad.

På nettsiden forsøker vi å samle alle brikkene – både de positive 
og negative – slik at hele bildet blir tydelig. Da er det lettere å ta 
gode avgjørelser. Han legger til at denne nettsiden ikke er nok. Det 
kreves videre innsats og innovasjon for å skape gode møteplasser for 
forskere og samfunnsaktører, slik at vi kan begynne å forvalte elgen 
på en helhetlig måte.

 I dag er naturforvaltningen ofte veldig sektorspesifi kk, i den for-
stand at man vurderer bare en art av gangen – enten det er elg eller 
grantrær. Det er også en tendens til at næringsinteresser, for eksempel 
skogbruk, prioriteres ut over ikke-økonomiske interesser, forklarer 
Kolstad. Til det nettbaserte verktøyet skal undertegnede (VH) som 
gammel grinebiter få komme med noen kommentarer.  Du kan slå 
opp på nettstedet: EcosystemMoose.com.  I tillegg til Kolstad er det 
fl ere sentrale elg- og beiteforskere som står bak.  Hele innfallsvinke-
len virker svært teoretisk med piler og diagrammer.  Jeg er redd at 
de lokale og regionale beslutningstakerne vil fi nne det lite aktuelt å 
benytte denne kilden når lokale beslutninger/prioriteringer og veivalg 
skal gjøres.  Det har ikke vært noen bevegelser eller nytt fagstoff  på 
nettstedet fra oktober 2019 og frem til dette skrives i mai 2020, og 
jeg tror dessverre det skal bli vanskelig å blåse liv igjen i noe som etter 
lanseringen har ligget helt dødt i over et halvt år.

Stine Svalheim Markussen (2018): 
Causes and consequences of inter-sexual life 
history variation in a harvested polulatrion. 
Ph.D. Thesis.  NTNU Trondheim juni 2018
Alle kjenner vi det klassiske eksperimentet på Vega, hvor man skjøt 
vekk alle eldre elgokser i bestanden, og det fi kk dramatiske konse-
kvenser for kalvetilveksten.  På Vega har man hatt mulighet til å fort-
sette forskningen hvor man har kunnet følge bestanden på individni-
vå.  Her kommer et spennende dr.arbeid.  Vi lar Stine fortelle:

Et individ sin livshistorie er de stadiene knytt til reproduksjon 
og overlevelse som individet gjennomgår i løpet av livet. Variasjon i 
livshistorietrekk mellom individ er både et resultat av, og grunnlaget 
for evolusjonære og økologiske prosesser. Et viktig livshistorietrekk 
er alder ved første reproduksjon fordi det kan ha konsekvenser for 
vitale rater senere i livet. Denne avhandlingen utforsker årsaker og 
konsekvenser av individuelle forskjeller i alder ved første reproduk-
sjon og vitale rater for både kyr og okser i en elgbestand på øya Vega i 
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Nordland. Hos både kyr og okser var det stor variasjon i reproduktiv 
suksess, sannsynlighet for å overleve og alder ved første reproduksjon 
mellom individer. Individer som fi kk fl ere avkom et år hadde høyere 
sannsynlighet til å få fl ere avkom igjen året etter. Dette førte til posi-
tiv autokorrelasjon i reproduktiv suksess, hvor de som startet tidlig å 
reprodusere fi kk en større reproduktiv suksess gjennom deres levetid. 
Avhandlingen utforsket også om habitatbruk kunne forklare indivi-
duell variasjon i reproduksjon og overlevelse. Individ som brukte åpne 
grasområder hadde ofte en høyere sannsynlighet for å bli skutt under 
jakta. Samtidig ga en høy bruk av åpne grasområder høyere reproduk-
tiv suksess hos kyr og høyere kalvevekter. Resultatene tyder på at jakt 
påvirker livshistoriesammensetningen i bestanden. 

Individuelle forskjeller i reproduksjon og overlevelse kan ha konse-
kvenser for en bestands dynamikk, genetiske sammensetning og le-
vedyktighet. Langvarige individbaserte studier hvor vi kjenner indivi-
ders fulle livshistorie gir derfor svært viktig kunnskap om bestanders 
demografi  og struktur. 

Ulike elger «presterer» ulikt både i forhold til kalveproduksjon og 
livslengde. Dette har konsekvenser både for bestandenes utvikling, 
genetiske sammensetning og evne til å tilpasse seg og overleve på 
lang sikt. Resultater fra merkeprosjekter der vi har hatt mulighet til 
å følge de ulike elgenes skjebne og prestasjoner fra vugge til grav er 
svært nyttige. Slike studier kan lære oss mye om hvordan en bestands 
størrelse og sammensetning påvirkes både av naturlige og menneske-
lige forhold. I avhandlingen brukte Markussen såkalte stokastiske be-
standsmodeller til å analysere hvordan kalveproduksjonen hos elg ble 
påvirket av samvariasjonen mellom ulike påvirkningsfaktorer. I tillegg 
ble modellene brukt til å beregne den eff ektive bestanden, eller det 
antallet okser og kyr som faktisk deltar i reproduksjonen. Resultatene 
fra modellene viste at spesielt oksenes overlevelse og aldersmessige 
sammensetning har stor innvirkning på den eff ektive bestandsstør-
relsen og spesielt på fordelingen av farskap.

Zea Walton(2020): Movement across 
scales: red fox spatial ecology.  Ph.D. 
Thesis. Høgskolen i Innlandet. Mars 2020

Revene er sky og listige, noe som gjør det vanskelig å studere dem 
i naturen. Men ved å feste GPS-halsbånd på 134 rødrever i Norge 
og Sverige har Zea Walton ved Høgskolen i Innlandet funnet ny og 
detaljert informasjon om hvordan reven beveger seg mellom ulike 
områder, dens aktivitetsmønster og adferd.

GPS-sporingen viste at en revetispe, som forskerne kalte Gunnel, 
forfl yttet seg så mye som 1036 kilometer på ni dager, fra Norrköping 
til langt opp i Midt-Sverige. Det tilsvarer nesten tre maratonløp om 
dagen. En annen rev, en hannrev de kalte Trond, fl yttet seg fra Enger-
dal og nesten ut til kysten i Trøndelag, og tilbake igjen.

Vi vet lite om hvordan rødreven beveger seg, og det viser seg at 
revenes hjemmeområder er mye større enn vi har hatt kunnskap om 
til nå, sier Walton.

Bestanden av rødrev øker i Skandinavia, noe som kan ha fl ere ne-
gative konsekvenser. Den spiser det den kan komme over, både av egg 
og fugleunger. Den tar lirype, skogsfugl og hare, arter som er populære 
for jegere. Reven jakter også systematisk etter rådyrlam i kulturland-
skapet, og predasjonen er, ikke bare absolutt, men også relativt sett 
større i tette rådyrbestander.  Rødreven kan også fortrenge den truede 
fj ellreven ved å ta over hiplasser og  drepe fj ellrevunger. Mer kunnskap 
om rødreven er avgjørende for å kunne forutsi hvordan de sprer seg, 
hvor mange det fi nnes av dem i naturen, samt bedre forstå hva slags 
påvirkning størrelsen på bestanden har på økosystemet, sier Zea.

I doktoravhandlingen viser Zea sammenhengen mellom miljø-
faktorer og rødrevens leveområde. Dette vil kunne ha betydning for 
forståelsen av, og dermed forvaltningen av, rødreven i Skandinavia i 
framtiden. Studien viser at rødreven kan bevege seg over store områ-
der, opptil 1036 kilometer på ni dager. Hvorfor noen rever forfl ytter 
seg så mye, vet ikke forskerne. I ulvedebatten har enkelte uttrykt eng-
stelse for at ulven kan spre revens lille dvergbendelorm til Norge.  Det 
ser ut til at reven har mobilitet nok til å gjøre det selv!

Bare noen drar på langtur.  GPS-sporingen viser at det er store 
variasjoner mellom individene av rever når det gjelder hvor store om-
råder de beveger seg innenfor.

Rødrever som lever i nordlige skogsområder der det er få mennes-
ker og lite landbruk, har et hjemmeområde som er omtrent fi re gan-
ger større enn rever som lever i mer produktive områder i lavlandet. 
Mens noen drar på langtur, er andre mer hjemmekjære.

Ett av spørsmålene hun mener det er viktig å få fl ere svar på er 
nettopp hvordan rødreven oppfører seg og beveger seg i områder nær 
mennesker. I doktorgradsarbeidet har hun også påvist en dynamikk 
som hindrer innavl: Hanner som er i slekt, spredde seg lenger unna 
hverandre enn hanner som ikke er i slekt.

En tilpasningsdyktig art. At rødrevene i så stor grad er i stand til å 
tilpasse seg, blant annet ved å spre seg, er et trekk som kan ha betyd-
ning for størrelsen på bestanden i framtida: Det gjør dem i stand til 
å håndtere både klimaendringer og menneskelige inngrep i naturen. 
Hva som får noen rødrever til å forfl ytte seg over lange avstander 
og til å etablere seg i nye områder, er fortsatt et åpent spørsmål. Vil 
rever foretrekke å etablere seg i nærheten av mennesker – i områder 
med god ressurstilgang og mange artsfrender – eller vil de foretrekke 
områder med færre ressurser og konkurrenter? 

Robert Spitzer(2019): Trophic resource 
use and partitioning in multispecies 
ungulate communities.  Ph.D. Thesis.  
SLU. Umeå. 2019
(Sammendrag i oversettelse)  I de siste desenniene har stammene av 
klauvvilt økt på den nordlige halvkloden, samtidig som artene også 
har utvidet sin utbredelse.  I Europa har elg, rådyr, hjort og dåhjort 
vært særlig fremgangsrike, med bestander som i dag er dobbelt så 
store som på 1960-tallet. I områder som før hadde enkeltindivider 
av enkelte arter er det nå ofte individrike fl erartssystemer.  Forand-
ringene viser stor fremgang for viltforvaltningen, men også store ut-
fordringer.  Tette klauvviltstammer medfører økt risiko for skader på 
skog og avlinger, fl ere viltulykker i trafi kken og økt risiko for at vilt 
sprer sykdommer til husdyr og mennesker.  Det kan være utfordrende 
å håndtere de konfl iktene som store viltbestander medfører, spesielt 
der det mangler erfaringer for hvordan nye viltarter fungerer og inte-
grerer med det miljø de lever i.  Usikkerheten i forvaltningen av slike 
nye fl erartssystemer håndteres ofte gjennom såkalt «adaptiv forvalt-
ning», hvor mål, tiltak og virkning avveies over tid med håp om økt 
måloppnåelse. I dette dr.arbeidet har Robert undersøkt hva elg, rådyr, 
hjort og dåhjort eter gjennom året i ulike typer av landskap i Sverige 
og Europa, og hvordan hjorteviltartene påvirker hverandre gjennom 
sine fødevalg. For å bestemme diettvalget er det gjort en gjennom-
gang av tilgjengelig litteratur, dels utført analyser av DNA-rester 
fra beiteplanter som fi nns i avføring fra hjortedyr.  Samtidig ble det 
analysert hvilket hjortedyr prøvene kom fra.  Dermed var det mu-
lig å teste ut møkkinventering som metode, gjennom å kontrollere 
artsbestemmelsene mot DNA-prøvene.  Konklusjonen var at det er 
vanskelig å bestemme sikkert hvilken art møkkhaugene kom fra, ba-
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sert på størrelse og utseende, med unntak for elgen. Resultatene viste 
at det ikke er mulig å skille rådyr, hjort og dåhjort med stor grad 
av sikkerhet.  Dette begrenser anvendeligheten av møkkinventerin-
ger i fl erartssystemer. Drøvtyggere deles gjerne inn i kvalitesbeitere 
(beiter mest vedartede vekster og urter), selektive «mixtfeeders» (som 
veksler mellom kvistbeite og mulebeiting), og gress - og grovforetere 
(beiterer mest gress).  Tilgjengelig litteratur viser at elg og rådyr først 
og fremst er kvalitetsbeitere, mens hjort og dåhjort er «mixtfeeders».  
Dåhjorten er den av våre hjortedyr som ligger nærmest opp til mule-
beiter.  Hjort og dåhjort har størst plastisitet i sitt beitevalg, og hadde 
en større andel kvistbeite i den nordlige delen av sitt utbredelsesom-
råde, enn i sentral Europa.  Antallet beiteplanter utgjør et beitedyrs 
nisjebredde, der spesialiserte arter har en smalere nisje enn genera-
lister.  Nisjebredden var som forventet smalest for den spesialiserte 
elgen, og bredest for dåhjorten.  Nisjeoverlappingen mellom individer 
uttrykker i hvilken grad de utnytter de samme beiteressursene.  For 
elg var nisjeoverlappet større innen arten enn overlappingen mellom 
elg og de andre hjorteviltartene. Bærlyng som blåbær og tyttebær 
utgjorde en stor del av inntaket gjennom hele året for artene som var 
med i undersøkelsen, mens elgdietten inneholdt en større andel furu 
på vinteren og våren enn hos de andre artene. I områder med tette 
bestander av de mindre hjorteviltartene beitet elgen mer furu og min-
dre lyngvekster.  Tilsvarende mønster ble ikke funnet for de mindre 
hjorteviltartener.  Dette antyder at konkurranse fra de mindre artene 
kan tvinge elgen til å beite mer furu, noe som kan øke skogskadene.  
For å redusere skadene i furuskog kan det være mer eff ektivt å tilpasse 
skogskjøtselen for å fremme bærlyng i feltskiktet, og å regulere antal-
let av de konkurrerende og mindre hjortedyrene, enn å regulere tett-
heten i elgbestanden.  Fremtidig forskning bør fokusere på nærings-
verdien i ulike dietter for ulike klauviltarter, og hvilken innvirkning 
det har på klauviltstammenes kvalitet og enkeltindividenes kondisjon.

Endre Grüner Ofstad (2019): Causes and 
consequences of variation in resource use 
and social structure in ungulates.  
Ph.D. Thesis. NTNU Trondheim. jan 2019
Vi lar Endre fortelle fra Vega:

Arter som opplever varierende miljø og begrensede ressurser må 
foreta en avveining blant alternative atferder for å maksimere over-
levelse og reproduksjon. En økt forståelse av innfl ytelsen av miljø og 
individkarakteristikker på denne avveiningen har hatt en sentral rolle 
i økologi. Som en del av dette har jeg jobbet med en sammenfat-
nings-studie av hov- og klauvdyr, og detaljerte studier av en høstet 
elgbestand.

Et sentralt mål med denne avhandlingen var å etablere kunnskap 
om hvilke trekk og miljøfaktorer som påvirker hvor store områder 
hjortedyr bruker. Gjennom en meta-studie på hov- og klauvdyr 
viste resultatene at hjemmeområdestørrelse primært ble påvirket av 
kroppsstørrelse og habitatbruk. Arter som primært bruker åpne ha-
bitat har generelt større hjemmeområder enn arter som primært bru-
ker skogsdominerte habitat eller blandingshabitat. Arter som brukte 
skog hadde derimot en mye raskere økning i hjemmeområdestørrelse 
med økende kroppsstørrelse enn arter som brukte åpne habitat. Disse 
forholdene skyldes trolig en økt bevegelseseff ektivitet, sammen med 
lavere tilgang på rovdyrskjul og kvalitetsnæring i åpne habitat. 

Optimal bruk av ressurser – uavhengig om ressursen er mat, skjul 
eller paringsmuligheter – avhenger av kost-nytte ved bruk av alterna-
tive ressurser. Bruken er også forventet å variere med både bestands-
karakteristikker og individkarakteristikker. Dette var tydelig i habi-

tatseleksjon hos elg, hvor habitatbruken var veldig avhengig av både 
hvor mye habitat som var tilgjengelig og hvor store områder dyrene 
dekket for å oppnå denne tilgjengeligheten. Detaljerte undersøkelser 
av forholdene mellom habitatbruk, habitattilgjengelighet og hjem-
meområde viste at okser og kyr kunne oppnå lik habitatseleksjon ved 
å endre ulike komponenter av sine romlige bruk av landskapet. 

I likhet med habitatbruk, fant jeg også at paringssuksessen varierte 
med individ- og bestandskarakteristikker. I bestander med eldre ok-
sesegment var parringene mer jevnt fordelt blant oksene og fordelene 
med økt paringssuksess var lavere. Derimot ble det mer og mer for-
delaktig å øke paringssuksessen når det ble fl ere okser i forhold til kyr. 
Dette kan være betydningsfulle resultat da alder- og kjønnssammen-
setning er to viktige parameter i forvaltning av hjorteviltbestander. 
Videre så vi at voksne okser klarte å pare seg ikke bare med fl est kyr, 
men også de mest produktive kyrne, mens eldre okser også paret seg 
med mange kyr, men disse var av lavere kvalitet. Resultatene viste at 
det er sterk seleksjon på å øke paringssuksess hos hanner. Til slutt så 
analyserte jeg konsekvensene av elg sin bruk av åpne gressområder, 
slik som åkrer. Disse habitattypene er god beitemark og kan øke kal-
veproduksjonen, men kan samtidig også øke sannsynligheten for å 
bli skutt under jakta. Resultatene viste at elg er konsistente i sin bruk 
av disse områdene – brukte de disse områdene mye på sommeren så 
ble de også brukt mye under jakta. Bruk av åpne gressområder hadde 
høye reproduksjonsgevinster, men resulterte også i lavere overlevelse. 
Årlig variasjon i dødelighet, primært styrt av jakt, styrte netto nytte 
av habitatbruken, noe som kan gjøre det vanskelig å forutsi langtids-
konsekvensene av habitatbruk. 

Ida-Maria Blåhed (2019): Applying 
emerging genetic methods to wild model 
systems.  Ph.D. Thesis.  SLU, Umeå 2019

Genetiske data av høy kvalitet er en uvurderlig kilde til studier av 
ville dyrepopulasjoner.  Dette er informasjon som det er vanskelig å 
få frem.  En løsning er å anvende «ikke invasive» innsamlingsmeto-
der, altså å få tatt prøver uten å måtte avlive dyret, gjennom å samle 
avføring, spytt og hår, for så å utvinne DNA fra dette.  En veletablert 
metode for å få genetisk informasjon fra DNA er å bruke genetiske 
markører. Disse markørene kan så brukes for å få frem et mål på den 
genetiske variasjonen innen en gruppe individer, eller for å sammen-
ligne ulike individer eller grupper med hverandre.  Ved å skille ut uni-
ke individer fra et stort utvalg av prøver, og etterpå undersøke om det 
samme individet gjenfi nnes blant prøvene, kan det gjøres bestandsbe-
regninger.  Et annet bruksområde er å spore kjente individer i sann 
tid for å undersøke eksempelvis hvordan slektskap mellom individer 
påvirker adferden deres. 

DNA som samles inn ved ikke-invasive metoder er ofte av dårlig 
og mangelfull kvalitet.  En analysemetode som viser seg å fungere bra 
er SNP (single nucleotide polymorphism) genotyping.  SNP er po-
sisjoner i DNA som varierer mellom individer eller populasjoner, og 
når et antall posisjoner registreres samtidig kan de brukes for å stude-
re en rekke forskjellige forhold, både på individ- og populasjonsnivå.  
Inntil nå har det vært veldig ressurskrevende å utvikle SNP-er, fordi 
store mengder genomisk informasjon må produseres og bearbeides.  
Utviklingen har skjedd raskt de siste 10 årene, og SNP-genotyping  
har blitt tilgjengelig også for studier av ville arter.

I avhandlingen til Ida-Maria presenteres utviklingen av SNP-er 
for hjorteviltartene i Sverige: elg, hjort, dåhjort, rådyr og tamrein.  To 
forskjellige fremgangsmåter ble valgt.  Først en gjennomgang om det 
var utviklet SNP-er for storfe og at variasjonene her kunne forstyrre 
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tolkningen av SNP-er for de aktuelle viltartene.  Deretter ble det ut-
viklet nye SNP-er for elg, for å kunne identifi sere individer, kjønn og 
art.  Det viste seg at en tilstrekkelig mengde SNP-er fra storfe kunne 
brukes til å identifi sere individer og studere genetiske oppdelinger 
(populasjonsstruktur) hos samtlige hjorteviltarter. I kombinasjon med 
SNP-er som skiller arter, er et aktuelt anvendelsesområde studier av 
ressursutnyttelse og mellomartskonkurranse i områder hvor fl ere 
hjorteviltarter lever sammen.  

For en praktisk utprøving av SNP-er av ikke-invasive prøver fra elg, 
ble enkeltindivider identifi sert ut fra møkkprøver, med ønske om å 
fastslå elgbestandens størrelse og kjønnsforhold på Öland.  Møkkprø-
ver fra vintrene viste seg å være ganske vanskelige å analysere.  Etter en 
grundig kvalitetskontroll av de genererte dataene ble bestandsanslaget 
115 – 156 individer, hvorav 36 % hanndyr på vinteren 2016. 

Den siste studien i avhandlingen handler om hvordan genetiske 
data kan brukes til å undersøke skiftet i genetiske strukturer gjennom 
forskjellige sesonger.  Dette ble undersøkt innen et område hvor en 
del av elgstammen vandret mellom sommer- og vinterområdene.  I 
denne studien ble det anvendt GPS posisjoner og genetiske data fra 
de samme individene, noe som viste seg være en anvendbar metode 
for å innhente informasjon om populasjonsdynamikk hos elg.  Møn-
steret for den genetiske strukturen hos elg fremkom under visse pe-
rioder på året, som under brunsten og kalvingen.  Dette mønsteret 
beror på at elgene årlig kom tilbake til de samme område og at denne 
adferden ble ført videre til nye generasjoner. Samlet innebærer denne 
avhandlingen at SNP-baserte metoder, for både individ- og popu-
lasjonsbaserte studier av samtlige svenske hjorteviltarter nå har blitt 
tilgjengelige. Potensialet for disse metodene er først og fremst prøvd 
ut for elg, og viser et ganske bredt anvendelsesområde for kunnskap-
sinnhenting om hjorteviltartene. 

Knut Fossgard (2020): Å legge til rett e for 
naturbaserte reiselivsopplevelser: en studie 
av forholdet mellom tilbyder, ressurser og 
produkter.  Ph.D. Thesis .  NMBU Ås. jan. 2020.

Etter som ansvaret for de høstbare viltressursene ble overført til 
Landbruks- og matdepartementet med det motiv å øke verdi-
skapningen basert vilt (kjøtt, jakt og opplevelser) var det naturlig 
å omtale dette dr. arbeidet som kanskje kan bidra til realistiske 
forventninger hos potensielle entreprenører. 

Fossgard har gjennom spørreundersøkelser og intervjuer un-
dersøkt aktører i det naturbaserte reiselivet i Norge. Han har 
analysert koblingene mellom naturbaserte reiselivsopplevelser og 
ressurser i naturen, samt hvilke ressurskategorier som er viktige 
for ulike grupper av naturbaserte reiselivsvirksomheter. Videre har 
han også sett på innhold og struktur i produktene for å identifi sere 
elementer som er sentrale for å tilrettelegge for opplevelser. Resul-
tatene hans viser at naturbaserte reiselivsvirksomheter er avhengi-
ge av en sammensatt kombinasjon av naturlige og menneskeskap-
te, materielle og immaterielle ressurser.

Resultatene indikerer ett stadig mer komplekst forhold mel-
lom det naturbaserte reiselivet og ressurser i naturen, sier Foss-
gard.  Tidligere har det nok vært en større oppfatning om at natu-
ren har vært en form for arena og kulisse for sightseeing-inspirerte 
og fartsfylte reiselivsprodukter, sier han.

Dagens mangfoldige naturbaserte reiseliv bruker naturen på 
langt fl ere måter, og tilbyderne er opptatt av å knytte gjestene tet-
tere på naturen.

Knuts resultater viser at naturbaserte reiselivsvirksomheter pri-
oriterer ressurser i naturen høyt. Immaterielle ressurser som still-
het, utsikt og andre sensoriske kvaliteter er svært viktig, også for 
tilbydere av moderne, spesialiserte aktiviteter. Funnene hans viser 
at store landskap, unike naturtyper og urørt natur fortsatt er viktig 
for naturbasert reiseliv.

Opplevelser fremfor økonomisk vekst. Den typiske reiselivsen-
treprenøren har som forretningsmål å utnytte ressurser i naturen 
og gi sine gjester gode opplevelser i naturen framfor økonomisk 
vekst. De er avhengige av ressurser i naturen på følgende vis:
• tilpasning til gjestenes behov
• tilgang til ressurser
• tilrettelegging for opplevelse
• håndtering av risiko
• håndtering av trengsel
• stedets attraktivitet

Innen det naturbaserte reiselivet fi nnes det fl ere viktige mot-
setninger. På den ene siden er det aktiviteter rettet mot det mer 
tradisjonelle, og samtidig et ønske og driv mot mer volumbaserte 
aktiviteter. Med dette følger et dilemma mellom naturlig utseende 
attraksjoner og områder, og nødvendige inngrep og tilrettelegging 
for å håndtere risiko og trengsel, kommenterer Fossgard.

Knuts resultater viser at kjerneopplevelsen, som å ha det gøy, 
lære noe nytt eller være sammen med venner, ligger til grunn for 
det naturbaserte reiselivsproduktet.

Kjerneopplevelsen er knyttet til en aktivitet og et sted, forklarer 
han. Intervjuene avslørte at muligheten til å selv utøve aktiviteten 
og kunne dele verdiene i stedets natur- og kulturressurser med 
gjestene, ofte er årsaken til at tilbyderen har etablert virksomheten. 
Aktørene vil gjerne koble gjestens opplevelse tett til naturen, og 
formidle kunnskap og verdier som understreker naturens betyd-
ning i en større sammenheng. Det er også en tendens til å bruke 
historiske eller kulturelle elementer for å forsterke eff ekten av de 
naturlige omgivelsene.

Tilbyderne vil også engasjere gjestene i sin egen glede ved å 
utføre aktivitetene.  Dette engasjementet er ikke nødvendigvis re-
sultat av noen strategisk, forretningsmessig vurdering, sier Knut.  
Det bunner imidlertid i aktørenes personlige dedikasjon for det 
de driver med.

Resultatene hans viser at aktørenes dedikasjon og personlige 
drivkraft er av avgjørende betydning for virksomhetenes produk-
ter. Knut foreslår derfor en forenklet modell for det naturbaserte 
reiselivsproduktet, hvor dedikasjonen får plass sammen med kjer-
neopplevelsen, aktiviteten og stedet.

Det er viktig å innse utfordringene med å tjene penger på na-
turbasert reiseliv, sier Knut. Ett tilsynelatende enkelt spørsmål går 
igjen: Hvordan tjene penger og etablere arbeidsplasser i distrikte-
ne, basert på aktiviteter som i utgangspunktet er gratis? En annen 
risiko aktørene lever med er faren for å miste inntekt ved å bli 
ekskludert fra ressursene hvis grunneier ønsker annen virksomhet 
i området. 

FORFATTEROMTALE:

Vidar Holthe er nå pensjonist, men var tidligere mangeårig ut-
marksansvarlig 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. 
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Et kjent radarpar i norsk viltforvaltning har 
bundet sammen jakten og forholdet til viltet 
fra Neandertalere og Cro-Magnon mennesket 
og frem til dagens elgjegere i Gore-tex og med 
GPS. For å få en så lang tidsepoke til å henge 
sammen har man valgt grepet å la et vanlig 
norsk elgjaktlag, som samles i koia hver høst, 
vekselvis få stille spørsmål og så å få en fore-
lesning om jakt og fangst i de forskjellige tidene.

I spesielt et kapittel savner vi illustrasjoner, 
og det gjelder de berømte hulemaleriene og 
jaktene og fangsten til de første europeerne. 
Her hadde det hjulpet til å gjøre også teksten mer levende.

Med et slikt spenn i tid er det umulig i en kort omtale av boken å kom-
me inn på alle kapitlene.  Undertegnede stoppet opp på side 129: «Jaktla-
get applauderte historikerne fortellerglede når han nå omsider har kom-
met fram til jaktens utvikling i hundreåret fra 1850 til 1950.»  Her får vi 
en historisk gjennomgang av grunneierrettene før og etter 1899.  Det var 
tross alt ikke så store materielle endringer, men det har blitt mye symbol-
politikk ut av det. «Jaktloven av 1899. Strid om jaktretten – grunneierrett 
eller allemannsrett?»  Det er slett ikke slik at det først var ved 1899-lo-
ven at jaktretten ble lagt til grunneieren slik mange tror.  Espen Søilen 
har presentert en tilsvarende historisk gjennomgang i jubileumsboken til 
NJFFS 125 års jubileum, «Sportsmenn i veideland» .

Det siste kapittelet om jakt og etikk er kanskje det viktigste.  Her 
stilles spørsmålet: «Hva er jakt», med underavsnittene: Jakten som 
adspredelse og vei mot lykken.  Hva er jaktens essens? Jaktens etikk., 
og vi presenteres for utsagnet: «Essensen av sportsjakten er ikke å 
heve byttet opp på menneskets nivå. Men noe mye mere spirituelt 
enn det; en bevisst redusering av mennesket som begrenser dets over-
legenhet og senker jegeren nærmere byttets nivå.»  Gjorde dette ut-
sagnet deg nysgjerrig?  Les boken.

Jegere er utstyrsmessig en utrolig enkel bok.  Ikke en eneste illus-
trasjon eller fi gur, bare tekst; og vi som har så vondt for å lese. Men du 
verden hvor godt det er å lese.  Språket er klart og fl yter godt.  Do-
kumentasjonene er greie, og viktig: den er for hvert kapittel forsynt 
med liste over aktuell litteratur for videre lesning.  Jeg sa at boken var 
utstyrsmessig enkel, den er også i et format som gjør den egnet til å 
bli med i sekken eller på hytta til lesning i «bu-dager».

Roar Hansen (2019): 

Rådyrbukken og rådyr 
Trykket på eget forlag, Trondheim 2019, 240 sider

Storformat. ISBN 978–82–691646–1-9.

Roar er en fremragende naturfo-
tograf.  Han har tidligere mottatt 
CICs (den internasjonale viltfor-
valtningsorganisasjonens) littera-
turpris.  Vi har ikke sett så mye fra 
han de siste årene.  Men nå kom 
han med en fantastisk bok.

Hans mål har vært å komme litt 
nærmere råbukken eller rådyras 
hemmeligheter.  300 bilder er med 
på å dokumentere en oppsumme-
ring av møter, undring og utfor-
dringer fra tidlig åttitall og frem til 
i dag. Her får vi også se ulike særtrekk på rådyr mellom ulike 
øyer og fastland.  Det er ikke bare en dokumentasjon, men også 
god fotokunst.

Vi får en gjennomgang fra Ytterøy utmarkslags forvaltning 
og bukkejakt på sin rådyrstamme etter 30 års jakt. En rapport 
fra rådyrstammen på Vega i Nordland er også med.   

I siste del av boken gir Roar en rekke tips basert på ulike 
erfaringer fra jegere eller andre for å møte råbukken på hans 
hjemmebane, enten det er med rifl e, lokk eller kamera. Helt 
til slutt kommer refl eksjoner rundt fotografering av rådyr med 
kunstneriske resultat. 

Han henter stoff  fra norsk og utenlandsk faglitteratur. Det 
som gjør boken særlig interessant er at han vever dette sammen 
med egne iakttagelser og erfaringer. Det både gledelige og 
oppmuntrende er å se det gjort så mesterlig. Det er sjelden at 
forfattere av populærbøker går så grundig inn i stoff et og tar 
leseren helt opp i forskningsfronten.

«Råbukken og rådyr» er blitt en praktbok som gleder mye. 
Den er levende og godt skrevet. Boken kobler tekst og bilder 
på en utmerket måte. Forfatteren oppnår dermed å illustrere 
og levendegjøre stoff et i all sin detaljrikdom på en måte som 
knapt har vært gjort i tidligere tilsvarende bøker. Den fortjener 
en vid lesekrets. 

Boken har undertittelen: Biologi, Erfaringer, Jakt.  Det er få 
av oss andre forundt å skaff e seg så mye erfaringer gjennom et 
langt jegerliv, og å kunne dokumentere de.  Boken er derfor et 
funn for enhver ihuga bukkejeger.  Man behøver ikke være enig 
i alt som skrives, men da er boken et godt utgangspunkt for 
diskusjoner og meningsutvekslinger med likesinnede.  Dette 
er både en «tea-table» bok til å ligge fremme, og en fagbok for 
nærmere studier.

Jeg ville si LØP OG KJØP med store bokstaver, men jeg vet 
ikke hvor lett den er å få tak i.  Jeg fi kk kjøpt mitt eksemplar 
gjennom Sissel Berge som ble oppgitt å skulle sitte med et lite 
restopplag.  Pris kr 350 inklusive frakt.  Hennes adresse er: 
Sissel Berge, Ranheimsmoen 15. 7054 Trondheim.

FORFATTEROMTALE:

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. 
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Hvorfor fungerer 
hjorteviltforvaltningen 
ikke godt nok
i enkelte områder

Viltet er som kjent eierløst - inntil noen får retten til å felle 
det. Og viltet beveger seg i terrenget som det vil - uavhengig 
av eiendomsgrenser og forvaltningsområder. Samtidig 
knytter det seg et stort engasjement til muligheten for å 
jakte på dette viltet.

TEKST: KNUT ØSTBY

Ovennevnte kriterier skulle tilsi at det er 
behov for et klart lovverk, og som sør-
ger for at hjorteforvaltningen skjer i tråd 
med rettferdige og bærekraftige prinsip-
per.  Og det har vi muligens – men det 
er ikke nedfelt noen krav til måloppnåel-
se eller sanksjonsmuligheter for de som 
ikke ønsker å følge dette lovverket.  Og 
da er det noen ganger det ikke går så bra. 
Det har historien vist oss. I tillegg består 
vedtaksorganet ofte av lokalpolitikere 
med ulikt faglig grunnlag og varierende 
integritet.   Dette har i enkelte områder 
medført en grad av ansvarsfraskrivelse og 
lite eierskap til viltforvaltningen - blant 
de som jakter og har ansvar i elgvaldene.  
Derfor er dette ingen god modell.  

I Rakkestad kommune hvor jeg arbeider 
- ble det for noen år siden gjennomført 
en gjennomgang av kommunens politiske 
oppbygging og delegasjonsreglementet – 
herunder viltforvaltningen.   Det ble da 
bestemt at viltnemnda ikke lenger skulle 
være et kommunalt organ og viktige vilt-
saker skulle behandles i Teknikkutvalget.  
I hovedsak skulle de fl este viltsaker be-
handles administrativt.   Samtidig ble det 
bestemt at det skulle etableres et viltråd 
som skulle være støtteorgan for adminis-
trasjonens viltforvaltning. 

Viltrådet i Rakkestad består av 10 re-
presentanter – 5 av dem er lederne i de 5 
elgvaldene i kommunen, en representant 
kommer fra henholdsvis bondelag og 
skogeierlag, en fra den lokale Jeger- og 
fi skeforeningen og to politiske represen-
tanter fra Teknikkutvalget.    

Viltrådet innkalles til møte ved behov.  
Sakene legges fram som drøftingssaker 
uten at det fattes vedtak. Dersom det er 
uenighet mellom kommunens adminis-
trasjon og Viltrådet - sier instruksen at 
da skal saken legges fram for politisk be-
handling i Teknikkutvalget. 

De fl este saker som behandles av vil-
trådet omhandler hjortevilt, og på våre 
kanter er det elg. Viltrådet er med og 
vedtar kommunal målsetting, gjennom-
går og godkjenner alle bestandsplaner, 
følger opp jaktresultater i forhold til 
vedtatte planer og kommunale målset-
tinger, og ikke minst stiller spørsmål til 
hverandre om hvordan forvaltningen 
gjennomføres. 

Den nye ordningen har medført at 
ansvaret i økt grad er fl yttet fra kommu-
nen og ut til de som driver forvaltningen 
– grunneierne og jegerne. Ved å ta ret-
tighetshavere, jegere og representanter 
for grunneierinteresser og jaktinteresser 
med i beslutningsprosessene har de også 
fått et økt ansvar.     

Det er kommunen som har ansvaret 
for den lokale viltforvaltningen, det er 
det ikke noe tvil om - men oppgaven har 
blitt betydelig enklere med etableringen 
av et viltråd.   

Men det bør gjøres ytterligere grep 
for at ansvaret skal plasseres der det bør 
være … hos rettighetshaverne. Og dette 
kan kun gjøres ved å endre kravet til inn-
hold i bestandsplanene.  

I tillegg til kommunale mål må også 
hvert vald/planområde i planen beskrive 
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Produktive kuer bør spares, også om en har los på de ….   Foto : Dagh Bakka
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sine egne mål - for hjorteviltbestandens 
nivå, sammensetning og utvikling.  Så 
skal man være pålagt - etter hver jakt-
sesong å vurdere/evaluere jaktresultatet 
i forhold til egne og kommunens mål-
setninger. Er man der man ønsker i for-
hold til bestandsstørrelse og alderssam-
mensetning?  Er man det, så sier man 
det - og planen for videre forvaltning/
avskyting må være å opprettholde dette 
nivået.  Er man ikke fornøyd med hjor-
teviltbestanden i eget område må tilta-
kene for neste jaktsesong være utformet 
slik at en nærmer seg både egen og kom-
munens målsetting.   

Hjorteviltforvaltningen må basere seg 
på de normer som vi i moderne tid har 
hatt for vår forvaltning av hjortevilt-
stammene:   

• Uttak på minimum 60 % kalv og 
1 ½ åringer og opp mot 50 % av 
disse bør være kalv - at uttaket av 1 
1/2 åringer foregår med en kjønns-
rate på tilnærma 50/50.

• Flest mulig produktive kuer som 
får to kalver

• En del store okser i bestanden

(så får de som ikke ønsker å felle kalv si 
det de vil .. vi som har forvalteransvar må 

forholde oss til at i de fl este områder ser 
en svært liten andel av jegerne forskjell 
på 1 ½ årig hunndyr og eldre hunndyr 
og da må det skytes kalv)
Så da må målsettingene omhandle:
 Har vi for mye elg i forhold til?

• Beitegrunnlag 
• Skogskader?
• Innmarksskader
• Trafi kkskader

 Kunne vi hatt mere elg?
• Da må uttaket reduseres – en pe-

riode
• Er de dyrene vi har produktive nok?

 Bidrar ikke forvaltningen vår til 
godt nok å ivareta de mest pro-
duktive dyrene.

 Er det ulv i området?
• Hva må gjøres for å opprettholde et 

tilfredsstillende jaktutbytte i utover 
det ulven tar ut?

Disse vurderingene må hvert vald/
planområde gjøre - hvert år.  Og over-
nevnte punkter legges fram for viltrådet, 
hvor representantene gir tilbakemeldin-
ger i forhold til sine egne ansvarsområder.  

Benytter man seg av disse modellene 
vil man i mye større grad enn i dag få en 
brukerstyrt forvaltning.  Alle de viktige 

aktørene som påvirkes av hjorteviltstam-
men i en kommune er med – hele tiden.   
Politikere har stort sett ingen kompe-
tanse på viltforvaltning og bør derfor 
ikke å ha noe med dette å gjøre - før det 
virkelig spisser seg til. 

Hjorteviltvald/bestandsplanområder 
må på et helt annet vis enn i dag stil-
les til ansvar for bestandens utvikling 
– det gjøres ved å etablere viltråd med 
bred sammensetning og at det stilles 
krav til egne målsettinger og påfølgen-
de evalueringer med tiltak for å tilnær-
me seg målet. 

Så er det en hake med dette - som 
med det meste – dette krever kompe-
tente personer som ledere i hjortevilt-
valdene/planområdene.    Men dette 
bør være kommunens oppgave – det 
skal vi klare – for da blir resten betyde-
lig enklere. 

FORFATTEROMTALE:

Knut Østby er skogbrukssjef, viltan-
svarlig og skogbestyrer i Rakkestad 
kommune.  Han er sekretær for østre 
elgregion Østfold og har jaktet elg i 
mange år.

Utt aket av 1 ½ åringer bør foregå med en kjønnsrate på tilnærmet 50/50. Foto : Dagh Bakka






	HJORTEVILTET 2020 COVER forside
	HJORTEVILTET 2020 COVER side2
	HJORTEVILTET 2020 INSIDE PAGES
	HJORTEVILTET 2020 COVER siste side
	HJORTEVILTET 2020 COVER bakside

