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Engasjement i forvaltninga. 
Grunneiere og jegere – hvor er dere?
Statistisk sentralbyrå har kunngjort siste års jaktstatistikk 
og den viser store tall! For første gang har vi felt mer enn 50 
000 hjort i Norge – 5 ganger flere dyr enn for ca. 30 år siden 
og med en økning fra år til år.  Tallene viser også at vi felte 
ca. 32 000 elg sist høst – i størrelsesorden det samme antallet 
som for 30 år siden.  Totalt sett representerer dissa talla store 
ressurser – fornybare, biologiske ressurser som bør forvaltes 
med langsiktige mål. Elg og hjort er viktige både som matressurs  
og opplevelsesressurs. Både rettighetshaverne, jegerne og 
offentlige forvaltningsorganer har ansvar for at ressursene 
forvaltes på god måte.

I de siste ti-årene har rettighetshaverne fått større ansvar 
for bestandsforvaltningen enn tidligere. I det store og hele 
har dette gått bra, men er samarbeidet og oppfølgingen god 
nok? Eiendomsstrukturen i største delen av landet krever nært 
grunneiersamarbeid og et godt samspill med jegerne. Forskjel-
lene er store – engasjementet varierer! Med økt hogstaktivitet 
i skogen de siste årene, kan vi vente en bedring av beiteforhol-
dene for elg og en ny økning i elgbestandene. Er rettighetsha-
verne klar til å takle dette nå? Eller mer generelt: Er engasje-
mentet til stede for å forvalte hjorteviltbestander i takt med 
beitegrunnlaget og i takt med jakt-etterspørselen? Vi trenger 
et større engasjement fra grunneierne og deres organisasjoner.
Et søk i statistikken på utviklingen av antall hjortejegere og 
elgjegere de siste 10-12 årene viser en jevn og sikker økning av 
antall hjortejegere: Fra ca. 35 000 i 2008 til nesten 50 000 sist 
høst. Antall elgjegere har holdt seg ganske stabilt: Ca. 60 000 
i hele perioden. Gjør vi et dypdykk i jegerstatistikken, finner 
vi en svakt fallende tendens - men antall jegere yngre enn 50 
år går tydelig nedover. Gjennomsnittsalderen blant hjortevilt-

jegerne har økt i 10-årsperioden: Det er flere eldre jegere nå 
enn i 2008/09. Her er det noen utfordringer! 

Hvordan kan jegere og jegerforeninger engasjere seg sterkere 
i rekrutterings- og opplæringsarbeid for å få unge, frilufts-
interesserte med på jaktas opplevelser og bestandsforvaltninga? 
Årets 150-års jubilant – Norges Jeger- og Fiskerforbund – gjør 
en kjempejobb her. Lokalforeninger arrangerer mange kurs og 
rekrutteringsjakter rundt omkring i landet. Det finnes også 
andre arrangører som bidrar til at yngre jegere får oppleve 
jaktas gleder – og bekymringer – under kyndig ledelse. Hvor 
stor plass har forvaltningsaspektet her? 

Engasjementet hos grunneiere, utøvende jegere, og for 
den saks skyld forvaltningsetater, bør bidra til at flere yngre 
engasjerer seg i forvaltninga av framtidas hjorteviltressurser. 
«Korona-året» med nedstenginger, hjemmekontor, hjemme-
undervisning, reiserestriksjoner osv. har medført økt aktivitet/
friluftsliv blant landets befolkning – både i by og land. Folk 
flest går mer på tur, er mer ute i nærmiljøet – de har «oppda-
get» gleden ved å være ute i skogen og på fjellet. Tida er inne 
for å øke engasjementet rundt jakt og god forvaltning av våre 
utmarksressurser! 

Det gjelder ikke bare de store spørsmålene om ressursfor-
valtning, jakt og holdninger til jakt, jakttider osv.  Det gjelder 
også å få fram naturopplevelser, sosiale opplevelser rundt 
kaffebålet, matgleder m.m. som følger med en god jaktdag. Og 
for rettighetshavere gjelder det å se sammenhenger mellom 
ressursene på eiendommen – og utvikle optimale bestander for 
egen region. 
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I 2009 utarbeidet Direktoratet for Naturforvaltning «Strategi for forvaltning av hjortevilt» 
(DN, 2009). På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon Economics, Norskog og Høg-
s kolen i Innlandet (INN) evaluert strategien. I evalueringsarbeidet har vi støttet oss på en 
gruppe med eksperter på hjortevilt. Selv om få tiltak er fulgt opp i tråd med strategien, er 
flere mål nådd. Mange av de store utfordringene i forvaltning av hjortevilt virker imidlertid å 
være de samme i dag som i 2009. Det er blant annet fortsatt lav produktivitet i mange stam-
mer, det er ikke åpenbart at det er mer samarbeid over kommune-, fylkes- eller landegren-
ser, det virker å være behov for økt samarbeid mellom grunneiere, viltpåkjørsler er omtrent 
på samme nivå, det er fortsatt ikke klart hva bestandsnivåene bør ligge på, og vi har fortsatt 
utfordringer med beite- og skogskader. Vi mener det er behov for en ny strategiprosess og å 
iverksette tiltak for å håndtere utfordringer. Basert på evalueringsrapporten (Pedersen mfl., 
2021) foreslår vi fem overordnede grep for å forbedre hjorteviltforvaltningen i Norge. 

TEKST: SIMEN PEDERSEN (MENON ECONOMICS), TORSTEIN STORAAS (HØGSKOLEN I INNLANDET), ISELIN KJELSAAS (MENON ECONOMICS), 
ERLING BERGSAKER (NORSKOG), KAJA JOHNSEN (HØGSKOLEN I INNLANDET), MAXIMILIAN ZIMMERMANN (NORSKOG) 

FEM GREP 

Foto: Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter

AKTUELT

for å forbedre hjorteviltforvaltningen i Norge
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Viltpåkjørsler er i faglitteraturen og 
i overordnet planverk omtalt som en 
kompleks samfunnsutfordring, med 
potensielt store negative konsekvenser 
for mennesker og dyr, men de ulike 
berørte etatene har ikke klart å organisere 
samarbeidet godt nok. Rettighetshavere 
og lokal turisme mister vilt og jakt -
muligheter ved viltpåkjørsler, samtidig 
som fylkeskommunene,  vegmyndighetene 
og Bane NOR har små økonomiske 
kostnader. Alle peker på at viltulykker 
er et stort problem, uten at antall viltpå-
kjørsler går ned. Vi oppfatter at det er 
et stort behov for tydeligere plassering 
av ansvaret for å unngå viltpåkjørsler og 
midler til gjennomføring og evaluering av 
ulike tiltak. Det er likevel satt inn mange 
lokale og regionale tiltak. Inntrykket er at 
de fleste tiltak mot viltpåkjørsler virker 
dårlig finansiert og litt tilfeldige, og det 
overordnede ansvaret for viltpåkjørsler er 
ikke tilstrekkelig adressert.

Kommunene har ansvar for innhen-
ting av fallvilt. Som Figur A viser bruker 
om lag 20 prosent av kommunene hele 
viltfondet til å hente inn fallvilt, noen 
kommuner bruker mye mer. Det er grunn 
til å tro at store deler av utgiftene til fallvilt 
kan knyttes til viltpåkjørsler.

Vi foreslår at skadd vilt og fallvilt 
som følge av viltpåkjørsler trekkes ut av 
de kommunale viltfondene og at eier av 
samferdselsinfrastruktur (vei og bane) 
betaler gebyr per påkjørsel i tilknytning 
til samferdselsårer de har ansvar for. 
Bakgrunnen for disse anbefalingene er at 
kommunene i begrenset grad har virke-
midler til å påvirke omfanget av viltpå-
kjørsler. Ved at eier av infrastrukturen, 
som i stor grad sitter på virkemidlene for 
å redusere viltulykker, må ta kostnaden 
av viltpåkjørslene, gis det riktige incita-
menter til å iverksette tiltak og gjøre 
investeringer for å redusere viltpåkjørsler. 
For å sikre et optimalt nivå på tiltak mot 
viltpåkjørsler er det viktig at gebyret per 
påkjørsel settes lik den samfunnsøko-
nomiske kostnaden per påkjørsel. Den 
samfunnsøkonomiske kostnaden per 
viltpåkjørsel omfatter tapt kjøttverdi, tapt 
reproduksjonsverdi, ressursbruk knyttet 
til fallviltarbeid (og annet oppryddingsar-
beid), helsetap (evt. død) for personer som 
opplever ulykker og kostnader ved å rette 
opp skader på motorkjøretøy. Viltpåkjørs-
ler som skyldes brudd på trafikkregler bør 
naturligvis ekskludere samferdselseier fra 
å bli ansvarliggjort.

N=144. Kilde: Spørreundersøkelse til kommunene gjennomført ila. evalueringsperioden. 

Figur A: Andel av kommunale viltfond som går til å dekke kommunens utgifter til ettersøk og 
håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen, i prosent

AKTUELT

Grep 1 - Viltpåkjørsler bør ut av kommunale viltfond og belastes eier av samferdselsårer
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Et generelt inntrykk fra intervjuene 
som har blitt gjennomført i evalue-
ringen er at det er store variasjoner 
i kompetansenivået til ansatte som 
jobber med hjorteviltforvaltning, både 
i kommuner og fylkeskommuner. Noen 
steder fungerer forvaltningen godt, med 
høyt kompetente personer, mens man 
andre steder strever med å finne tid og 
å prioritere nødvendige oppgaver. I et 
trangt kommunebudsjett risikerer man 
at viltforvaltning blir en salderingspost. 

Basert på spørreundersøkelsen til den 
offentlige delen av forvaltningen finner 
vi at utdanningsnivået blant ansatte 
som jobber med hjorteviltforvaltning 
er relativt høyt, se figur B. Resultatene 
forteller oss at det gjennomsnittlige 
utdanningsnivået for ansatte som jobber 
med hjorteviltforvaltning hos fylkes-
kommunen er 5,2 år utover videregående 
(altså mer enn en mastergrad eller tilsva-
rende). Blant kommunene som har svart, 
har de ansatte et gjennomsnittlig utdan-
ningsnivå på 3,3 år (tilsvarende mer enn 
en bachelorgrad eller tilsvarende).

Selv om kompetansen oppgis å være 
høy, prioriteres oppgavene i varierende 
grad og de fleste kommuner prioriterer 
forvaltningsoppgavene lite, se figur C. I 
gjennomsnitt jobber det to ansatte i til 
sammen et halvt årsverk med hjortevilt-
forvaltningsoppgaver i hver  kommune. 
Basert på svar fra åtte av landets ti 
fylkeskommuner jobber mellom én og 
tre personer med hjorteviltforvaltning 
i hver fylkeskommune. Arbeidet utgjør 
samlet mellom 0,1 og 2,4 årsverk per 
fylkeskommune. Vi kan med sikkerhet si 
at det er et stort potensial for å harmoni-
sere oppgaveløsningen, og at en betydelig 
andel av kommuner og fylkeskommuner 
burde prioritere forvaltningsoppgavene 
mer. 

Basert på dette utfordringsbildet 
og regionreformen (som innebærer at 
fylkeskommunene har blitt færre og 
større) foreslår vi at nasjonale forvent-
ninger til fylkeskommunene om å være 
veileder og koordinator for kommunene 
styrkes og tydeliggjøres. For å sikre at 
oppgaven tas på alvor bør man vurdere å 
etablere/videreutvikle fylkeskommunale 
møteplasser for erfaringsdeling på tvers. 
Nasjonale forventninger til kommune-
nes ansvar i hjorteviltforvaltningen bør 

også tydeliggjøres ved at det utvikles 
tydelig veiledning om hva som forventes 
og hvordan man bør løse forvaltnings-
oppgavene. Ekspertgruppen mener at 
det ligger mye god informasjon/-vei-
ledning på miljodirektoratet.no, men at 

det er et potensial for å gjøre nettsiden 
mer pedagogisk – slik at det er lettere 
å finne frem. Det bør også vurderes om 
økt rapportering til fylkeskommunen 
om statusen i kommunen vil tydeliggjøre 
oppgaveansvaret.

AKTUELT

Grep 2 - Kommunal sektor 
bør prioritere hjortevilt-
forvaltningen mer

*I alle svaralternativene inkluderte vi formuleringen «og tilsvarende» for å dekke at man kan 
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kommunene og fylkeskommuner gjennomført ila. evalueringsperioden.

*Oransje prikk angir gjennomsnittet. N=127. Kilde: Spørreundersøkelse til kommuner gjennom-
ført ila. evalueringsperioden.
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Grep 3 - Kunnskapen om hjortevilt må i større grad tas i 
bruk av forvaltningen

I Hjorteviltstrategien er ett av målene at 
hjorteviltforvaltningen skal være basert 
på kunnskap av høy internasjonal kvali-
tet. En hjorteviltforvaltning basert på 
kunnskap av høy internasjonal kvalitet 
fordrer både at kunnskap av høy inter-
nasjonal kvalitet finnes og at den tas i 
bruk av forvaltningen. Antall vitenska-
pelige artikler om hjortevilt produsert av 

forskningsinstitusjoner kan gi én indika-
sjon på om kunnskapen er av høy kvali-
tet. Gjennom søk i Web of Science og 
Scopus med bruk av engelske og latinske 
artsnavn på de fire hjorteviltartene ser 
vi en økning i antall publikasjoner for 
perioden 1999-2020 (Figur D). Figuren 
indikerer at kunnskaps-produksjonen 
har økt etter at strategien ble lagt fram.
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Mange vil nok være enig i at det finnes 
mye relevant og nyttig kunnskap. Det er 
imidlertid delte meninger om hjortevilt-
forvaltningen har evnet å sette seg inn 
i kunnskapen og omsette kunnskapen 
i å forbedre forvaltningen. Vi foreslår 
derfor at man stimulerer til kompetan-
seheving i kommunene. En mulighet er 
å bruke viltfondsmidler til å stimulere til 
møteplasser for kunnskapsoppdatering. 
Dette mulighetsrommet blir naturlig-
vis større hvis utgifter til viltpåkjørsler 
dekkes av eier av samferdselsårer, som 
foreslått under grep 1. En annen mulig-
het er å øke tilgjengeligheten til eksis-
terende kunnskap i Hjorteviltportalen. 
Man kan eksempelvis opprette en lett 
søkbar database med alle relevante publi-
serte rapporter og artikler. Dette kan 
gjøre det enklere for folk å oppdatere seg 
på ny kunnskap og finne informasjon om 
det man leter etter.

Det er også verdt å nevne at vi i løpet 
av evalueringen har identifisert en rekke 
kunnskapshull. Det er eksempelvis behov 
for økt forståelse og innsikt i hva hjorte-
viltet betyr for jegere, lokalsamfunn og 
samfunnet for øvrig. Et konkret eksem-
pel på slik kunnskap er Pedersen mfl. 

(2020) som finner at den samfunnsøko-
nomiske verdien av elgjakt for  elgjegerne 
utgjør 1,1 milliarder kroner per år. I 
studien verdsettes helseverdien av å være 
på elgjakt til 620 millioner kroner og 

rekreasjonsverdien (det sosiale felleskap, 
spenning og naturopplevelsen) til cirka 
270 millioner kroner. Slik kunnskap vil 
både motivere god forvaltning og øke 
aksepten for jakt i samfunnet. 

AKTUELT

Figur D: Utvikling i antall vitenskapelige artikler om hjortevilt produsert av norske forsknings-
institusjoner* 
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er lettere å finne frem. Det bør også vurderes om økt rapportering til fylkeskommunen om statusen i kommunen 
vil tydeliggjøre oppgaveansvaret. 
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Figur D   Utvikling i antall vitenskapelige artikler om hjortevilt produsert av norske forskningsinstitusjoner*  

 

*For å komme fram til oversikten har vi søkt etter ordene moose, Alcec alces, red deer, Cervus elaphus, roe deer, Capreolus 
capreolus, wild reindeer, Rangifer tarandus. Vi har søkt blant artikler der minst én av forfatterne er affiliert til en institusjon i 
Norge. Kilde: Web of Science og Scopus  

Mange vil nok være enig i at det finnes mye relevant og nyttig kunnskap. Det er imidlertid delte meninger om 
hjorteviltforvaltningen har evnet å sette seg inn i kunnskapen og omsette kunnskapen i å forbedre forvaltningen. 
Vi foreslår derfor at man stimulerer til kompetanseheving i kommunene. En mulighet er å bruke viltfondsmidler 
til å stimulere til møteplasser for kunnskapsoppdatering. Dette mulighetsrommet blir naturligvis større hvis 
utgifter til viltpåkjørsler dekkes av eier av samferdselsårer, som foreslått under grep 1. En annen mulighet er å 
øke tilgjengeligheten til eksisterende kunnskap i Hjorteviltportalen. Man kan eksempelvis opprette en lett søkbar 
database med alle relevante publiserte rapporter og artikler. Dette kan gjøre det enklere for folk å oppdatere 
seg på ny kunnskap og finne informasjon om det man leter etter.  
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*For å komme fram til oversikten har vi søkt etter ordene moose, Alcec alces, red deer, Cervus 
elaphus, roe deer, Capreolus capreolus, wild reindeer, Rangifer tarandus. Vi har søkt blant 
artikler der minst én av forfatterne er affiliert til en institusjon i Norge. Kilde: Web of Science og 
Scopus. 
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Hjorteviltstrategien inkluderte målet 
om at jakt, opplevelsesturisme og nisje-
produksjon skal være anerkjent som en 
viktig landbruksnæring innen 2015. 
Tilbakemeldingene fra ekspertgruppen 
er at det ikke har skjedd noen vesentlig 
bedring på området siden strategien ble 
lagt fram, noe som understøttes av resul-
tatene fra spørreundersøkelsen (se figur 
E). Figuren viser at 25 prosent av villrein-
nemdmedlemmene og ingen fylkeskom-
muner mener at jakt, opplevelsesturisme 
og nisjeproduksjon er anerkjent som en 
viktig landbruksnæring. I evalueringen 
har vi derfor konkludert med at målet 
ikke er nådd.

Den grunnleggende forutsetnin-
gen for at jakt, opplevelsesturisme og 
nisjeproduksjon knyttet til hjortevil-
tet skal være anerkjent som en viktig 
landbruksnæring er at potensialet for 
næringsutvikling er tilstrekkelig stort. 
Hvis man forstår dette målet som en 
ambisjon om å tjene mest mulig på 
hjorteviltet som ressurs kan det hevdes 
at det er en målkonflikt. Den potensielle 
målkonflikten handler i så tilfelle om at 
høyere priser på tilgangen til jakt kan gå 
på bekostning av målet om rekruttering 
og samfunnsaksept. Det vil eksempelvis 

bli vanskeligere for yngre jegere å ta del i 
jakta hvis prisene (som allerede oppleves 
som høye) øker, og det er grunn til å tro 
at aksept for jakt i samfunnet reduseres 
hvis kun de med store lommebøker har 
fortrinnsrett. Hvis ambisjonene med 
satsingen på nærings utviklingen derimot 
handler om å utvikle produkter og tjenes-
ter for at flere får muligheten til å jakte, 

og at de som har evne og lyst kan betale 
ekstra for opplevelser, tilrettelagt jakt og 
eksklusivt viltkjøtt anser vi den mulige 
målkonflikten som helt uproblematisk. På 
dette grunnlaget mener vi det er fult mulig 
å ivareta alle hensyn med riktig innstilling 
til hvordan veksten skal hentes ut. 

Uavhengig av ambisjonsnivå er det 
nyttig å snakke om barrierer mot hjorte-
viltbasert næringsutvikling. Handlings-
plan for næringsutvikling basert på 
høstbare viltressurser (LMD, 2019) og 
Andersen og Aas (2020) fokuserer mye 
på tiltak som informasjonsspredning, 
erfaringsdeling og kompetanseheving. 
Det taler for at det er en bred enighet 
om at rettighetshaverne har for lite 
informasjon om potensial og mulighe-
ter. Andersen og Aas (2020) påpeker 
også at Norge kjennetegnes av mange 
små eiendommer. Næringsutvikling kan 
derfor holdes tilbake av strukturen og at 
det er vanskelig å få til gode samarbeid. 
Ekspertgruppen har også vært opptatt av 
at regelverk og muligheter for kjøtthånd-
tering og kjøttsalg påvirker hvordan jakt 
kan organiseres og legges opp. Ordnin-
gen med feltkontrollører fungerer godt 
når kjøttet skal fordeles blant jegerne og 
jegerne selv tar seg av finoppdeling. Det 
er likevel mye viltkjøtt som ikke finner 
veien til de som har betalingsvillighet for 
det. Dette er gode argumenter for at det 
offentlige bør engasjere seg i å få til god 
infrastruktur for kjøtthåndtering, foren-
kle regelverk for kjøtthåndtering og være 
en tilrettelegger for informasjonsdeling, 
møteplasser og samarbeid.

AKTUELT

Grep 4 – Ambisjonene for næringsutvikling må tilpasses det reelle potensialet

Figur E: Svar på spørsmålet om man er enig eller uenig i påstanden: Jakt, opplevelsesturisme og 
nisjeproduksjon er anerkjent som en viktig landbruksnæring, i prosent 

Figur E Svar på spørsmålet om man er enig eller uenig i påstanden: Jakt, opplevelsesturisme og nisjeproduksjon 
er anerkjent som en viktig landbruksnæring, i prosent  

 

Kilde: Spørreundersøkelser gjennomført ila. evalueringsperioden 

Den grunnleggende forutsetningen for at målet skal nås, er at potensialet for næringsutvikling er tilstrekkelig 
stort. Det er ikke sikkert at det er forenlig med en offensiv satsing på utvikling av hjorteviltet som ressurs samtidig 
som man jobber for rekruttering av nye jegere og bevarer aksepten for jakt i samfunnet. I dette perspektivet er 
det viktig å unngå at størrelsen på lommeboka er avgjørende for jakttilgangen. Næringsutviklingen handler derfor 
om å utvikle produkter og tjenester for at de som har evne og lyst kan betale ekstra for opplevelser, tilrettelagt 
jakt og eksklusivt viltkjøtt – i et omfang som står i stil med andre viktige hensyn (eksempelvis rekruttering og 
samfunnsaksept). Slik sett er det verdt å stille spørsmålet om det er rom for at jakt, opplevelsesturisme og 
nisjeproduksjon kan være en viktig landbruksnæring i Norge. 

 

Foto: Dag Kjelsaas 
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Det har over lang tid vært utfordrin-
ger med å finne riktig balanse mellom 
beiteskadeproblematikk og størrelse på 
hjorteviltbestander. Skogressursen gir et 
inntektsgrunnlag til rettighetshaver ved 
at man kan produsere og selge tømmer, 
og ved at man får inntekter fra jakt 
på hjorteviltet (eksempelvis gjennom 
jaktsalg og tilhørende tjenester). Hjorte-
viltet (spesielt elg og hjort) bidrar 
samtidig til skader på skog og innmark, 
ved at de beiter på unge furutrær og 
innmarksbeite samt skader voksne trær 
ved barkgnag (gjelder spesielt hjort). Jo 
høyere tettheten av hjorteviltstammen 
er, desto høyere vil man forvente at 
skog- og innmarkskadene blir. Rettig-
hetshavere står med andre ord overfor en 
avveining mellom høy hjortevilttetthet 
(med høye jaktinntekter og store skog-/
innmarkskader) og lav hjortevilttetthet 
(med lave jaktinntekter og små skog-/
innmarkskader). 

Som figur F viser mener en større 
andel av grunneiere at omfanget av 
beiteskader har avtatt noe eller vesentlig 
de siste ti årene. Det er samtidig også 
noen som mener at beiteskader har økt 
eller holdt seg uendret. Enkelte steder 
er det utfordringer med for høye hjorte-
viltbestander og skader på beite og skog, 
andre steder er det utfordringer med for 
lave bestander. Det er ikke åpenbart hva 
som er beste tiltak for å ta tak i proble-
matikken. Funn fra evalueringen tyder 
på at det fortsatt er utfordringer med å 
definere hva som er en optimal produk-
sjon av tømmer og vilt og hvordan det 
kan oppnås. 

En spesielt viktig utfordring i beslut-
ningene rundt den optimale produksjo-
nen er at hjorteviltet i flere sammenhen-
ger lever og ferdes over større geografiske 
områder. Sett i sammenheng med at 
rettighetshavernes eiendommer varierer 
mye i areal, kan det oppstå situasjoner 
der rettighetshaverne får store beite-
skader, men samtidig har liten mulighet 
til å redusere hjorteviltstammen (viltet er 
ikke der i jakttida). Situasjonen er illus-
trert i Figur G. I en slik situasjon er det 
insentiver til å senke hjorteviltbestanden 
mer enn det som er optimalt, men de 
har ikke virkemidlene til å gjøre det. For 
grunneiere med lite beiteskader og bra 
med elg om høsten vil det derimot være 
lønnsomt med høyere hjorteviltbestand.

På dette grunnlaget mener vi at det er 

behov for økt kunnskap om best forvalt-
ningen av skog og hjortevilt og tilrette-
legging for samarbeid og koordinering 
på tvers av kommunegrenser og jaktvald

Sluttord
Selv om vi i evalueringen (Pedersen mfl., 
2021) påpeker en rekke forhold som 
ikke er fulgt opp, har man lykkes med 
å realisere tiltak innenfor flere områder. 

Det mest fremtredende eksempelet er 
Hjorteviltportalen, som er fulgt opp 
og realisert i tråd med det strategien 
spesifiserer. Spesielt i forbindelse med 
utbruddet av skrantesjuke (CWD) i 
Nordfjella opplever mange at det var 
viktig å koordinere informasjon gjennom 
portalen.

Vi har også funnet flere eksempler 
på måloppnåelse som ikke direkte kan 

AKTUELT

Grep 5 – Det er behov for mer kunnskap om sammenheng mellom beiteskade-
problematikk og størrelse på hjorteviltbestander

Figur F: Svar på spørsmålet om hvordan omfanget av beiteskader har utviklet seg i ditt område 
de siste 10 årene, i prosent

Figur G: Illustrasjon av optimal produksjon av tømmer og vilt i en situasjon der rettighetshave-
ren ikke får så store inntekter fra jakta (fordi elgen ikke er på eiendommen)*

Figur F Svar på spørsmålet om hvordan omfanget av beiteskader har utviklet seg i ditt område de siste 
10 årene, i prosent 

 

Kilde: Spørreundersøkelsen 

En spesielt viktig utfordring i beslutningene rundt den optimale produksjonen er at hjorteviltet i flere sammen-
henger lever og ferdes over større geografiske områder. Sett i sammenheng med at rettighetshavernes eien-
dommer varierer mye i areal, kan det oppstå situasjoner der rettighetshaverne får store beiteskader, men 
samtidig har liten mulighet til å redusere hjorteviltstammen (viltet er ikke der i jakttida). Situasjonen er illustrert 
i Figur G. I en slik situasjon er det insentiver til å senke hjorteviltbestanden mer enn det som er optimalt, men de 
har ikke virkemidlene til å gjøre det. For grunneiere med lite beiteskader og bra med elg om høsten vil det 
derimot være lønnsomt med høyere hjorteviltbestand.  

Figur G Illustrasjon av optimal produksjon av tømmer og vilt i en situasjon der rettighetshaveren ikke får så 
store inntekter fra jakta (fordi elgen ikke er på eiendommen)* 
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derimot være lønnsomt med høyere hjorteviltbestand.  
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inntektene fra jakt på de ekstra dyrene å være konstant, mens kostnadene i form av beiteskader 
øker med flere dyr. Kilde: Menon Economics
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tilskrives strategien (DN, 2009). Blant 
annet har samfunnsaksepten for jakt 
vært, og er, høy i Norge. Rekrutteringen 
av jegere til hjorteviltjakt har også økt 
siden strategien ble lagt fram. Det kan 
derfor sies å være relativt høy måloppnå-
else når det gjelder å styrke samfunnsak-
septen og øke rekrutteringen. Aksept for 
jakt og rekruttering av jegere er sårbare 
størrelser som er grunnleggende viktige 
for å sikre en god hjorteviltforvaltning. 
Vi foreslår derfor at det både utarbeides 
en offentlig kommunikasjonsstrategi og 
en offentlig rekrutteringsstrategi, i tråd 
med Hjorteviltstrategiens intensjon. 
Strategiarbeidet bør forankres bredt og 
utarbeides i samarbeid med organisasjo-
nene. For å sikre at ansvaret ikke pulve-
riseres og tiltakene blir fulgt opp bør 
strategiene omfatte handlingsdeler med 
tydelig ansvarsdeling. 

I løpet av evalueringsarbeidet har vi 
også identifisert noen temaer som ikke 
er tilstrekkelig fremtredende i strate-
gien og/eller som det ikke er gjort nok 
på, og som det bør vurderes å rette mer 
fokus mot i videre arbeid. Blant annet 

oppleves det i mindre grad å være rettet 
oppmerksomhet rundt forvaltningen av 
rådyr, sammenliknet med forvaltning av 
elg, hjort og villrein. Det er også utfor-
dringer og motsetninger mellom forvalt-
ning av hjortevilt og rovdyrbestander. Vi 
observerer også at temaer som dyrevel-
ferd, klima og miljø og arealplanleg-
ging i mindre grad synes å være dekket 
gjennom tiltak og resultater, sett opp mot 
at dette er samfunnsaktuelle temaer og 
potensielt viktig for videre forvaltning 
av hjortevilt. Dessuten virker det å være 
et stort behov for bedre samarbeid og 
koordinering, som det bør ses nærmere 
på i videre strategiarbeid. 
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GRENSEVILT 2 

Foto: Barbara Zimmermann

AKTUELT

– forvaltningssamarbeid 
 og effekter av vindkraft



2021 HJORTEVILTET   15

Indre Skandinavia kjennetegnes av et 
sammenhengende barskogområde med 
store viltbestander og kulturarven i regio-
nen preges av skogbruk og jakt. Til tross for 
at naturressursene er grenseoverskridende, 
forvaltes og utnyttes de ulikt på hver side 
av administrative grenser. Det fører til 
interessekonflikter og ugunstig forvaltning 
som har mangler med hensyn til dyrenes 
økologi. Vindkraftutbygging har aksele-
rert i Indre Skandinavias barskogområder, 
uten at man er klar over konsekvensene 
for viltbestander generelt og på tvers av 
forvaltningsregioner spesielt. Det er med 
andre ord et stort behov for forvaltnings-
relevant kunnskap som tilrettelegger for og 
forbedrer grenseoverskridende samarbeid.

Det toårige prosjektet GRENSE-
VILT 2 pågår til utgangen av september 
2022 og har støtte fra Interreg Sveri-
ge-Norge og Innlandet fylkeskommune 
i Norge. Det overordnede målet med 
prosjektet er å øke samordningen av 
viltforvaltning på tvers av riksgrensen 
og i områder som er under press fra 
menneskelige inngrep. Prosjektet har 
følgende delmål: 1) å forstå forvaltnings-
messige og biologiske forutsetninger for 
å oppnå et bedre forvaltningssamarbeid 
og 2) å forstå effekter av vindkraftut-
bygging på vilt og jakt. Arbeidet er delt 
inn i ulike deler hvor oppbygging av et 
forskningsbasert, forvaltningsrelevant 
kunnskapsgrunnlag og nettverks- og 
kommunikasjonsarbeid er de to hoved-
delene (Figur 1).

Studieområde
Prosjektets studieområde er de østlige 
delene av Innlandet fylke, samt  Dalarna 
og Värmlands län (Figur 2). Mye av 
feltarbeidet vil skje i nordre Finnskog, 
i området der GRENSEVILT har 
framskaffet data fra GPS-merkede 
elger, jerver og ulver. Rett ved grensen på 
norsk side ligger Kjølberget vindkraft-
verk som var under bygging i 2019-2020 
og kommer i full drift i 2021 (gule 
vindturbiner ved landegrensen i Figur 
2). I tillegg vil GPS-data fra jerver og 
ulver merket i søndre Dalarna inngå. 
Ved nymerkinger av jerv, ulv og elg vil 
vi konsentrere innsatsen til områder med 
vindturbiner i begge land.

Grensesprengende elgforvaltning
Elgen fordeler seg ikke jevnt i landska-
pet, men konsentrerer seg i mer snøfat-
tige strøk om vinteren. Den ujevne 
fordelingen av elg gir en skjev forde-
ling av beiteskader og jaktinntekter for 
rettighetshaverne. Forvaltningsområ-
der for elg burde derfor helst omfatte 
både vinter- og sommerområdene i en 
trekkende elgbestand, for at rettighets-
haverne kan samarbeide bedre om felles 
mål i elgforvaltningen. 

Ulven er kompliserende i de romlige 
utfordringene i elgforvaltningen. Elg er 
ulvens viktigste byttedyr, og ulvens uttak 
kan lokalt og regionalt også bidra til en 
ujevn fordeling av jaktuttaket. Ulverevir 
er store og samsvarer vanligvis ikke med 

GRENSEVILT 2 er et direkte resultat av det  pågående 
Interreg Sverige-Norge prosjektet GRENSEVILT 
(2017-2021). I begge land har ny kunnskap og ressurs-
gruppens arbeid ført til et ønske fra forvaltningen, grunn-
eiere og  interesseorganisasjoner om en konkretisering av 
 samarbeidet samt økt kunnskapsinnhenting som grunnlag 
for samarbeidet.
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de eksisterende elgforvaltningsområde-
ne. Enda en kilde til dødelighet for elg er 
veier med stor trafikk, og denne risikoen 
fordeler seg også ulikt i landskapet. I 
tillegg til disse økologiske komponentene 
er det også kulturelle og næringsmessige 
ulikheter mellom rettighetshavere, med 
ulike verdier og målsetninger for egen 
eiendomsutvikling.

Forutsetninger for adaptiv forvaltning
Lokaltilpasset forvaltning tar utgangs-
punkt i at medvirkning av ulike aktører 
og interessenter i forvaltningen er av 
stor verdi. Det innebærer for eksempel at 
både vitenskapelig og lokal, erfaringsba-
sert kunnskap kommer til anvendelse. I 
GRENSEVILT 2 kommer ny kunnskap 
fra prosjektet, tidligere tilgjengelig 
kunnskap og erfaringer fra elgforvalt-
ningen i grenseområder til å bli samlet 
i en lokaltilpasset forvaltningsmodell i 
form av digitale kart. Utarbeidelsen vil 
skje i samarbeid med ressursgruppen og 
de eksisterende elgforvaltningsstruktu-
rene ved hjelp av en profesjonell prosess-
leder. Prosjektets ressursgruppe består 
av norske og svenske representanter fra 
viltforvaltningen på nasjonalt, regionalt 
og lokalt nivå, forskningen, og skog-, 
jakt-, landbruk- og verneinteresser.

Ressursgruppen kommer til å arbei-
de med ulike modeller for elgforvalt-
ningsområder som krysser lande- eller 
länsgrenser, og teste modellene ved hjelp 
av scenariediskusjoner. Hva betyr en 
gitt modell for ulike rettighetshavere/
brukere? Hvilken kunnskap er viktig fra 

lokale erfaringer? Hvorfor forvaltes det 
som man gjør og hva kreves for å kunne 
endre eksisterende forvaltningsstrategier 
for bedre måloppnåelse? 

Økologiske forutsetninger
Dynamikken i en elgbestand bestem-
mes av hvor mange kalver som blir født 
hvert år, hvor mange elger som dør, og 
elgenes vandringer. I GRENSEVILT 2 
skal vi kartlegge elgens risikolandskap 
(geografisk fordeling av skutte, ulvedrep-
te og trafikkdøde elger). For kalveover-
levelsen vil vi overvåke elgkyrne som ble 
merket med GPS-sendere i GRENS-
EVILT. Overvåkingen vil foregå tre 
ganger i løpet av et elg-år: i kalvingsti-
den, før jaktstart, og på senvinteren før 
ku og kalv skiller lag. 

Elgens mattilgang i kombinasjon med 
elgtetthet er avgjørende for beiteskadene 
forårsaket av elg. Beiteskadene oppstår i 
all hovedsak om vinteren, når elgen som 
kvisteter forsyner seg av unge furutrær. I 
GRENSEVILT 2 ønsker vi å utvikle en 
metode basert på fjernmåling som gjør 
det effektivt å måle mattilgangen over 
større arealer. 

FIGUR 1. Strukturen til prosjektet GRENSEVILT 2. De ulike delene skal sammen bidra til å nå prosjektets overordnede mål. 

Foto: Giorgia Ausilio
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Metodiske utfordringer
Forvaltningssamarbeid på tvers av 
administrative grenser krever et felles 
kunnskapsgrunnlag og sammenlignbare 
overvåkingsmetoder. Det finnes flere 
kartløsninger i form av åpne GIS-appli-
kasjoner i regionen. Fordi disse eies og 
driftes av ulike administrative enheter, er 
de begrenset til administrative områder 
og tema. Så langt finnes ikke noe grense-
overskridende kartløsning med den 
informasjon som er nødvendig for en 
adaptiv viltforvaltning over større regio-
ner. En grenseoverskridende kartløsning 
kan inneholde elgforvaltningsområder 
som kan kobles opp mot jaktstatistikk, 
data fra elgmøkktellinger, ulverevir 
basert på de årlige overvåkingsrappor-
tene, vandringer til GPS-merket elg, 
elgbeiteregistreringer og mer. 

Vilt i vind
Vindkraftutbyggingen i Indre Skandinavi-
as barskoger har kommet i gang (Figur 2), 
men det mangler studier på hvilke effek-

ter anleggsveier, vindturbiner og driften 
av disse har på vilt i det skandinaviske 
skoglandskapet. For sammenligning før, 
under og etter utbygging av vindkraft skal 
vi bruke GPS-dataene fra dyrene merket 
i GRENSEVILT, og nymerkede dyr, og 
deretter måle om dyrene endrer område-
bruken i nærheten av vindkraftverk og 
anleggsveiene. For å kartlegge umiddelbare 
effekter av umerkede elgers fordeling og 
områdebruk vil vi gjennomføre møkktel-
linger langs transekter fra vindkraftverk og 
ut i ulike himmelretninger.

I tillegg til GPS-enheten har halsbån-
dene vi bruker innebygde akselerasjons-
sensorer som kontinuerlig måler dyrenes 
finskala-bevegelse langs tre romlige 
akser. Det er funnet en klar sammenheng 
mellom bevegelse registrert ved hjelp av 
akselerasjonsmålere og energiforbruk. 
Denne sammenhengen gjør at akselera-
sjonsdataene kan brukes som et indirekte 
mål på hvor mye energi dyrene bruker 
på bevegelse i ulike situasjoner og ulike 

områder. Vi skal derfor analysere aksele-
rasjonsdata som en funksjon av dyrenes 
avstand fra turbiner og anleggsveier.

En god indikator på hvordan et 
vindkraftverk påvirker utøving av jakt 
er fordelingen av skutt elg samt jeger-
nes bruk av terrenget under jakta. Vi 
kommer til å registrere alle plasser det 
det ble skutt elg i 2018-2021 i vårt 
hovedstudieområde i nordre Finnskog. 
Skuddplassene og jegernes holdning til 
vindkraftutbygging og bruk av området 
får vi ved direkte intervju av jaktledere.

FIGUR 2. Studieområdet for prosjektet GRENSEVILT 2 omfatter østre deler av Innlandet fylke og Dalarna og Värmlands län, delt av riksgrensen 
(rosa fet linje). De blå linjene viser forflytningene til GPS-merkede elger i 2019-2020, røde og brune polygoner er revir fra etablerte ulver i 2020 og 
jerver i 2019 og 2020 (data innsamlet i regi av GRENSEVILT). Vindturbiner i drift vises i gult og planlagte turbiner vises i rødt. Kartdata om vindtur-
binplassering er fra NVE Norge og fra LST Vindbrukskollen Vindkraftverk. 

OM HOVEDFORFATTER:

Camilla Wikenros er forsker ved Grimsö 
forskningsstasjon, Institutt for økologi 
ved Sveriges lantbruksuniversitet. Hun 
arbeider med grunnvitenskapelige og 
anvendte spørsmålsstillinger rundt 
ulvens økologi og forvaltning. Camilla 
är koordinator for det skandinaviske 
ulveforskningsprosjektet SKANDULV.

AKTUELT



18   HJORTEVILTET 2021

TEKST: TONJE STUBSJØEN KVALØY, 
SENIORRÅDGIVER MILJØDIREKTORATET

Digitalt jegeravgiftskort
Jegeravgifta betales på www.jegerregisteret.no. 
Logg inn med din ID og betal med vipps eller 
kort. Etter betaling får jegeren tilgang til 
sitt digitale jegeravgiftskort på Min 
jegerside og i appen Min jeger-
dokumentasjon. Jegeravgiftskor-
tet dokumenterer at jegeravgifta 
er betalt. 

Jegeravgiftskortet dokumenter 
også om man er registrert lisensje-
ger for bjørn, jerv eller ulv. Registre-
ringen gjøres elektronisk på nettsiden 
til Jegerregisteret. 

Jaktrettshaver, jaktoppsyn eller andre 
leser QR-koden på jegerav giftskortet 
for å kontrollere jeger dokumentasjonen. 
Avlesing gjøres med en vanlig QR-kode 
leser på mobiltelefonen.

Skyteprøve for storviltjegere
Det digitale jegeravgiftskortet og appen 
Min jegerdokumentasjon dokumenterer 
også årlig skyteprøve for storviltjegere 
når appen brukes på skytebanen. Jegeren 
må før oppmøte på skytebanen legge 
inn sine våpen på Min jegerside og 
laste ned appen Min jegerdoku-
mentasjon. De våpen som jegeren 
har registrert vil vises i våpenlista 
i appen. Etter gjennomføring av 
obligatoriske skudd eller bestått skyte-
prøve registrerer jegeren dette i appen og 
kontrolløren utfører ordinær kontroll av 
ammunisjon, våpen og skuddserie.

Det er utviklet en egen app for 
kontrollører, slik at arrangøren enkelt 
kan kvittere for gjennomførte obliga-

toriske skudd og bestått skyteprøve til 
jegerens app.

Appene fungerer selv om det ikke er 
dekning på skytebanen. Opplysningene 
blir overført fra jegerens app til Min 

jegerside når mobilen kommer i dekning.
En detaljert beskrivelse av hvordan 

appen brukes på skytebanen finnes i 
veilederen ”Slik tar du skyteprøven” på 
nettsiden til Jegerregisteret.

Dokumenterer antall skudd
Appen dokumenterer og summerer alle 
obligatoriske skudd som er gjennomført 
og godkjent på skytebanen. For de som 
jakter i områder der jaktrettshaver krever 
mer enn 30 obligatoriske skudd, kan 
appen brukes som dokumentasjon på 
antall skudd.

Skudd fra 
konkurranser teller
Nytt fra i år er at skudd 
avlagt på terminfestede 

konkurranser i det 
k a l e n d e r å r e t 

Det er mye som skal være i orden før du drar på jakt. For å gjøre det enklere for 
jegerne, digitaliserer Miljødirektoratet dokumentasjonen man må ha med seg under 
jakt, felling og fangst. Målet er at alt skal finnes lett tilgjengelig på Min jegerside og 
i appen Min jegerdokumentasjon.

Digital jegerdokumentasjon 
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jaktåret starter gjelder som obligatoriske 
skudd til skyteprøven. Skuddene overfø-
res automatisk fra NJFF og DFS når 
jeger legger inn medlemsnummeret sitt 
på Min jegerside. Skuddene blir synlige 
på Min jegerside og i appen når jaktåret 
starter 1. april.

Jegeravgiftskort på papir
Jegere som har reservert seg mot digital 
kommunikasjon med det offentlige i 
Kontakt- og reservasjonsregisteret vil 
fortsatt motta jegeravgiftskort og giro 
for innbetaling av jegeravgifta i posten. 
Dokumentasjon av skyteprøve skjer 

da på vitnemål på baksiden av jeger-
avgiftskortet med signatur og stempel 
fra arrangøren.

Veien videre
Forskrift om utøvelse av jakt, felling 
og fangst § 4 stiller krav til hvilken 
dokumentasjon som må medbringes. 
Det er denne dokumentasjonen Miljø-
direktoratet digitaliserer. Vi vil fremover 
se på muligheten for å digitalisere avtale 
om godkjent ettersøkshund og kontroll-
kort for villrein. Vi er også i dialog med 
Politidirektoratet om muligheten for 
integrasjon mot Våpenregisteret. Dagens 

krav er at våpenkortet må medbrin-
ges fysisk. Jaktkort og evt. andre krav 
fra rettighetshavere er ikke en del av 
prosjektet. 

AKTUELT

FORFATTEROMTALE:

Tonje Stubsjøen Kvaløy er utdannet 
biolog ( cand. scient ) fra NTNU. Hun 
jobber i viltseksjonen hos Miljødirekto-
ratet innenfor fagområdet jakt, felling 
og fangst hvor hun også har ansvaret 
for jegerprøven. Tonje jakter både 
småvilt og storvilt. 

Kristian Berglund og Bjønnhjellens Sako etter en vellykket jakt i fjor høst. Kristian har tatt i bruk de digitale løsningene og skryter av tilbudet til jegerne. 
Foto : Privat
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TEKST OG FOTO: DAGH BAKKA OG JØRUND LIEN

Under elgjakten i Østerdalen i høst 
ble det skutt en elgkalv på post som kom 
med en gråhund bak.

Da vi hadde flådd kalven og konsta-
tert at inngangen hadde gitt en veldig 
blodslått bog og vi fant en del av prosjek-
tilet inne i skrotten, måtte detaljene frem:
Elgkalven hadde kommet bak kua i 
lett trav og blitt skutt på fra jakttårnet 
på cirka 60 meters hold med Barnes 
TTSX 168 grains fabrikkladning kalt 
Vor-Tex i 30-06. Den løp ti meter etter 

at kula hadde gått gjennom bogen og ut 
i mellomgolvet. 

Hvordan kunne det bli så mye 
blodslått i bogen når den ikke hadde løpt 
lenger etter skuddet? 

I tillegg til at det ble brukt en av de 
beste homogene kulene som dessuten 
hadde mistet en del? 

Etter å ha jaktet en del sesonger 
sammen med Jørund Lien har vi – mildt 
sagt - hatt en del erfaringsutvekslinger 
rundt det med jaktskyting og sårballis-
tikk og i et slikt tilfelle ble det selvsagt 
utbedt en kommentar.

Kommentar frå Jørund:
Tja, å gje eit fornuftig og endeleg svar på 
dette er slett ikkje enkelt. Som regel gjev 
kombinasjonen av homogene ekspanderan-
de kule med passe vekt og anslagshastigheit 
fint resultat, i alle fall når resultatet av 
skotet er knall & fall. Men ingen regel utan 
unntak, særleg ikkje når tema er skoteffekt, 
fluktstrekning og blodslått kjøt. Om eg skal 
gje meg ut på synsing utan å ha sett anten 
elg eller bog, var vel dette eit temmeleg 
skrått skot all den tid at inngang er i bog, 
og utgang i mellomgolv. Og at treff meir på 
langs enn tvers i bogbein vil resultere i meir 

Mye tyder på at storviltkuler med bly blir Mye tyder på at storviltkuler med bly blir 
forbudt i løpet av få år og fra februar i år forbudt i løpet av få år og fra februar i år 
har også lette blyfrie 6,5 mm kuler blitt har også lette blyfrie 6,5 mm kuler blitt 
lovlige. Men duger lette homogene lovlige. Men duger lette homogene 
kuler på storviltjakt?kuler på storviltjakt?

AKTUELT

Duger blyfrie kuler?Duger blyfrie kuler?

Jan Arild Lauvland med wildebeest felt med 120 grs TTSX i 6,5x55
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sundrive kjøt, bein og beinsplintar. Dette 
i tillegg til at elgkalven ikkje gjekk ned i 
smellen, men tok nokre steg gjer sitt til at 
resultatet ser verre ut. Ti meter er slett ikkje 
mykje, men likevel ein viss forskjell frå fall 
i smellen. Ein annan, minst like hypotetisk 
teori kan vere at 168 grs homogen i 30-06 
er såpass lang at den ikkje er heilt stabil, 
og dermed kan gje styggare resultat enn for 
eksempel 150 grs. Kven veit, ikkje eg... 

Noen dager senere ble ei elgkvige 
på 1,5 år skutt i los på 40 meters hold 
med 150 grains Norma Ecostrike med 

utgangshastighet som nærmet seg 900 
m/s i 30-06. Kviga viste tydelig tegn på 
treff, men løp 60 meter før den falt over 
ende og døde.

Inngangen var i bogen og kula satt, 
noe overraskende i skinnet bak bogen på 
andre siden.

Et ankepunkt mot homogene kuler, 
spesielt blant hundeførere, har vært at 
de gir som regel gjennomskudd med 
økt fare for hunden og rikosjetter. Her 
stoppet imidlertid kula i en liten elg 
og det har ellers bare skjedd noen få 
ganger som jeg har vært med på og i to 
tilfeller var det avlivningskudd i hodet 
på voksen elg.

Ellers har det vært et par tilfeller med 
150 grains Hornady GMX fabrikkladet 
i 308 at kula ikke gikk gjennom ved 
bogskudd på mindre elg. Det har vært 
på 30 og 50 meters hold. 

I et annet tifelle stoppet to 170 grains 
tunge Lapua Naturalis kuler i hjemme-
ladet 30-06 inn i en liten elgokse som 
ble skutt på skrå mot bogen på 120 
meters hold.

Kommentar frå Jørund:
På nytt – uvanlege ting hender på jakt. 
Som i dette tilfellet der 150 grs EcoStrike 
frå 30-06 ikkje går gjennom elgkvige. Meir 
vanleg er det at 30 kaliber 150 grs homogene 
går gjennom halvstor elg med treff bak bog, 
og at kula kan stoppe i skinnet etter treff i 
begge bøger. Uansett vil gode 30 kaliber 150 
grs homogene kuler gje påliteleg ekspansjon 
med gjennomskot av vitale organ sjølv på 

stor elg. Det til tross for at 150 grs/9,7 gram 
er lett i forhold til gamal elgjegerstandard 
for 30 kaliber blyspiss. Som med fordel i dag 
kan endrast nettopp til 9,7 g for homogene, 
ekspanderande kuler i 30-06.  

Fra 2. februar i år kom det en ny 
forskrift om storviltammunisjon i Norge 
hvor det står at:
- Minste tillatte kaliber er 6,5 

(.264’’/6,71 mm).
- Minste tillatte kulevekt er 9 gram 

(138,9 grain) for kuler med mantel 
og blykjerne og 7,8 gram (120 grain) 
for blyfrie kuler.

- Minste tillatte anslagsenergi på 100 
meter (E100) er 2200 joule.

Bør vi hundeførere og andre som helst 

AKTUELT

Homogene kuler med hol langt ned i spissen for 
å siker ekspansjon i hard kopar, frå venstre 30 
kaliber 150 grs Barnes TTSX, Hornady GMX og 
Nosler E-Tip.

Homogene koparkuler er lange i forhold til vekt, 
det viser forholdet mellom 9,3 mm 250 grs 
Lapua Naturalis til venstre og 285 grs Lapua 
Mega til høgre.
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ikke vil ha gjennomskyting på elg og 
bruker .30 kaliber begynne å bruke 130 
grains kules som Barnes TTSX?

Kommentar frå Jørund:
Som kjent er det så stor forskjell på kulefang 
i elgkalv og stor elgstut, og frå treff bak 
bog til midt i bogen at det er uråd å påstå 
noko som helst sikkert om gjennomskyting 
eller ikkje. Men at risikoen for gjennom-
skyting med 130 grs Barnes TSX/TTSX 
i 30 kaliber patroner er mindre enn med 
for eksempel 150 grs TSX/TTSX/GMX/

Ecostrike i same patron er temmeleg sikkert. 
Det er derimot ikkje sikkert at 8,4 g/130 
grs TSX/TTSX har mindre gjennomtren-
gingsevne enn diverse gode 11,7 g/180 grs 
blyspisskuler.

Samanlikna med ei klassisk elgkule 
som 180 grs Nosler Partition er restvekt 
etter ekspansjon temmeleg lik med omtrent 
tilsvarande gjennomtrengingsevne. Eller 
kanskje litt mindre på grunn av større 
ekspansjonsdiameter. Dette betyr og at 
130 grs Barnes TSX/TTSX er dugande 
storviltkule i patroner som 308 Winchester 

og 30-06. Noko 130 grs TSX/TTSX har 
bevisa under jakt på storvilt som  wildebe-
est og gemsbukk i Afrika. Eland eller elgan-
tilope er det største vilt eg har felt med 130 
grs TTSX ladd til rundt rekna 880 m/s i 
308 Winchester, resultatet var knall & fall 
i smellen etter gjennomskot av begge bøgar 
med fint ekspandert 130 grs TTSX mot 
skinnet på baksida.

Sjølv om blyspisskuler ikkje er tema her, 
kan det vel likevel vere på sin plass å minne 
om at halvtunge gode, lodda jaktkuler 
som 165 grs Norma Oryx/Swift Scirocco/
Hornady InterBond normalt ekspanderer 
kjapt og effektivt til stor diameter med litt 
mindre inntrenging. Faktum er at fordelen 
av kjapp ekspansjon, stor ekspansjonsdia-
meter og mindre gjennomtrengingsevne blir 
større til mindre viltet er.  

Nå blir også 120 grains homogene 
kuler i 6,5 lovlige på storvilt i Norge. 
Vil de normalt gå gjennom bogen på en 
voksen elgokse og hva er din og andres 
erfaring med disse lette homogene 
kulene på storvilt i andre land?

Om 120 grs homogene som Barnes TTSX og 
Hornady GMX trenger gjennom både bog 
og vitale organ på vaksen elgstut har eg av 
naturlege grunnar ikkje prøva ennå. Men all 
erfaring frå jakt på storvilt som wildebeest, 
hartebeest og gemsbukk i Namibia, hjort og 
villsvin i andre ikkje fullt så sørlege strøk 
tyder på det. At tre 120 grs TTSX ladd 
med 49 grs MRP i 6,5x55 stoppa etter litt 
skrå skot mot gemsbukk, er lite å undrast 

AKTUELT

Kviga løp 60 meter før den falt over ende og døde.

120 grs TTSX med 49 grs MRP i 6,5x55 etter 
litt skrått treff i gemsbukk på 270 og 185 
meter.
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AKTUELT

over. Som for eksempel eitt av desse tre der 
120 grs TTSX  på 200 meter skothald gjekk 
inn i framkant av bog og stoppa mot skinn 
ved bakerste ribbein på motsett side av 

vaksen gemsbukk. Eit klart og logisk forhold 
mellom avstand og ekspansjonsdiameter var 
i grunnen einaste forskjell på desse tre 6,5 
mm 120 grs TTSX etter å ha gjort jobben 
i gemsbukk. Lengre skyteavstand = mindre 
anslagshastigheit = mindre ekspansjon.     
      
For et par år siden satt jeg på elgpost 
da vi jaget av et område som lå for nært 
trafikkerte veier til at vi brukte hund. 
En råbukk kom ruslende bak ei geit og 
fikk en 150 grains EcoStrike kule fra 
30-06 rifla mot bogen på ca 80 meters 
hold.  I motsetning til de fleste rådyr jeg 
har skutt med 30-06 som har gått ned 
i smellen, løp denne bukken over 100 
meter før den lå død. Kula hadde gått 
inn og ut i bakkant av bogene og spesielt 
inngangssiden var blodslått.

Er det et problem at mindre storvilt 
som rådyr, villrein- og hjortekalver gir 
for lite motstand til at de homogene 
kulene vil ekspandere, spesielt på litt 
lenger hold?

Kommentar frå Jørund:
Nja, om treff i mindre vilt gjev mindre 
motstand som medfører tregare ekspansjon, 

og deretter større rikosjettfare er eit problem 
med homogene jaktkuler er meir opp til 
jeger og jaktområde enn andre problem-
stillingar. Nå er min erfaring med harde 
homogene koparkuler på jakt etter mindre 
hjortevilt relativt begrensa, eg vil heller 
jakte rådyr og rein med meir lettekspan-
derande blyspiss. Det både på grunn av 
skoteffekt og rikosjettfare, der sistnemnte er 
mest viktig. Talet på mindre hjortevilt felt 
med homogene koparkuler er likevel tosifra, 
og min erfaring er temmeleg klar i det at 
ustøkt rådyr fell like effektivt i smellen for 
ei 30 kaliber homogen ekspanderande som 
for kva som helst av blyspiss, men og at det 
kan vere vanskelegare å oppnå knall og fall 
på støkt rådyr med homogen ekspanderande. 
Rett nok er talet på støkte rådyr felt med 
homogen kule for lite til å vere sikker på 
noko som helst, ein bør nok ha sett resultatet 
av fleire fellingar for å kome med anna enn 
ei meir eller mindre kvalifisera tru. Kor 
mange fellingar som må til for å kvalifisere 
til sikre bevis er eg heller ikkje sikker på.     

I tillegg til homogene blyfrie kuler 
finnes det også ekspanderende  jaktkuler 
med tinnkjerne og stålmantel. RWS 

På råbukken som ble skutt med 150 grains EcoStrike i 30-06 inn og ut i 
bakkant av bogene, var spesielt inngangssiden blodslått.

Lengde på homogene 6,5 mm 120 grs Barnes TTSX, 
130 grs TSX og 140 grs Lapua Naturalis saman-
likna med 156 grs Norma Oryx lengst til høgre.

Den 150 grains tunge Norma Ecostrike kula satt, noe overraskende i 
skinnet bak bogen på andre siden.
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EVO Green har jeg sett bli brukt under 
jakt i Sverige på villsvin og dåhjort med 
knall og fall effekt. Viltet ble levert helt 
til viltslakteriet så det var ikke så lett å 
sjekke kjøttødeleggelsene med skinnet 
på, men har en mistanke om at de ikke 
var beskjedne. Det har også kommet en 
rimeligere variant som ligner på Evo 
Green som heter Geco Zero.

Hva tror du om disse kulene til norsk 
hjorteviltjakt?

Kommentar frå Jørund:
I dag er utvalet av blyfrie tinnkjernekuler 
for storviltjakt relativt begrensa, Brenneke 
Nature+ , Geco Zero og RWS EVO Green 
er dei tre tyske alternativa som er å få kjøpt. 
I tillegg kjem nye Norma EVOStrike som 
enkelt forklara er fleire år gamle tyske RWS 
EVO Green ladd i ny svensk patron.

Utgangspunktet for alle tre tinnkjer-
nekuler er at dei skal fungere etter same 
prinsipp som gamle og velkjente RWS 
H-Mantel, den første jaktkula med ekspan-
sjonsstopp. Enkelt forklara har mantelen 
innbrett omtrent midt på kulekroppen for 
å stoppe rask og effektiv fragmentering 
av fremre del, og ikkje minst sikre god 
gjennomtrengingsevne med kaliberstor 
bakre del av kula. 

Så like er nye RWS EVO Green og 
gamle RWS H-Mantel at einaste forskjell i 
ekspansjonstest med 136 grs EVO Green og 
180 grs H-Mantel i 30-06 naturleg nok er 
mindre restvekt og litt mindre inntrenging 
med EVO Green. Tinn er lettare enn bly.
Nå har eg mest av både test og jakterfaring 
med RWS EVO Green, men første inntrykk 
av GECO Zero er at den meir eller mindre 
er økonomiutgåva av EVO Green utan 
plasttupp og boattail. Og at utan annan 
erfaring enn litt begrensa ekspansjonstest at 
den einaste lotten eg har prøva av Brenneke 
Nature+ har større tendens til splintring av 
bakre del enn EVO Green. 

Om eit par titals felte vilt er nok til å 
vurdere ei jaktkule kan diskuterast, fakta er 
uansett svært kontant knall & fall effekt på 
dåhjort og villsvin med RWS 8x57 IS 9 g 
EVO Green. Om fragmenterande kule eller 
900 m/s utgangshastigheit skal ha æra for 
skoteffekt skal vere usagt, mest truleg kan 
begge ta sin del her. Etter at eit temmeleg 
stort villsvin i fullt sprang fall i smellen 
for mitt første skot med 9 g EVO Green 
8x57 IS, og at alle skot mot vilt med 9 g 
EVO Green i 8x57 har hatt same effekt er 
i alle fall min erfaring at dette er kule og 
patron som gjev stor skoteffekt på middels 
stort klauvvilt. Om den i det heile er i 
stand til å trenge gjennom grove bein ved 

perfekt bogtreff på stor elg er eit heilt anna 
spørsmål. Mest truleg med god effekt på elg 
ved treff bak bog, men kva som hender etter 
treff midt i bog står att å sjå. For min eigen 

del vert nok blyfri tinnkjernekuler reservert 
til jakt på mindre vilt enn vaksen elg. I 
alle fall inntil vidare erfaring tilseier at 
tinnkjernekuler er dugande elgkuler. 

AKTUELT

FORFATTEROMTALE:

Jørund Lien
Ivrig jeger med mange års erfaring 
med det meste av patroner og 
kuler, både her i landet og det store 
utland. I tillegg har jobben som 
våpenskribent i Jakt og testskyting 
for Ladeboken ført til endå meir 
praktisk kunnskap om jaktkuler.   

Dagh Bakka
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 medeier i jakt- 
og skogsentreprenørfirmaet Veide-
menn. Dagh er også skribent i Jakt.

Jørund med sitt første og hittil største villsvin felt med 139 grs RWS EVO Green 8x57IS



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

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

Vi er en av landets største leverandør og oppkjøper av viltkjøtt.
Ta kontakt for informasjon og priser vedrørende både kjøp og salg av viltprodukter.
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Grunneiersamarbeid er nøkkelen til kontroll av villsvin
Villsvinpopulasjonen i Sverige har fortsatt å øke kraftig de siste årene. For å unngå en ukontrollert spredning 
i Norge startet vi prosjektet "Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge" som nå har sitt 
prosjektområde langs svenskegrensen fra Halden til Elverum.

Vi jobber med:
• Grunneierorganisering
• Bedre rammene for effektivt uttak av villsvin
• Utprøving ulike tiltak
• Kompetanseheving hos grunneiere og jegere
• Initiering av FoU 

Besøk oss gjerne på www.villsvinprosjektet.no 
for mer informasjon og kontaktinfo.
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TEKST: HILDE K. WAM (NIBIO), IVAR HERFINDAL (NTNU), 

OLAV HJELJORD (NMBU) OG UNNI S. LANDE (NIBIO)

Elg, sau og storfe er alle drøvtyggere, 
og det er nærliggende å tenke at de eter 
en del av den samme maten når de går 
i den samme skogen. Det er riktignok 
noen forskjeller i hvordan kroppen og 
fordøyelsessystemet deres er bygd opp, 
som f.eks. hvor stor den ene magen er 
i forhold til den andre, hvilke mikrober 
som hjelper dem å bryte ned maten, og 
hvorvidt dyret er bygd for å finne mat på 
bakken eller høyere opp i vegetasjonen.
Her oppsummerer vi resultat fra 
forskning vi har gjort på temaet det siste 
tiåret i tre studieområder på Østlandet: 

Ringsaker, Nannestad og Vestskauen 
(ved Drammen). I disse områdene har 
det vært husdyr på skogsbeite i uminne-
lige tider, men med ulik sammensetning 
av dyreart og dyretetthet. I studieperio-
den var tettheten av husdyr (omregnet 
til saue-enheter, hvor 1 storfe = 6 sau) 
svært høy i Ringsaker (59 per km2) og 
på Vestskauen (36 per km2), og moderat 
i Nannestad (17 per km2). Sommerbe-
standen av elg i de tre områdene var 1-2 
per km2 (3-6 saue-enheter).

Det enkleste først, spiser de 
samme mat?
Nei, elg, sau og storfe på skogsbeite spiser 
i liten grad samme mat. Dette undersøkte 

vi ved å analysere fersk møkk (Wam & 
Herfindal 2018, 2020). Når planteetere 
fordøyer maten, blir deler av det ytre 
hudlaget (epidermis) i plantenes celleveg-
ger i stor grad bevart, slik at dette kommer 
ut sammen med møkka i en form vi kan 
identifisere til planteart. Når vi bruker 
dette til å anslå sammensetningen av 
dietten, blir ikke bildet 100% korrekt 
(Wam & Hjeljord 2010a). De ufordøyde 
restene av noen plantearter etterlater flere 
fragmenter i møkka enn andre, og noen 
svært fordøyelige plantedeler etterlater 
knapt fragmenter i forhold til volumet 
som er spist. I vår studie var funne-
ne likevel klare, fordi diettforskjellene 
mellom elg og husdyr var så store.

Et tema som vekker sterke meninger: Hva har sau og krøtter i skauen å si for elgen? 
Eter de tamme beitedyra opp elgmaten? Skremmer de bort elgen? Eller er det elg som 
skremmer husdyra? Det er etter hvert gjort enkelte studier av dette, så la oss se på det 
med  forskerbrillene på. 

Skogen
– plass nok til både 
elg og husdyr?
Best å rømme til nye beitemarker? Artikkelen oppsummerer kunnskap vi har om hva husdyr på skogsbeite har å si for elgen». Foto : Inge Ove Tysnes.

AKTUELT
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Sau og spesielt storfe spiste i hovedsak 
gras når de var på skogsbeite (60-85%), 
mens gras utgjorde bare 6-12% av 
fragmentene i elgmøkka. Gras utgjør 
generelt en liten del av elgens diett i 
Sør-Norge (5-25%, Wam & Hjeljord 
2010b). Diettoverlappet mellom elg 
og husdyr var derfor svært lite. Sagt 
på forskerspråket: Elgene hadde en 
artssammensetning i dietten sin som 
var signifikant ulik det husdyra hadde 
(Figur 1). Selv om diettoverlappet var 
lite, kan likevel det husdyr i sum beiter av 
elgens matfat utgjøre mange beiteplanter 
når husdyra er mange individer. 

Bruker de samme habitat i skogen?
Svaret på dette er mer komplisert enn 
spørsmålet om diett. Vi brukte GPS-sen-
dere til å undersøke dyras habitatbruk 
(områdebruk) i Nannestad (Herfindal 
et al. 2017), fordi dette området hadde 
GPS-merka elger i tillegg til GPS-sen-
dere på sau og storfe (radiobjeller). Vi 

fant klare forskjeller mellom dyreartene: 
som at storfe oppholdt seg mer i lavere-
liggende områder, på mer produktiv 
mark og særlig der hvor vegetasjonen 
var åpen og grasdekt. Elg oppholdt seg 
høyere i terrenget, lengre unna vei og 
brukte oftere nordvendt terreng. 

Et skoglandskap består av en rekke 
ulike habitattyper, som vi i vår studie 
kategoriserte med vegetasjonstype, 
bonitet (produktiviteten på skogen), 
avstand til vei, høyde over havet 
og helning (hvor bratt og i hvilken 
himmelretning terrenget heller). Ved å 
beregne bruken av habitat for de ulike 
dyreartene kan vi, på samme måte som 
med diettoverlapp, få et mål på habita-
toverlapp, det vil si i hvilken grad arter 
bruker de samme habitattypene. Sau og 
elg hadde mer felles habitatbruk, altså et 
større habitatoverlapp, enn det storfe og 
elg hadde. Overlappet varierte gjennom 
døgnet (Figur 2).

Forskjellene i habitatbruk mellom 

artene var størst ved skumring, spesielt 
mellom elg og storfe. Elgene så da ut til 
å søke til mer østvendt terreng og mer 
produktiv skog (fra blandingsskog på 
dagtid), mens storfeet fortsatt holdt seg 
til flatere områder lavt i terrenget. Sauen 
søkte seg høyere opp i terrenget enn på 
dagtid, lenger unna vei og inn i mindre 
produktiv barskog (fra mer grasmark, 
annet åpent areal og høyproduktiv skog 
på dagtid).

Habitatoverlappet var også påvirket av 
været. Jo varmere det var på dagtid, eller 
jo kaldere det var på natta, desto mer lik 
var habitatbruken til sau og elg. Det kan 
derfor se ut som elg og sau har nokså lik 
strategi for å unngå varme- og kulde-
stress. Alle dyreartene flyttet seg lavere i 
terrenget ved større nedbørsmengder.

Studiene våre sier ikke noe om i 
hvilken grad forskjellene i habitatbruk, 
særlig mellom storfe og elg, skyldes at 
storfe skremmer bort elg fra deler av 
skogen. Noe av forskjellen skyldes nok at 
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disse to dyreartene har veldig ulike sosiale 
levesett. Storfe er tilpasset et liv i åpent 
landskap. De er utpregede flokkdyr der 
det er flere om å bytte på rollene som 
voktende og beitende. De møter også 
farer ved å samle flokken i skjoldformasjon 
framfor å flykte, noe som fungerer best i 
åpent terreng. De er dessuten gras-etere, 
og gras finnes fortrinnsvis i flate og åpne 
områder i våre studieområder. 

Elg er mer en einstøing som har andre 
strategier for å unngå farer og finne mat. 
Når den hviler kan det være ugunstig å 
ligge alene ute på en åpen slette, og mer 
gunstig å heller trekke inn i skogen for å 
finne skjul. Elgen er nok også mer utsatt 
for varmestress enn storfe, og må derfor i 
større grad trekke inn i skyggen på varme 
sommerdager. Som beiteareal er derimot 
åpent habitat viktigst også for elgen. Det 
er på hogstflatene den finner mest mat. 
Dette mønsteret, fra å være i mer lukket 
habitat på dagen til å være i mer åpent 
habitat i skumringa, kommer tydelig 
fram i posisjonene til GPS-merka dyr 
gjennom døgnet (Bjørneraas et al. 2011).
Det virker derfor sannsynlig at storfe 
med sin utstrakte bruk av åpne områder 
og høyproduktiv mark kan legge beslag 
på hogstflater på bekostning av elgens 
bruk, fordi storfe går i til dels store 
flokker og elg under normale forhold 
ikke går nærme andre arter. For å si 
hvorvidt storfe fordriver elg, må det 
gjøres flere studier, som sammenlikner 
adferden til elg i ellers like områder med 
og uten husdyr, eller i samme område 
før og etter storfeet slippes på beite. 
Det vi kan predikere fra våre studier så 
langt, er at mer nedbørsrike somre kan 
øke konkurransen mellom elg og husdyr, 
og at varmere sommerdager kan øke 
konkurransen mellom elg og sau.

Spiser ikke det samme, men likevel…
I undersøkelsene våre så vi også på 
indikatorer for kvaliteten på elgens 
diett (Wam & Herfindal 2018). Vi fant 
at elgmøkk som ble funnet innenfor 
husdyrgjerdene inneholdt færre plante-
arter enn møkk fra de tilgrensende 

kontrollområdene utenfor gjerdene. 
Andelen av de ulike gruppene av planter 
som gras, lauv, bregner etc. var de 
samme, men det var færre arter innen 
hver plantegruppe. Fra våre studier i 
Sverige vet vi at høy artsdiversitet henger 
sammen med høyere kalvevekter (Felton 
et al. 2020, Wam & Felton 2020). Elg 
trenger variasjon for å kunne balansere 
inntaket av næringsstoffer. Den skal ikke 
bare ha nok protein, magnesium, selen, 
fiberfraksjoner og andre næringsstoff; 
den skal også ha passe mengde av hver i 
forhold til de andre.

Elg i kontrollområdene utenfor 
husdyrgjerdene hadde også høyere 
innhold av nitrogen i møkka enn elg 
innenfor gjerdene. Med overveien-
de sannsynlighet betyr det at elgene i 
kontrollområdene hadde hatt et høyere 
protein-inntak, som betyr en bedre 
sommerdiett for elgen. Disse elgene, som 
ikke beitet sammen med husdyr, kunne 
trolig balansere næringsinntaket sitt 
bedre, dels på grunn av høyere artsdiver-

Storfe søker til åpne, grasdekte områder når de er på skogsbeite. De bidrar samtidig til å holde 
grasdekket ved like, noe som effektivt hindrer oppslag av beiteplanter for elg. Foto: NIBIO
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sitet av planter å velge blant. Samtidig 
hadde de trolig også et høyere totalt 
matinntak (se neste avsnitt). Det ville 
vært interessant å følge opp dette med 
studier av konsekvenser det har over tid 
på vekter og kalvingsrater. 

Våre studier viser at husdyras effekt 
på elgens tilgang til beiteplanter kan 
være svært stor. Husdyra oppretthol-
der et tett grasdekke og sjalter dermed 
indirekte ut andre beiteplanter. I tillegg 
beiter de ned eller napper bort små 
spireplanter av lauv som er i høyde 
med graset (Gotehus & Hjeljord 2012). 
Dette kommer ikke så godt fram i 
møkkanalysene fordi ei spireplante 
utgjør svært lite volum. Effekten på 
elgbeitet er derimot tydelig. I Ringsaker 
var tettheten av beitetrær av rogn, osp 
og salix-arter på hogstflater drastisk 
lavere innenfor husdyrgjerdet enn i 
kontrollområdene rett utenfor (Hjeljord 
et al. 2014) (Figur 3). Vi har også 
taksert tverrsnitt av hele skogen, ikke 
bare hogstflater, i både Ringsaker og på 
Vestskauen, og fant da at tettheten av 
beitetrær for elg totalt sett var hhv. 3 og 
2 ganger så høy utenfor husdyrgjerdene 
som innenfor (Wam & Herfindal 2018). 
I Ringsaker fant vi f.eks. rogn på 31% av 
prøveflatene utenfor gjerdene mot bare 
6% innenfor. På Vestskauen fant vi rogn 
på 70% av prøveflatene utenfor gjerde-
ne, mot 31% innenfor gjerdene.

Takk for samarbeid til alle husdyrei-
erne som lot oss bruke data fra deres 
radiobjeller i Skogsbeiteprosjektet 
(Vests  kogen Sambeitelag og Nannestad 
Beitelag), og til Faun Naturforvaltning 
for tilrettelegging av GPS data fra radio-
merka elg. Takk også til kommunal og 
lokal forvaltning (Ringsaker-allmennin-
gene og Selvik Bruk AS) for hjelp med 
skogbrukskart og identifisering av hogst-
flater. En spesiell takk til Trond Histøl 
for viktige bidrag i felt.

KONKLUSJONER
• Sau og storfe spiser i liten grad det 

samme som elg
• Intensiv husdyrbeiting holder likevel 

drastisk nede oppslag av elgens beite-
planter

• I våre studier hadde elg dårligere diett 
innenfor husdyrgjerdene enn utenfor

• Elg og særlig storfe bruker i liten grad 
samme habitat i skogen (sau og elg noe 
mer likt). Vi vet ikke om dette skyldes 
at artene har ulike behov, eller om en 
art fortrenger en annen

FORFATTEROMTALE :

Hilde K. Wam er forsker ved NIBIO på 
Ås, med blant annet elgens beiteø-
kologi som spesialfelt. Ivar Herfindal 
er forsker i populasjonsøkologi ved 
Senter for Biodiversitetsdynamikk 
ved NTNU, og jobber spesielt med 
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er professor emeritus ved NMBU på 
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som hovedfokus. 
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TEKST: KARI BJØRNERAAS OG TONJE STUBSJØEN 

KVALØY – MILJØDIREKTORATET   FOTO: DAGH BAKKA

Jakttidene i Norge fastsettes i en egen 
forskrift. Gjeldene forskrift varer ut 
dette jaktåret, og forslag til nye jakt- og 
fangsttider for jaktårene 2022/2023 - 
2027/2028 er sendt på offentlig høring. 
De nye jakttidene vil fastsettes rundt 
årsskiftet. 

Hvordan vurderes jakttidene?
Det er Miljødirektoratet som lager forsla-
get til nye jakt- og fangsttider. I vinter 
inviterte vi statsforvaltere, fylkeskom-
muner og sentrale organisasjoner til å 
komme med forhåndsinnspill for å fange 
opp behov, kunnskap, ønsker og erfarin-
ger. Det var stor variasjon i innspillene 
vi fikk, men de er likevel nyttige for å få 
innblikk i ulike behov for endringer for 
ulike arter og brukergrupper. 

Det er mange faktorer som skal 
hensyntas når vi vurderer om en art 
skal kunne jaktes eller ikke. I første 
rekke vurderer vi om arten produserer 
et høstingsverdig overskudd. Men også 
artens funksjon i økosystemet, den 
virkningen høstingen kan ha på det 
biologiske mangfoldet, betydningen av 
høstingen for næring og rekreasjon, samt 
høstingstradisjoner vurderes. 

Elg, hjort og rådyr har store bestan-
der med høstingsverdige overskudd i 
Norge, og er arter med lange tradisjoner 
for jakt og fangst. For disse artene er det 
også andre faktorer som er relevante når 
vi vurderer jakttidenes lengde. Dette er 
blant annet om det er interessekonflikter 
med andre brukere av utmarka. 

Forholdet til andre brukere 
av utmarka
Er folk redde for å gå i skogen under 
elgjakta? For å få svar på dette, har vi 
gjennomført en spørreundersøkelse 
blant jegere og friluftsinteresserte. Vi 
spurte også om holdninger til jaktti-
der og eventuelle konflikter mellom 
småviltjegere og hjorteviltjegere, og 
mellom jegere og andre friluftsinteres-
serte. En tilsvarende undersøkelse har 
vært gjennomført i forkant av tidligere 

jakttidshøringer, og vi kan derfor også se 
på endringer over tid. 

Jakttiden for hjort ble utvidet fra jaktå-
ret 2012/2013, og for elg ble jakttiden 
utvidet fra jaktåret 2017/2018. Nesten 
alle friluftsinteresserte (96 %) og jegere 
(90 %) synes ikke den utvidede jaktpe-
rioden for elg har vært problematisk for 
seg eller for grupper de kjenner til. Det 
er likevel et spørsmål om jakt på elg og 
hjort har negativ påvirkning på bruk av 
utmarka da 27 % av de friluftsinteresser-
te bruker utmarka litt mindre eller mye 
mindre når det er jakt. Undersøkelsen gir 
ikke svar på hvorfor de ferdes mindre i 
utmarka når det jaktes, og det kan være 
flere årsaker til dette. Sammenligner vi 
med undersøkelsen fra 2002, ser vi at 44 
prosent da svarte at de reduserte bruken 
av utmarka under jakttid på elg og hjort.
Undersøkelsen viste videre at kun en 
til tre prosent av de spurte har opplevd 
fysiske hindringer for bruk av utmarka 
når det er jakt på elg og hjort. Rundt en 
fjerdedel av småviltjegerne har imidlertid 
opplevd at hjorteviltjegere har bedt de 
om å holde seg borte fra terrenget der 
de jakter. Dette er relativt mange, men 
heldigvis er det en tendens til at færre 
blir bedt om å holde seg borte nå enn for 
20 år siden. 

Jakttid som forvaltningsverktøy
For flere arter er jakttid et viktig forvalt-
ningsverktøy, og for hjortevilt kan dette 
være spesielt aktuelt for trekkende 
bestander. Tidlig jaktstart kan bidra til 
at bestander kan høstes mens de ennå 
oppholder seg i sommerområdene, og sen 
jaktslutt kan bidra til at de kan jaktes etter 
at de ankommer vinterområdene. Samti-
dig kan dette bidra til at samme bestand 
beskattes mer enn planlagt. For hjortevilt 
reguleres likevel jaktuttaket i hovedsak 
gjennom kommunenes fastsettelse av 
minsteareal, jaktrettshavernes bestands-
planlegging og jegernes jaktutøvelse. 

Ønsker å videreføre dagens jakttider 
på hjortevilt  
Jakttiden på elg ble utvidet ved forrige 
revisjon, og i dag varer jakt på både elg, 
hjort og rådyr fram til 23. desember. 
Tilbakemeldinger tilsier at dette har 
fungert godt. Fortsatt lange jakttider 
for hjorteviltartene vil gi økt mulighet 
for næringsutvikling i distriktene. Det 
kan også gi flere muligheten til å prøve 
hjorteviltjakt og bidra til å opprettholde 
interessen for jakt, i en tid hvor andre 
arter med lang jakttradisjon har lavere 
bestand enn for noen tiår tilbake.

Jakttidene for elg og hjort er utvidet de siste årene. De lange jakttidene 
ser ut til å fungere godt, og Miljødirektoratet foreslår å videreføre disse.  

AKTUELT

Figur 1:  Antallet aktive elgjegere har vært relativt stabil de siste 20 årene, mens antallet aktive 
hjortejegere har økt i takt med økt bestand av hjort. Tall fra SSB.
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Hvorfor ikke enda lengre jakttider?
Det er mange meninger om hvor 
lang jakttiden på hjortevilt bør være. 
Enkelte mener dagens jakttider er for 
lange, noen vil ha jaktstopp i brunst-
en, og andre vil gjerne jakte i januar 
og februar. Vi har erfart at meninge-
ne om jakttider på hjortevilt varierer 
i ulike deler av landet. I de nordlige 
delene hvor det er mørketid og ofte 
mye snø, er jakt mindre aktuelt og 
etterspurt i vintermånedene. I sør er 
vinterjakt på hjortevilt mer etterspurt, 
noe som kan ha sammenheng med 
at det også er mer gjennomførbart. 
I vår vurdering har vi denne gangen 
lagt vekt på at dagens jakttider funge-
rer godt for både jakt og friluftsliv. 
Dette har fått støtte fra flere hold, 
og behovet for forutsigbare jakttider 
uten stadige endringer har også vært 
påpekt i forhåndsinnspillene.

Mange aktive hjorteviltjegere
Antallet aktive hjortejegere har økt i takt 
med økte hjortebestander, mens antallet 
aktive elgjegere har vært relativt stabilt 
de siste 20 årene, se figur 1. Tradisjonelt 

har jakt på småvilt, og særlig på rype,  
skogsfugl og hare, vært viktig for jegerne. 
Minkende bestandsstørrelse for disse 
artene, kan bidra til at tallrike arter som 
elg, rådyr og hjort blir viktigere i jaktut-
øvelses- og friluftlivssammenheng. Vi 
anser at fortsatt lange jakttider kan gi 
flere jeger mulighet til å prøve jakt på 
hjortevilt.
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FORFATTEROMTALE:

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

Jakttiden på elg ble utvidet ved forrige revisjon og videreføres. De lange jakttidene fungerer godt.

FAKTABOKS OM JAKTTIDER PÅ ELG, HJORT OG RÅDYR
Jakttider på hjortevilt fastsettes i egen forskrift. Gjeldene forskrift heter 
"jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 
1. april 2022 til og med 31. mars 2028". 
For å kunne jakte elg, hjort og rådyr må kommunen ha åpnet for jakt på 
arten. Dette gjøres i en egen forskrift hvor også minstearealet fastsettes. 

Gjeldene jakttider er: 
Hjort: 1. september - 23. desember
Elg: 25. september - 23. desember. 
 I Kautokeino og Karasjok starter jakta 1. september
Rådyr: 25. september - 23. desember. 
 Jakt på voksen rådyrbukk starter 10. august. 
Fylkeskommunen kan innskrenke jakttiden for elg og hjort på gitte vilkår. 
Jaktstart kan da endres til 5. oktober og jaktslutt kan endres til 31. oktober 
eller 30. november. 
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15. nov 2019: Spekepølsekurs med Magnhild
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13. - 14. mar 2020: Viltseminar 2020
21. - 23. apr  2020: Kurs i oppdrett hjortevilt
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22. - 24. nov 2019: Opplæringsjakt Flora JFF
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13. august:  Feltkontrollørkurs, Svanøy
14. august:  Slaktekurs, Svanøy
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19. august:  Parteringskurs, Svanøy
 1. oktober:  Jentejakt, Svanøy
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TEKST: KNUT FREDRIK ØI

Det usannsynlege 
15. mars 2016. Det er blå himmel og 
gode vêrtilhøve i Lærdal, slik det alltid 
er når villrein skal merkast. Oppdraget 
er å kartleggja arealbruken til villreinen. 
Helikopteret flyg nokre få meter frå 
reinsflokken. To piler vert skotne, men 
det er bom på begge. Reinsflokken får 

fred. Pilene må finnast att. Ei pil ligg 
oppå snøen, den andre pila er trakka ned 
og må peilast fram. Med begge pilene på 
plass, tek lastemannen på helikopteret 
ei runde for å sjekka at alt er klart til 
letting. Han får auga på ein rein som ligg 
og sparkar 60 meter frå helikopteret. Eit 
par minutt etterpå har dyret dauda. Dyr 
som daudar i samband med prosjektet, 
skal obduserast. Dyret vert sendt til Oslo 

og undersøkt. Det vert teke prøve for 
prionsjukdommen CWD. 

Resultatet av CWD-testen har vorte 
premissleverandør for hjorteviltforvaltning 
i Noreg. Det er før og etter 15. mars 2016.

Oppdrag og handling
I starten var det veterinærkyndige som 
sov dårleg. Dei visste kva dette kunne 
tyda. Den smittsame og dødelege 

Påvisinga av CWD har vorte premissleverandør for hjorteviltforvaltninga i Noreg. 
Kommunane kring Nordfjella og Hardangervidda er bedt om å redusera bestandane av 
hjort og elg for å minska sjansen for spreiing av sjukdommen. Dette er nytt for Hardanger-
vidda, men Nordfjella-regionen har allereie prøvd i nokre år. Då er det lurt å sjå på kva 
for verkemiddel som er prøvd, og i kva for grad dei fungerer. Motivasjon og forståing hjå 
grunneigarar og jegerar er heilt sentralt for å få gjort jobben. Teknisk tilrettelegging frå 
kommunen er til samanlikning relativt enkelt å få til.

– EIT OMFATTANDE OPPDRAG

Hjortejeger i Nordfjella, Terje Terum. Foto: Andrea Gjestvang.
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dyresjukdommen CWD var påvist for 
fyrste gong i Europa og for fyrste gong 
på reinsdyr. Mattilsynet og Miljødirek-
toratet leverer ei bestilling til Viten-
skapskomiteen for mat og miljø (VKM). 
Kva betyr funnet av CWD, og kva burde 
Noreg gjera no? Resultatet kjenner me, 
Nordfjella sone 1 skulle sanerast. 2000 
villrein skal skytast og området skal 
leggjast brakk i minst 5 år. No er det 
jegerane og grunneigaranes sin tur til å 
sova dårleg. Den største trusselen vert 
påpeikt å vera at rein finst i området. 
Deretter at det lever andre hjorteviltartar 
i området. Prionane er det verst tenkjele-
ge smittestoffet. Dei kan liggja i miljøet i 
årevis, dei kan binda seg til jord og takast 
opp i planter. Og ikkje minst, det er ein 
fare for at andre artar av hjortevilt også 
kan verta smitta av sjukdommen. Villrei-
nen er trass alt avgrensa av fjella sjølve. 
For hjort og elg er bestandane kontinu-
erlege. Ei smitteoverføring til desse kan 
gjera heile Noreg til nedslagsfelt. Deret-
ter Skandinavia. Deretter Europa.

VKM rår til at bestandane av hjort 
og elg kring Nordfjella bør reduserast. 
Då vil sjansen for at «den fyrste hjorten 
eller elgen» vert smitta bli redusert. Om 
det allereie er smitte hjå desse artane, så 
vil hastigheita av vidare smitte minkast. 
Ved å skyta meir hjort og elg, vil ein 
også fortare finna ut om det er smitte 
i bestandane. Denne kunnskapen bør 
vera på plass før ein vonleg kan avslutta 
brakklegginga av Nordfjella sone 1.

Kartleggingsområdet for hjortevilt og 
CWD kring Nordfjella vert definert ut 
ifrå antatt arealbruk for hjort og elg. 15 
kommunar er med i det som får namnet 
«Nordfjella-regionen». Det er øvre delar 
av Hallingdal, Valdres og Numedal og 
kommunane inst i Sogn, på sørsida av 
Sognefjorden. Nordfjella-regionen fekk 
i 2017 i oppdrag frå Mattilsynet og 
Miljødirektoratet å redusera bestandane 
av hjort og elg. Målet var innleiingsvis at 
alle dei 15 kommunane skulle redusera 
bestandane til under halve storleiken 
av 2016-nivået. Lærdal og Aurland blir 
bedt om å redusera ytterlegare. I 2020/21 
vert oppdraget konkretisert til å vera 
eit ønskje om låg bestandstettleik. Låg 
bestandstettleik skal vera eitt hjortevilt 
pr km2 skog og myr. Etter funnet av 
skrantesjuke på Hardangervidda i 2020, 
er ønsket også ein låg bestandstettleik av 
hjort og elg her. Bestandsreduksjonen 
skal gjerast av jegerane. Kommunane har 
forvaltningsmynde og skal leggja til rette 
for at dette kan gjennomførast.

AKTUELT

Helikopterhjort. Foto: Kristoffer Ullern Hansen
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Bestandstettleik på hjort og elg – eit 
vrient fag
Med villreinen, i alle fall i Nordfjella, er 
det overkommeleg å finna ut kor mange 
dyr det er. Ein kan fly over villreinom-
rådet, fotografera flokkane og telja opp. 
Når det gjeld hjort og elg derimot, er 
det langt verre. Me er normalt vant til at 
bestandsstorleik på hjort og elg vert målt 
i form av endringar. Ser jegerstanden 
meir hjort eller elg enn før, eller mindre? 
Sett-hjort og sett-elg er reiskapen som i 
hovudsak vert brukt i forvaltninga. 

Miljødirektoratet gav NINA i 
oppdrag å laga ein modell for anslag av 
bestandsstorleik i 2016 for Nordfjella-re-
gionen. Og vidare å skissera eit uttak som 
skulle halvera bestandane. Oppdraget er 
ikkje enkelt, og i rapporten står det også 
at resultata «er forbundet med ukvanti-
fiserbar usikkerheit» (1). Likevel, tala i 
rapporten er lagt fram, og kommunane 
får leggja til lokale vurderingar. Det store 
biletet er likevel tydeleg; sognekommu-
nane har tette bestandar av hjort, saman-
likna med dei typiske elgområda. Og 
ikkje minst, mykje areal som overlappar 
med det sanerte Nordfjella sone 1.

Undersøking av verkemiddel som er 
brukt så langt
Mykje er dei siste åra prøvt kommunisert 
om CWD. Mange ulike tiltak er også 
nytta i kampen mot sjukdommen. Som 
eit forsøk på å gjera opp status så langt, 

har eit utval frå lokal viltforvaltning* 
laga til ei spørjeundersøking retta mot 
kommunane i Nordfjella-regionen (3). 
Målet for undersøkinga var å identifisera 
dei verkemidla som har fungert best. Og 
då også å sjå om det er råd å finna nokre 
suksessfaktorar for å få til auka avsky-
ting. Intervjuobjekta i kommunane har 
vore sakshandsamarane med ansvar for 
viltforvaltninga. Dei ble bedt om å svara 
for oppfatninga i kommunen, men også 
å prøva å formidla kva dei trur jaktretts-
havarane meiner. 

Korleis få til ein radikal bestands
reduksjon?
For å få realisert ein bestandsreduksjon, 
er det essensielt at trongen for dette 
vert formidla klart og tydeleg. Dette 
gjeld mellom mange ledd, frå sentrale 
styresmakter til kommunen, men også 
frå kommunane til valda. Og ikkje minst 
må det formidlast til dei som trykker på 
avtrekkaren i valda; jegerane. Det kan 
sjå ut som at dei fleste kommunane har 
oppfatta oppdraget rimeleg klart, medan 
grunneigarsida nok ikkje er like godt 
informert. Neste føresetnad for å kunne 
få til ein jaktbasert reduksjon er at dei 
aktuelle aktørane oppfattar behovet som 
godt fagleg fundamentert. Med andre 
ord; at oppdraget vert oppfatta logisk og 
tilstrekkeleg naudsynt. Her også verker 
det å vera eit skilje mellom kva grunn-
eigarsida og den kommunale viltforvalt-

ninga oppfattar. Kommunane meiner i 
all hovudsak at oppdraget er godt eller 
tilstrekkeleg fagleg forankra. På grunnei-
garnivå verker det å vera ein lågare tillit 
til avgjerdsgrunnlaget. Sentralt å merka 
seg er at utan eit tydeleg oppdrag frå 
sentrale styresmakter, så ville kommuna-
ne jamt over gjort lite eller ingenting for 
å leggja til rette for smitteførebyggjande 
bestandsreduksjon. 

Når oppdraget er gjeve, formidla ut 
og «absorbert» hjå alle aktørane kan 
ein kanskje seia at Nordfjella-regionen 
har hatt eit «mentalt utgangspunkt» for 
jobben. Neste trinn i prosessen er då å 
identifisera og setja i kraft ulike verke-
middel for å få til ei auka avskyting. Ein 
skulle kanskje tru at dette var så enkelt 
som å lesa i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt og gjera slik det står skrive: 
«reduser minstearealet, auk kvotane og 
fellinga går opp». Men som i det meste 
anna, er det gjerne eit bredt spekter av 
insentiv som kan brukast for å stimulera 
til at noko skal skje; både juridisk, økono-
misk, praktisk og pedagogisk. I tabell 
1 er dei ulike verkemidla som førebels 
er nytta lista opp. Ein kan sjå kor stor 
effekt kommunane trur dei ulike tiltaka 
har hatt. Ulike verkemiddel har vorte 
prøvd i ulike kommunar, medan nokre 
kommunar har prøvd fleire verkemiddel 
samstundes. Det vil såleis vera vanskeleg 
å identifisera effekten av dei einskilde 
tiltaka. Uansett har kommunane ofte ein 

Jaktterrenget er utfordrende, og helikopterassistanse er et bra tilbud. Foto: Knut Fredrik Øi
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viss ide om kva som har verka, eller ikkje 
verka. Og det er også det som er forsøkt 
samanstilt i tabellen.

Vert bestandane i Nordfjella 
regionen redusert?
NINA har forsøkt å estimera kor mykje 
hjort og elg som burde fellast for å halvera 
2016-nivået kring Nordfjella. Dette 
skulle gjerast på to år, og målet burde 
vera nådd etter jakta 2020. Om NINA 
sine utrekningar stemmer, vart det felt 
924 hjort og 1193 elg for lite i Nordfjel-
la-regionen jaktåret 2020/21. Dei fleste 
kommunar oppgir at dei likevel opplever 
bestandane som reduserte. Noko fasitsvar 
på korleis utviklinga er, har ein  diverre 
ikkje. Ein skulle uansett kanskje tru at 
fellingstala kring Nordfjella skulle skilja 
seg vesentleg frå utviklinga i fellingstala 
i nærliggjande kommunar som ikkje har 
fått i oppdrag å redusera bestandane 
sine. Figur 1 og 2 teiknar eit bilete av at 
avskytinga i Nordfjella-regionen ikkje 
avvik så mykje frå dei andre kommunane 
i området. 

Prøvde verkemiddel
Auka kvote vert gjerne omtala som det 
viktigaste verkemiddelet for å auka 
avskytinga. Dei fleste kommunar er også 
einige om at dette har effekt. I fleire 
kommunar har det vore tydeleg at når 
kvotane vert større, så aukar fellinga. 
Men dette gjeld tydelegvis ikkje mange 
år på rad. I Lærdal vart til dømes den 
«effektive» kvota meir enn dobla i 2017. 
Fellinga vart også dobla. Kvota var 
halden høg også i 2018 og 2019, medan 
fellinga gjekk tilbake til «normal». Høg 
kvote vart i tillegg i 2017 supplert med 
fleire andre insentiv. Vêrtilhøva var spesi-
elt gode; snøen kom tidleg og pressa dyra 
ned mot dalbotnen. Statens naturoppsyn 
(SNO) tilbaud å fly ned hjorteslakt 
frå fjellet samstundes som villrein frå 
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Tabell 1: Tabellen syner kva effekt dei 15 kommunane trur dei ulike verkemidla har hatt.  

Type verkemiddel: Ingen endring: Litt effekt: Stor effekt:
Auka/endra kvote 2 8 5
Forlenga jakttid 3 9 3
Gratis uttransport av slakt med helikopter (i regi av SNO) * 1 1 3
Sal av slakt (etablering av viltbehandlingsanlegg) 13 2 0
Redusert fellingsavgift 15 0 0
Auka frihet i type løyve 2 10 3
Tilbaketrekking av bestandsplan til fordel for retta tildeling med auka kvoter ** 1 1 2
Jegermøter/informasjon 4 6 5
Auka innsats/jaktutleige 4 8 3
Fokus på andre positive effektar av bestandsreduksjon 7 6 2
*kommunar kor dette er tilbudt
**kommunar som har prøvd

Figur 1: Syner utvikling av fellingane av hjort i dei typiske hjortekommunane i Nordfjella- 
regionen (raud linje). Gul linje syner tilrådd felling i 2019 og 2020. Blå linje syner fellinga i nabo-
kommunane. (Kjelde: Hjorteviltregisteret og NINA-rapport 1667 og 1813 (2, 3)).

Figur 2: Syner utvikling av fellingane av elg i dei typiske elgkommunane i Nordfjella-regionen 
(raud linje). Gul linje syner tilrådd felling i 2019 og 2020. Blå linje syner fellinga i nabokommunane. 
(Kjelde: Hjorteviltregisteret og NINA-rapport 1667 og 1813 (2, 3)).
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reinsjakta vart floge ned for jegerane. Det 
vart etablert eit kjøtmottak som gjorde at 
jegerane kunne selja det kjøtet som dei 
ikkje hadde trong for sjølv. Omlag 200 
hjort var omsett via denne kanalen frå 
Lærdal og Aurland. SNO har frå 2018 
tilbode utflyging av slakt kvar sundag 
dei fyrste månadane i jakta. Dette for 
at jegerane skal bruka mest mogleg tid 
på å jakta, ikkje å bera slakt. Dette er ei 
ordning som truleg har verka godt. Når 
jegerane skal nytta si i utgangspunktet 
avgrensa tid til å fella fleire dyr, er det 
sentralt at jaktutøvinga vert gjort så effek-
tiv som mogleg. Både i Lærdal (i 2017) 
og i Aurland (2018-2020) har det vore 
gjeve dispensasjon til at kvotane ikkje er 
bundne opp til spesifikke kategoriar dyr. 
Dette er på kollisjonskurs med «normal 
forvaltning», men er gjort for at jegerane 
i større grad skulle kunne fella «det dei 
såg». Dette er truleg også eit effektivt 
verkemiddel, men aukar sjansen for at 
avskytinga blir uforholdsmessig skeiv. 

Dei 15 kommunane i Nordfjella-re-
gionen har i fellesskap søkt om utvida 
jakttida på hjort og elg. Ut jaktåret 
2021/22 er jakttida frå 15. august til 
31. januar. Fellingane som er gjort før 
normal jaktstart kan vera vanskeleg å 

meina om kjem i tillegg til det som elles 
hadde vore felt. Men fellingane i januar 
er det kanskje meir belegg for å seia at 
kjem i tillegg. Jakt i januar er no prøvd 
i to sesongar, medan jaktstart 15. august 
berre er prøvd ein gong. Det kan sjå ut 
som at jakt i januar var meir «akseptert» i 
2021 enn den var i 2020. Totalt vart det i 
jaktsesongen 2020/21 felt 250 hjort/elg i 
den utvida jakttida i Nordfjella-regionen. 
I nokre kommunar utgjorde fellingane 
i den utvida jakttida 10-20% av total 
felling. 

Suksessfaktorar?
Å redusera bestandar av hjortevilt krev 
stor innsats og god tilrettelegging. Om 
ein legg til at grunn at jegerstanden er 
langt frå overtydd om at dette er eit 
naudsynt tiltak, og i tillegg opplever at 
bestandane er reduserte, er det tydeleg 
at Noreg har ein stor pedagogisk jobb å 
gjera for å få til den tilrådde bestandstett-
leiken. Situasjonen med smittsam skran-
tesjuke verkar abstrakt på mange. Berre 
ein klinisk sjuk villrein med smittsam 
skrantesjuke er funne, medan 19 tilsyne-
latande friske villrein er funne med 
smittestoffet i kroppen. Når kommunane 
vert spurt om kva som er suksessfaktor-

ane for å få til ein radikal reduksjon, så 
er det ord som informasjon, lokal overty-
ding og motivasjon som går igjen. Sjølv 
om VKM er trygge i sine vurderingar, og 
direktorat og departement støttar desse 
vurderingane, så er det framleis langt 
igjen til at jaktrettshavarane og jegerane 
meiner det same. Då er det diverre berre 
litt hjelp i at kommunane legg til rette 
for harde livet.

I rapport 1813 (2) stiller NINA 
spørsmålet om «vanlig fritidsjakt» er nok 
for å få til ein slik reduksjon. I Aurland 
og Lærdal brukte jegerane omlag 20 000 
timeverk på å fella ca. 750 hjort i 2020. 
Det utgjer 26 timar jakting pr felte hjort. 
For å auka fellinga ytterlegare er det heilt 
naudsynt å finna dei rette knappane å 
trykke på. Den viktigaste knappen heiter 
motivasjon. 
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Vellykket hjortejakt i vakker natur. Foto : Rein Arne Golf
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TEKST: ANE JOHANSEN TANGVIK

I 2012 ble det mulig å levere sett elg- og 
sett hjort skjemaet digitalt. Dette var en 
forenkling for kommunene, som fram til 
da måtte registrere alle jaktdata i Hjorte-
viltregisteret fra papirskjema. Digital 
registering av sett og skutte dyr gjorde 
også at data kom inn i Hjorteviltregis-

teret raskere og med bedre datakvalitet. 
Selv om rapporteringen av sett og skutte 
dyr ble gjort digitalt, har valdansvarlig 
fortsatt levert fellingsrapporten på papir-
skjema til kommunen. 

Hvordan fungerer det?
Fra jakta 2021 kan valdansvarlig også 
levere fellingsrapporten digitalt via 

Hjorteviltregisteret. Den digitale 
fellings rapporten baserer seg på tallene 
jeger og/eller jaktleder har registrert i 
Hjorteviltregisteret eller i appen Sett 
og skutt. Valdansvarlig må logge inn i 
Hjorteviltregisteret for å kontrollere og 
godkjenne data jegerne har registret. Er 
det feil eller mangler i rapporteringen fra 
jegerne, må valdansvarlig rette opp og 

Valdansvarlig skal levere fellingsrapport til kommunen 14 dager etter endt jakt jamfør § 32 i 
forskrift om forvaltning av hjortevilt. Fram til nå har valdansvarlig måttet levere fellingsrapporten 
på papir, men fra 2021 kan fellingsrapporten leveres elektronisk i Hjorteviltregisteret. 

Foto: Øyvind Juliussen
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legge til korrekte tall. Alle jaktdata må 
godkjennes og ferdigstilles før fellings-
rapporten kan leveres til kommunen. 
For elg og hjort må alle jaktdager og 
felte dyr godkjennes, og jaktfeltene må 
rapporteres som ferdig jaktet for seson-
gen. For rådyr og villrein må alle felte dyr 
godkjennes. 

Avvik i jegerregistrering og 
fellingsrapport
Når alle data som er registrert av jeger 
er godkjent, kan valdansvarlig levere 
fellingsrapporten digitalt. For elg og 
hjort er den elektroniske fellingsrappor-
ten basert på «sett elg» og «sett hjort» 
registreringene. «Sett elg» og «sett hjort» 
skal registreres på det jaktfeltet dyret er 
observert og skutt på. For vald som har 
inngått en fellesjaktavtale med et annet 
vald, skal det felte dyret rapporteres på 
valdet som fikk tildelingen. Valdansvar-
lig kan derfor trekke fra eller legge til dyr 
grunnet fellesjaktavtale på fellingsrap-
porten. Dette er ikke mulig for rådyr og 
villrein, siden jegerne skal registrere det 
felte dyret på valdet som har fått fellings-
tillatelsen. Valdansvarlig kan også legge 
til fallvilt som er overført til fellingskvo-
ten for alle arter.  

Hva skjer når elektronisk fellings
rapport er registret?
Når valdansvarlig har levert elektronisk 
fellingsrapport stenges valdet for nye 
registreringer. Jeger kan ikke lenger 
registrere data i Hjorteviltregisteret eller 
i Sett og skutt-appen. Det er derfor 
viktig at alle opplysninger er registrert 
før fellingsrapporten leveres. Dette 
gjelder både jaktdager og opplysninger 
om det felte dyret, som for eksempel vekt 
og merkelappnummer. Det anbefales at 
jegere og/eller jaktledere registrerer sette 
og skutte dyr fortløpende, slik at alle 
data er kommet inn i Hjorteviltregisteret 
innen fellingsrapporten skal leveres. 

Kommunen og villreinnemnda ser at 
valdansvarlig har levert fellingsrappor-
ten elektronisk, og slipper å registrere 
fellingsrapporten manuelt. Oppdages det 
feil på fellingsrapporten kan kommunen 
og villreinnemnda endre slik at den blir 
korrekt. Kommunen og villreinnemnda 
skal rapportere til SSB som vanlig. 

Alle ledd gjør jobben sin
Om alle ledd gjør det de skal, vil data 
komme raskere inn i systemet og det 
blir tilgjengelig i statistikkløsningen til 
Hjorteviltregisteret. 

1. Jaktleder eller jeger må registrere alle 
sette og skutte dyr i Hjorteviltregis-
teret eller i «Sett og skutt» appen. 
Dette inkluderer også opplysninger 
om det skutte dyret som for eksempel 
vekt og merkelappnummer.

2. Valdansvarlig må logge inn i Hjorte-
viltregisteret med valdansvarligtil-
gang.

3. Valdansvarlig kontrollerer at alle 
data er registrert og godkjenner 
disse. Mangler det registreringer, må 
valdansvarlig legge til disse. For elg 
og hjort må både sett-data og felte 
dyr godkjennes, og jaktfeltene må 
settes som ferdig. 

4. Valdansvarlig kan levere elektronisk 
fellingsrapport via Hjortevilt-
registeret. 

5. Kommunen/villreinnemnda må 
rapportere jaktresultatet til SSB.

 

AKTUELT

Nå kan du levere fellingsrapporten elektronisk, også for rådyr. Foto : Mathea Sætre Liberg.

FORFATTEROMTALE:

Ane Johansen Tangvik er fagsjef i 
Naturdata. Hun jobber hovedsakelig 
med drift, utvikling og support av 
Hjorteviltregisteret. Hun er utdannet 
naturforvalter fra NMBU og tidligere 
Høgskolen i Nord-Trøndelag.
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TEKST: FRANK ROBERT LUND

En av flere stiftere
Da Stiftelsen Elgen ble etablert for over 
30 år siden og produserte magasinet 
Elgen, senere Hjorteviltet, var Norges 
Jeger og fiskerforbund en av ti stiftere. 
Forbundet har vært representert både i 
stiftelsens styre og i redaksjonsrådet fra 
starten og fram til i dag. Tillitsvalgte i 
organisasjonen har bidratt positivt i 
formidlingen av hjorteviltstoff til publi-
kum i alle år og understreket at jegerne 
er et vesentlig ledd i forvaltningen av 
vårt hjortevilt. 

En kulturbærer
Kulturarven med fangst, jakt og fiske er 
mange tusen år gammel og bæres i dag 

videre av et forbund av jegere og fiskere 
inn i en ny moderne tid. Organisasjonen 
har over 100 000 medlemmer. Aldri har 
jakt og fiske stått sterkere i Norge, og 
86 % av Norges befolkning har tiltro til 
at jakta utøves på en god måte. Det er 
selvfølgelig ikke noe minus at 10% av 
landets befolkning har tatt jegerprøven 
og at 150 000 jegere hvert år drar til 
skogs på jakt.

Med vårt store jegerkorps bør vi 
være godt rustet til å kunne forvalte 
våre store og økende hjorteviltstammer. 
Hvor viktig jegeren er i dette bildet får 
vi godt forklart når vi møter Knut Arne 
Gjems, styrelederen i Norges Jeger og 
fiskerforbund til en samtale på Skogmu-
seet i Elverum. Knut Arne er en dyktig 
markedsfører av jegerinteressene.

Jegeren, et viktig ledd i forvaltningen
«Hver femte mannlige nordmann over 
20 år har jegerprøven og 10 – 12.000 tar 
prøven hvert år. Det er ikke mange familier 
i Norge som ikke har en jeger i familien 
eller i nær slekt. Flere har oppdaget verdien 
i jakta og jaktas betydning under korona-
pandemien. Hele 6.000 nye medlemmer 
har forbundet fått det siste året. Vi har også 
flere kvinnelige jegere i forhold til det totale 
folketallet enn noe annet land i Europa og 
antallet kvinnelige jegere øker. Utdannelsen 
av jegere er grunnleggende viktig og legger 
mye av grunnlaget for den store aksepten 
som norsk jakt har i befolkningen».
«Jeg er også av den mening at norske jegere 
spiller mer på lag med grunneierne, politi-
kerne og samfunnet generelt enn på svensk 
side. Spesielt kommer dette til syne i svensk 

Norges Jeger og fiskerforbund ble stiftet i 1871,  omtrent samtidig som 
det første rådyret kom  vandrende inn i Norge. Jegernes organisasjon er 

150 år i år og Hjorteviltet stiller seg i køen av gratulanter.  

AKTUELT

Norges Jeger 
og fiskerforbund 
er 150 år

Bukkemorgen. Foto : Kjell Erik Moseid
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elgforvaltning der frontene er litt skarpere 
mellom jegerinteressene og de store skogbo-
lagene», sier Knut Arne.

Hundearbeid
Gode jakt – og ettersøkshunder er en 
viktig del av den moderne hjorteviltfor-
valtningen. Jakthundearbeidet engasjerer 
mange jegere, tillitsvalgte og forbund. 

«Vi har et sterkt engasjement når det 
gjelder lover og forskrifter tilknyttet hund 
og er i ferd med å få på plass en ny jakthun-
dekonsulent i forbundet. Jeg vil også nevne 
at vi engasjerer oss sterkt i å ivareta kultur-
tradisjoner i forhold til bruk av løs hund 
under jakt, noe vi for øvrig samarbeider 
med hele Norden om. Jeg nevner også at 
hundearbeidet appellerer til de kvinnelige 
jegerne i stor grad».

«Store tettheter av hjortevilt krever 
rendyrking av ettersøksekvipasjer i større 
grad enn hittil, men vi jobber fortsatt for 
at den vanlige jeger med sin jakthund skal 
klare de elementære ettersøkene. Vi trenger 

både de profesjonelle ekvipasjene og den 
vanlige storviltjegeren og hans hund. Vi 
sier derfor som Ole Brumm, ja takk, begge 
deler».

Det avgjørende skuddet
Det er jegeren som tar beslutningen, 
slipper skuddet og så sett bidrar til hva 
fellingsresultatet blir hvert år. Det er 
selvfølgelig viktig at jegerne handler i 
forhold til, og har forståelse av målene 
som er satt for forvaltningen, men utad 
betyr det ennå mer at jegeren feller sitt 
vilt på en human måte med et velrettet 
skudd. 

«Fellingen av ca. 100.000 hjortevilt 
hver høst krever at jegerne gjør sin skyte-
trening med omhu. Det er få land i Europa 
som har krav om årlige skyteprøver for sine 
storviltjegere og vårt forbund har også lagt 
seg i selen og gjennomført flere store analyser 
av skudd mot hjortevilt ( bedre jaktskudd ) 
for deretter å kunne bruke dette i sin jeger-
opplæring».

Forbundet legger også stor vekt på 
opplæringsjakter og introjakter for uruti-
nerte hjorteviltjegere. I koronaåret 2020 
ble det arrangert 450 slike opplærings-
jakter og mellom 3 – og 4.000 jegere 
benyttet seg av tilbudet og fikk nyttige 
erfaringer og lærdom.

Hvor har jegerne et 
forbedringspotensiale?
Vi er vel ikke dyktigere enn at vi kan 
bli bedre på de fleste områder. Vi spør 
lederen for forbundet av over 100.000 
norske jegere hvor det er mest å hente. 

«Jegernes holdninger og ferdigheter kan 
alltid bli bedre, selv om vi ikke behøver å 
ha dårlig samvittighet i forhold til mange 
jegere lenger sørover i Europa. Norge og de 
nordiske landene har en god jegeropplæring 
og jaktmoralen er i det store og hele høy. 
Men hvis vi kjenner godt etter må vi vel 
som jegere innrømme at det er lettere å 
sende i veg et skudd mot mindre vilt enn 
mot f. eks hjort og elg. Det varsles om færre 

AKTUELT

Den skal tidlig krøkes.....   Foto : Frank Robert Lund
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påskytinger under rådyrjakt enn f.eks under 
elgjakt og det er ikke noe som tilsier at det 
skal være lettere å felle et lite og raskt vilt 
som rådyr. Tankegodset bør justeres litt mer 
mot slik det er under elgjakt».

«Vi kan også gjøre mer i forhold til god 
planlegging i forkant av våre jakter, spesielt 
med tanke på sikkerheten som hele tiden må 
ha topp fokus».

« Jeg vil også nevne at jegerne må selv 
være med å sette grenser for hvor langt vi 
kan gå når det gjelder bruk av tekniske 
verktøy under jaktutøvelsen. Dette handler 
i stor grad om samfunnets aksept for jakt. 
Selv mener jeg at det er lov å tøye strikken 
lenger når det gjelder å avslutte dyrs lidelser 
etter uheldige skudd og ved jakt på definerte 
«skadedyr (f.eks villsvin). Utviklingen 
på utstyrsfronten gjør oss mennesker mer 
og mer overlegne viltet og hva som skal 
kunne benyttes av hjelpemidler må være på 
agendaen fortløpende»

Jaktmotstanden er økende i Europa
Selv om jakta har stor aksept i Norge skal 
vi ikke slå oss til ro med at det blir slik i 
fortsettelsen. Knut Arne minner oss på 
at 75% av de politiske avgjørelsene som 
omhandler jegere og jakt i Norge blir tatt 
i EU. Norge er underlagt EU-direktiver 

som vi må forholde oss til, f. eks bruken 
av ammunisjon. Det verste er ikke at 
det går mot et blyhaglforbud i Norden 
og at bly i riflepatroner fases ut. Verre 
er det med EU`s forslag om at 10% av 
arealene i Europa skal fredes for jakt. 
Sverige, Finland og Danmark er midt 
oppe i denne diskusjonen, men Norge 
ser ut til å slippe unna i første omgang. 
Knut Arne Gjems mener at det har 
ikke vært viktigere enn i dag å ha en 
sterk jegerorganisasjon og vi må aktivt 
samarbeide med våre allierte jegere 
rundt om i Europa. Han gir samtidig 
uttrykk for at både egen organisasjon 
og beslektede enheter har døråpnere 
mot EU. 

NJFF har en viktig rolle i norsk 
 hjorteviltforvaltning
Hjorteviltforvaltningen i Norge står på 
tre bein. Disse beinene benevnes ofte 
som den offentlige forvaltningen, grunn-
eieren og jegeren. 

«Vi er den utøvende part i dette og 
skal fortsatt bidra til å påvirke lovverk og 
rammebetingelser og jakte på en slik måte 
at vi fortsatt får aksept for vår aktivitet 
i storsamfunnet», avslutter styreleder i 
NJFF, Knut Arne Gjems.

Gratulerer!
Stiftelsen Elgen og Hjorteviltet er 
glade for NJFF`s bidrag når det gjelder 
formidling av kunnskap om jakt og 
forvaltning av hjorteviltet til alle som 
trenger det, og konstaterer at jegerens 
rolle i forvaltningen blir vel ivaretatt. 
Vi stiller oss i rekken av gratulanter og 
ønsker Norges Jeger og Fiskerforbund til 
lykke med jubileumsfeiringen.

Knut Arne Gjems er Leder i Norges 
Jeger og fiskerforbund, President i 
Nordisk Jegersamvirke og VICEPRE-
SIDENT i FACE (den Europeiske 
jegerorganisasjonen). Knut Arne har 
vokst opp ved bålet med klingende 
hare og elgloser på Finnskogen. Han 
har et stort engasjement for ivaretagel-
sen av kulturarven som jakt og fiske 
representerer. Hans besteforeldre 
Marie og Håkon Gjems (bildet) 
var kjente jegere. Farmorens onkel, 
Arne Omsted var også leder i NJFF 
på 1930 tallet, den gang satt Fritjof 
Nansen også i styret. Gjems har 
kultarven i ryggsekken, men vektleg-
ger et moderne NJFF som kan møte 
fremtida. 

AKTUELT

Godt trente jakthunder er av stor betydning i forvaltningen av vårt 
 hjortevilt. Foto : Øyvind Juliussen 

Med økende hjorteviltstammer blir jegernes rolle enda viktigere.
Foto : Frank Robert Lund



Gjør mer av det du liker i livet. 
Det har vi gjort i 150 år.
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TEKST: VIDAR HOLTHE

Normal gevirvekst
Veksthormoner setter i gang gevir-
veksten hos bukkene.  De får et første 
gevir allerede første høst, og det feies 
ved årsskiftet, og felles kort tid etter, ofte 

bare en cm langt. Veksten av nytt gevir 
starter umiddelbart etterpå.  Hos ettårin-
ger feies dette geviret gjerne i mai eller 
begynnelsen av juni.  Når nivået av testo-
steron, det mannlige kjønnshormonet, 
har steget tilstrekkelig avbrytes veksten.  
Basthuden og blodårene som har forsynt 

det blivende geviret med næring, visner 
hen, dør og bukken feier basten vekk 
mot busker og trær

Arveanlegg også fra mor
Arveanlegget for gevirvekst ligger ikke på 
XY kromosomet, men på et av de andre 

Gevirsyklus hos hjortevilt er et samspill mellom mannlig veksthormon og mannlig kjønns-
hormon. Ved sjukdommer eller skader i testiklene eller andre hormonproduserende organ, 
kan det dannes parykkhorn som følge av forstyrring i hormonbalansen. Hos rådyr opptrer 
forstyrrelser i gevirutviklingen oftere enn hos de andre artene. Kjøtt fra dyr med parykk-
horn kan normalt spises. Foranledningen til denne artikkelen er en rådyrbukk jeg felte 
høsten 2020.

Parykkhorn
utvikles helst hos rådyr

Parykkbukk felt på Jeløy. Den var bare ett år gammel, og utstyrt med en rudimentær testikkel. Foto: Åsmund Fjellbakk 

RÅDYR
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Kraftig bukk fra Frankrike hvor utviklingen av parykkhorn ennå ikke har kommet så langt at det dekker øynene. Fornøyd jeger er Rolf Kvile fra Trysil. 
Foto : Rolf Kvile

RÅDYR

parene.  Dyrene arver altså like mye av 
moren som av faren sin.  Arkitekturen, 
altså gevirformen, er nøye regulert av arv, 
mens størrelsen er også mye avhengig 
av kroppsstørrelse og kondisjon, og ikke 
minst av alder. Så hvis du på det samme 
terrenget har skutt bukker med spesiell 
gevirform som lange takker eller stort 
utlegg år etter år, så har de like gjerne 
arvet det gjennom morslinjene som fra 
tidligere bukker.

Perling
Perlingen er som dekoren på bløtkaken.  
Den kommer på til slutt. Arv bestemmer 
hvor mye perler det er disponert for å bli, 
om de kan bli store eller små, i rekker 
osv., men alder og kondisjon den aktuelle 
vekstperioden/vinteren avgjør hvor mye 
det rent faktisk blir.  Yngre dyr har gjerne 
mer overskudd tilbake når hovedstammen 
av geviret har vokst ut, mens eldre bukker 
gjerne har brukt opp reservene når perlin-
gen skal komme på, så de eldre bukkene 

kan være nesten fri for perler, men tar det 
igjen på gevirets og skallens masse.

Feiing og felling
Når rådyrgeviret er feiet på våren er 
det en tilnærmet død masse.  Dødt vev 
og døde bein skal normalt avstøtes ved 
selvamputasjon i naturen. Bein  spisende 
celler, såkalte osteoclaster, står klare til å 
gnage av det døde geviret i overgangen 
mellom rosenstokken og rosenkransen, 
men de blir holdt tilbake.  Så lenge 
bukken har et tilstrekkelig høyt testos-
teronnivå i blodet slipper ikke osteoclas-
tene til, og geviret sitter trygt og fast til 
etter brunsten.  Ut over høsten faller 
testosteronnivået i blodet.  Osteoclas-
tene slipper til, og geviret faller av.  Det 
er vanlig å regne at når dyret har tapt 
geviret er sædkvaliteten så dårlig at de 
ikke lenger er i stand til å bedekke en 
råe, om hun så kommer i brunst.  (Det 
forekommer nemlig at store årslam og 
små åringer kan ha en «stille» brunst rett 

før jul og hvor så fosterutviklingen går 
direkte i gang, uten den vanlige forsin-
kete implantasjonen.  Men dette er rene 
unntak også i rådyrverdenen.)

Rolf Kviles bukk, ferdig preparert. 
Foto: Rolf Kvile
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Utvikling av parykkhorn
Så tilbake til rådyrbukkene og gevirut-
viklingen. Hvis testiklene ikke faller ned 
i pungen tidlig i livet, men blir liggende 
oppe i bukhulen, såkalt «kryptokis-
me», vil ikke bukken få aktive testikler 
og gjennomgå puberteten.  Det er så 
viselig innrettet i naturen at testiklene 
hos hanndyr må falle ned i pungen for 
å ha lavere omgivelsestemperatur for 
kjønnsmodning og utvikling av modne 

sædceller.  Kroppens mengde med vekst-
hormoner er i orden, men det dannes 
ikke mannlige kjønnshormoner, og det 
er ingen ting som stopper gevirveksten 
på det tidspunkt den skal.

Hos rådyr fortsetter en ukontrol-
lert gevirvekst som kan anta form av 
blomkål, den kan bli tung, kan henge 
ned over øynene og er ekstra utsatt for 
sår og infeksjoner. Det er rett og slett 
dødelig.

Rågeiter kan også utvikle gevir 
og parykkhorn
Hos råene, eller geitene som kanskje de 
fleste sier (men si for all del ikke ku og 
kalv om rådyr) er den smule gevirvekst 
som forekommer mer moderat.  En 
kartlegging for noen år siden viste at 
omtrent 1 % av råene hadde gevir. For de 
fleste dreiet det seg om en valnøtt, eller 
rosenkålstor bastkledd utvekst uten noen 
større rosenstokk.  Selv har jeg skutt 5 
– 6 sånne.  Alle hadde aktive eggstokker 
og var på alle mulige måter fullverdige 
hunndyr.  De har altså hatt så mye vekst-
hormoner at gevirveksten har startet opp, 
uten at det har gått ut over, eller kommet 
i konflikt med østrogenet. Det er ikke så 
forskjellig fra enkelte kvinner som er litt 
mørke i hårveksten under nesa. Det er 
ikke noe i veien med kvinneligheten! 

Om råene begynner å feie basten 
av geviret er derimot kvinneligheten i 
fare. Da er det også mannlig kjønns-
hormon til stede i en slik mengde at det 
blokkerer videre eggløsning.  Selv har 
jeg skutt en slik, ja, det var fristende å 
kalle det hermafroditt, men det var det 
slett ikke.  Det var et hunndyr og intet 
annet.  Livmoren hadde vært i bruk 
tidligere, men nå hadde hun ikke lenger 
hatt eggløsning. Parykkhorn kan også 
forekomme hos rådyrgeiter. Parykkhorn 
hos rådyrgeiter blir vanligvis ikke så 
omfangsrike som hos bukkene.

Parykkhorn utvikles også en sjelden 
gang hos rein
I reinflokkene i Norge, enten det er 
tamrein eller villrein, får de fleste simlene 
gevir så lenge de har et visst minimum 
av fysisk kondisjon og kroppsvekt.  Da 
det i en periode på 1960- og 70 tallet 
hadde vært alt for mye villrein i Snøhet-
taområdet i forhold til beitegrunnlaget, 
var det omtrent 30% av simlene som 
var uten tegn til gevir.  For reinsimlene 
styres mye av gevirsyclus av drektighet 
og diegivning.  Ikke drektige simler 
(kalt gjeldsimler, enda de godt kan være 
fertile, bare at de ikke har «tatt seg», eller 
de har tapt fosteret) mister geviret i løpet 
av vinteren.  Drektige simler skaffer seg 
et konkurransefortrinn i kivingen om 
beitene ved at de først mister geviret 
etter at kalven er født.

Tidligere i tamreinholdet var det 
vanlig, ja, nødvendig, å kastrere kjørerei-
nen.  På gamle bilder ser vi ofte kjørerein 
spent foran pulken, og hvor geviret er 
bare delvis feiet, stadig med noen strimer 
basthud vokst fast til geviret.  Men jeg 

Hodet fra en ti år gammel elgokse med asymmetrisk parykkhorn og som var avlivet fordi øynene 
var dekket. Mellom vevsklumpene var huden belagt med et illeluktende, fuktig og klebrig materi-
ale iblandet plantemateriale og rikelig med fluelarver. Vevet var infisert med bakterier. Elgoksen 
hadde små, inaktive testikler. Foto: Veterinærinstituttet

RÅDYR
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tipper du aldri har sett skikkelig pløsete 
parykkhorn som hos rådyr.  Den hormo-
nelle styringen av gevirsyklus hos vår 
fjellrein er annerledes og mer dempet 
enn hos rådyr.

I tamreindriften var det snakk om 
grader av kastering.  Det var ikke et 
enten eller.  Metoden var hygienisk og 
steril, men sikkert smertefull.  Tenk deg, 
man beit i ballesteinene til testikkelen 
sprakk, og så moste man innholdet ut av 

testikkelen, men stadig innenfor huden 
i pungen.  Ingen kniv eller ytre sår, men 
sikkert breibeint gange den første tiden 
etterpå!

Parykkhorn hos elg
Hos elgokser er parykkhorn svært sjeld-
ne.  Det henger et utstoppet hode inne 
på Veterinærinstituttet. Dette var en 
elgokse med små testikler som satt oppe 
i bukhulen.  

Da vi var guttunger var det en vits 
om oksen Teoball som skulle rømme 
og hoppet over gjerdet.  Etterpå sa han: 
«Kall meg bare Teo for balla henger igjen 
på gjerdet.» Nei, ytre fysiske skader er 
nok ikke årsaken til dannelse av parykk-
horn.  Det er feil under fosterutviklingen 
eller sykdom hos elgen.

Dyr med parykkhorn bør avlives men 
kan normalt spises
Hjortevilt med parykkhorn bør avlives, 
siden parykkhornet kan bli svært stort, 
betent og vokse nedover øynene. Unnta-
ket er rådyrgeita som ikke får så omfangs-
rike horn som bukkene. Kjøttet av disse 
dyrene kan normalt spises. Unntaket 
er dersom dyret er sjukt og det har en 
alvorlig grad av betennelse i huden på 
parykkhornet (illeluktende vev og verk). 
I slike tilfeller bør dyret undersøkes av 
veterinær/kjøttkontrollen for å vurdere 
om det er egnet som mat. Parykkhorn er 
ikke smittsomt.

FORFATTEROMTALE:

Vidar Holthe er nå pensjonist, men var 
tidligere mangeårig utmarksansvarlig 
i Norges Skogeierforbund. Vidar er nå 
viltansvarlig i Vestby kommune og er 
medlem i mange råd og utvalg innen 
offentlig og privat viltforvaltning både 
nasjonalt og internasjonalt. Vidar var 
første styreleder i Stiftelsen Elgen og 
ble portrettert i Hjorteviltet – 2009. 

Vidars parykkbukk. Her hadde fluemarken kommet til mellom rosenkransen og rosenstokken. 
Den hadde gått på det levende rådyret og spist helt inn til pannebeinet, mens den døde huden, 
verk og betennelser hadde blitt hengende over øynene. Foto: Vidar Holthe

Vidars parykkbukk til høyre. Ikke nok med at fluemarken hadde spist utvendig, den hadde også 
kommet inn i selve hjernen. På dette dyret var det ikke et massivt feste for rosenstokken mot 
skalletaket slik det normalt skal være. Bukken var i dårlig form da den ble skutt, og hadde sikkert 
utrolig migrene. Foto: Vidar Holthe.

Vidars parykkbukk, ferdig preparert. 
Foto: Vidar Holthe

RÅDYR



50   HJORTEVILTET 2021

Foto: Marte Bjerkestrand

RÅDYR
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TEKST: DAG BJERKESTRAND OG PER KVALVIK

Det hele startet med en tilfeldig 
samtale en fin høstdag i 2018 mellom 
Per Kvalvik og Dag Bjerkestrand. Per 
Kvalvik er profesjonell dronepilot og 
Dag Bjerkestrand er skogbrukssjef og 
viltforvalter i Averøy kommune.

Da Per fortalte at det et par dager 
tidligere hadde kommet en ny drone på 
markedet med infrarødt kamera til en 
rimelig pris var det hele i gang.
Averøy kommune i samarbeid med Per 
Kvalvik startet dermed prosjektet «Bruk av 
drone med varmesøkende kamera for å finne 

rådyrkalver i eng». Prosjektet ble finansiert 
ved tilskudd fra det regionale viltfondet, 
og ved egeninnsats. Forprosjektet var i 
2019 og hovedprosjektet i 2020.

Målet med prosjektet var: 
- Å teste ut drone med varmesøkende 

kamera som metode for å finne rådyr-
kalver i eng. 
- Å lage en brukerveiledning fra a til å 
om alt en trenger å vite for å bruke en 
slik drone til dette formålet. Her blir 
det beskrevet bl.a. hvilke lisenser og 
godkjenninger dronepiloten må ha, 
hvilken drone med tilleggsutstyr som må 
skaffes, hvordan den skal kalibreres og 
programmeres for å fly autonomt osv.  

Flyvningen i prosjektet ble utført på 
Bjerkestrand i Kristiansund kommu-
ne, og på Rånes og Bruhagen i Averøy 
kommune. 

RESULTATER OG ERFARINGER
Det er verdt å merke seg at dette ikke 
er noe forskningsprosjekt. Dette har vært 
et prosjekt for å tilegne seg erfaring og 
kunnskap om metoden og utstyret ut i 
fra en praktisk utprøving av en profe-
sjonell dronepilot innenfor et nøkternt 
budsjett. 

Forprosjektet i 2019
Vedtaket om tilskudd til prosjektet var 
forsinket og kom ikke før i juni 2019. Vi 
kom derfor ikke i gang så tidlig som vi 
ønsket, men vi rakk å få kjøpt inn utstyret 
og å begynne å teste det i mindre skala. 

Under forprosjektet ble dronen fløyet 
manuelt. Det ble derfor brukt relativt 
mye tid på flyging over et begrenset areal. 
Vi vet derfor ikke om vi klarte å avsøke 
100% av det arealet vi fløy over, det kan 
være at noe areal ble oversett mellom der 

Droneteknologien har utviklet seg raskt og er blitt så rimelig at droner er blitt tilgjengelig 
for alle. - Vil en rimelig drone med varmesøkende kamera egne seg til å finne rådyrkalver 
som ligger og trykker i enga før slåtten i juni? - Hvordan kan drone brukes til dette for-
målet på en mest mulig effektiv måte?

Bruk av drone 
med varmesøkende kamera 
for å finne rådyrkalver i eng

RÅDYR

Som kjent har rådyrgeitene en 
adferd der de de første ukene 
etter fødselen legger kalvene sine 
fra seg i tett vegetasjon. Geitene 
oppsøker kalvene kun for å gi 
dem melk, og evt. flytte dem til 
et nytt sted. I kalvingstida som 
har en topp rundt 20 mai, vokser 
graset på innmarka raskt, og blir 
et yndet sted å gjemme kalvene. 
Dersom det nærmer seg en fare, 
trykker kalvene de første ukene 
svært godt, de slutter nærmest 
å puste, og de gir fra seg svært 
lite lukt. Denne strategien virker 
godt mot rev, men dårlig overfor 
traktor med slåmaskin. Mange 
rådyrkalver blir derfor slått i hjel 
eller lemlestet når graset blir slått 
fra slutten av mai og utover i juni. UTSTYRET VI BRUKTE: Dronen vi brukte var en DJI Mavic 2 Enterprise DUAL Universal Edition  

med infrarødt varmesøkende kamera.
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dronen fløy den ene veien og der dronen 
fløy tilbake.

Hovedprosjektet i 2020 
– Autonom flyging
I 2020 hadde Per fått installert program-
vare slik at dronen kunne flys autonomt, 
dvs. «av seg selv» etter å ha blitt program-

mert. På de første kalvene vi fant testet 
vi ut hvilken flyhøyde som var optimal, 
og hvordan oppdagbarheten var i ytter-
kanten av bildet på skjermen. Her blir 
vinkelen fra dronen og ned på bakken 
noe på skrå. Vi fant ut at en flyhøyde på 
20 meter over bakken og et overlapp på 
50% var optimalt. Det betyr at dronen 

på returen flyr vinkelrett over det den på 
forrige tur hadde hatt i utkanten av bildet 
på skjermen. Vi fant ut at en hastighet på 
10 km/t fungerte greit.

Dronen programmeres med flyhøyde, 
overlapp og hastighet. Kartet i appen 
programmeres med omrisset av jordstykket 
som skal avsøkes (bokstav A til L på kartet).  

RÅDYR

Slik ser det ut på skjermen når programmeringen er ferdig og dronen er klar til å fly. Foto: Per Kvalvik

Her er rådyrkalven funnet og vises som en rød flekk på skjermen. Foto: Dag Bjerkestrand
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Appen beregner selv hvilken flyru-
te som er mest effektiv. Etter å ha 
kalibrert følsomheten til det infrarøde 
kameraet, som vanligvis bør gjøres for 
hvert jordstykke, flyr dronen selv til 
det oppgitte startstedet og begynner 
å avsøke jordstykket (flyr langs den blå 
streken på kartet).»

Oppgaven til dronepiloten er da å 
følge med på skjermen og se etter farge-
forandringer som indikerer en rådyrkalv. 
Ved å stoppe dronen over dette stedet 

kan en gå lengre ned for å se om det er en 
kalv eller om det er et annet varmt punkt 
i grasenga.

Oppdagbarheten av rådyrkalver
Under forprosjektet i 2019 klarte vi å 
finne 6 rådyrkalver av totalt 8 på et areal 
på ca. 150 dekar. 6 rådyrkalver ble berget, 
men 2 kalver ble dessverre slått i hjel av 
slåmaskinen. Den ene av disse to kalve-
ne lå i et område med svært mye og tett 
høymole. Ligger kalven under det tette 

bladverket vil ikke dronen kunne oppda-
ge varmeutstrålingen fra kalven. 

Den andre kalven ble funnet død i 
nærheten av der en annen kalv ble funnet 
og båret ut av grasmarka. Det er mulig at 
vi ble så fokusert på den ene kalven at vi 
ikke søkte godt nok over nærområdet for 
om mulig å finne en kalv nr. 2. 

Under hovedprosjektet i 2020 ble 
ingen rådyrkalver slått i hjel på de 
jordstykkene vi fløy over. Vi fant totalt 6 
kalver på et areal på ca. 330 dekar. 

RÅDYR

Her er det funnet en rådyrkalv med det infrarøde kameraet. Foto: Per Kvalvik

Foto tatt samtidig som bildet ovenfor med «vanlig» kamera. Her er rådyrkalven umulig å se. Foto: Per Kvalvik
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Når rådyrkalven er funnet
Når dronen finner en rådyrkalv stoppes 
dronen rett over kalven. En medhjel-
per går til dette stedet og finner kalven 
liggende i graset like under dronen. 
Vanligvis løper kalven ut når en er 0,5 – 1 
meter unna. Da er det viktig å løpe etter 
slik at kalven ikke legger seg på et annet 
sted i grasstykket som skal slås. Ofte er 
graset så høyt at en ikke ser så mye av 
den løpende kalven, men at graset rører 
på seg. Derfor er det viktig å følge tett på, 
og å løpe relativt raskt.

Dersom kalven er liten må den 
bæres ut. Da er det viktig å ikke sette 
menneskelukt på kalven. Bruk lange 
engangshansker, og for all del, - ikke 
ta kalven så tett inntil deg at den 
kommer i berøring med klærne dine. 
Og ikke pust på den. Bær kalven et 
godt stykke fra grasstykket som skal 
slås. Vi har ikke noe svar på hvor lenge 
en slik kalv vil bli liggende, og eventu-
elt hvor lang tid det tar før rådyrgeita 
henter kalven sin. 

Vi har sett at i et prosjekt i Sveits blir 
rådyrkalver som blir funnet pakket inn i 
gras før de bæres ut og plassert i trekas-
ser. Når jordet er slått slippes de ut. 

Vår erfaring er at der vi fant tvilling-
kalver, så ligger de ofte ca. 10-15 meter 
fra hverandre. Når en finner en kalv må 
en derfor være spesielt oppmerksom på 
å søke ekstra godt i nærområdet der en 
fant den første kalven. Her kan det ligge 
flere kalver.

Kapasitet
Flytid ved autonom flyging er ved den 
programmeringen vi brukte på flyhøy-
de, overlapp og flyhastighet ca. 40-45 
minutter pr 100 dekar, litt avhengig av 
grasstykkenes størrelse og utforming. Et 
batteri har en kapasitet på ca. 25 minut-
ters flytid.

Kraftledninger
Under forprosjektet i 2019 der vi fløy 
dronen manuelt med en flyhøyde på 
ca. 10 meter skapte kraftledninger 
hindringer for flygningen. I 2020 
der vi fløy med en høyde på 20 meter 

over bakken var mesteparten av dette 
problemet eliminert. Vi fløy da over de 
vanlige kraftlinjene og behøvde ikke å 
ta hensyn til dette. Mye av kantvegeta-
sjonen er også under 20 meters høyde, 
og risikoen for sammenstøt med trær er 
dermed redusert.

Værforhold
Under hovedprosjektet i 2020 hadde vi 
svært godt sommervær. Temperaturen 
midt på dagen lå denne uka på ca. 25-27 
grader. Utpå dagen var graset i enga blitt 
så varmt at det var tydeligvis liten forskjell 
i temperatur i enga og på rådyrkalvene 

RÅDYR

Her er det funnet en kalv som må bæres ut av enga. Foto: Per Kvalvik

En god dialog mellom gårdbrukerne og dronepiloten er en viktig suksessfaktor. 
Foto: Dag Bjerkestrand
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som vi skulle finne. Vi startet derfor tidlig 
på morgenen, henholdsvis kl. 04 og kl. 05 
på de to siste dagene i prosjektet. 

I kjøligere og overskyet vær vil en 
ikke være så avhengig av å begynne så 
tidlig på morgenen, og vil kunne fly over 
større deler av døgnet. Det kan ikke flys 
i regnvær.

Flyging er ferskvare
Under hovedprosjektet i 2020 så vi til 
fulle at flyvning med drone for å finne 
rådyrkalver er «ferskvare». Det kan ikke 
gå for lang tid fra det flys og en får 
kalvene ut av graset, - og til slåmaskina 
kommer og slår graset. 

Vi har ved to tilfeller sett at 2-4 timer 
etter flygingen var det kommet rådyrkal-
ver inn i enga som ikke var der da vi fløy.

Droneregler og forarbeid
Det er viktig å følge de gjeldende regler for 
droneflyging og inneha nødvendige tillatel-
ser. Dette arbeidet bør starte så tidlig som 
mulig slik at man blir kjent med dronen og 
øvd på å bruke utstyret på de jordstykkene 
det skal letes i. Regler og programmering 
av jordstykker er godt beskrevet i bruker-
veiledningen vi har utarbeidet.

Konklusjon
Ut ifra de erfaringene som er gjort i dette 
prosjektet mener vi at bruk av drone med 
infrarødt kamera er godt egnet for å finne 
rådyrkalver i eng før slåtten i mai/juni.

Ved å programmere dronen til å fly 
autonomt (fly av seg selv) gir det en høy 
kapasitet samtidig som en er rimelig 
sikker på at alt arealet er blitt fløyet over.

Prosjektrapport
Prosjektrapporten med brukerveiled-
ningen ligger på Averøy kommune sin 
hjemmeside under jakt- og viltforvalt-
ning https://www.averoy.kommune.
no/_f/p1/i30152a9a-d0c4-4172-8548-
e52345a68ae6/bruk-av-drone-med-
varmesokende-kamera-som-metode-for-
a-finne- radyrkalver-i-eng-for-slatt.pdf

Findbambi.com
Det er opprettet en egen hjemme-
side for dette prosjektet som heter  
www.findbambi.com

Her ligger siste utgaven av bruker-
veiledningen sammen med mye annet 
nyttig i forhold til det å lete etter rådyr-
kalver med drone. 

Etter hvert som det kommer nytt 

utstyr på markedet sammen med ny 
teknologi, vil vi prøve å holde deg oppda-
tert via den nettsiden.

Her ligger det også et tilbud fra 
droneleverandøren vi brukte på en spesi-
ell «dronepakke» for bruk for å finne 
rådyrkalver i eng. Pakken inneholder 
drone med varmesøkende kamera, alt 
av nødvendig utstyr, serviceavtale, regis-
trering som pilot (RO1) samt lovpålagt 
ansvarsforsikring.

FORFATTEROMTALE:

Dag Bjerkestrand er utdannet på 
Evenstad og jobber som skogbrukssjef 
i Averøy kommune. Dag er leder i 
Kristiansund hjorteviltområde, er en 
ivrig hjort- og rådyrjeger og jobber mye 
med ettersøk av skadet vilt. 

RÅDYR

F.v. dronepilot Per Kvalvik og skogbrukssjef Dag Bjerkestrand.
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TEKST: ROBERT SPITZER, ANNIKA FELTON, ANNA WIDÉN

I Norden blir det allt mer vanligt att flera 
arter av klövvilt samexisterar och delar 
på resurserna som finns. Inte bara älg 
och rådjur, utan även kronhjort, dovhjort 
och vildsvin finns idag inte sällan inom 
samma områden. När populationerna 
växer och resurserna är begränsade blir 
det konkurrens. Konkurrens leder till att 
ekologiskt likartade arter alltmer börjar 
utnyttja något olika nischer. För stora 

växtätare sker sådan separation vanligen 
genom förändringar i födovalet. Från 
början var forskare förundrade över hur 
Afrikas grässlätter kunde försörja sådan 
häpnadsväckande mångfald av gräsätare 
som strövade runt i stora flockar. Därför 
har mycket av forskningen fokuserat på 
att förstå skillnader i födovalet bland 
gräsätare, medan vår kunskap om de 
växtätare som huvudsakligen lever 
på blad och skott av vedartade växter 
släpat efter (dessa växtätare kallas för 

”browsers” på engelska, och vi använder 
hädanefter den termen, i brist på bättre 
ord på svenska). 

Ett förslag på mekanism som dock 
har gjorts vad gäller niche-separation 
mellan olika arter av browsers, är att 
de når vegetationen på olika höjder 
på grund av skillnader i kroppsstorlek.  
Exempelvis Nichols m.fl. (2015) har 
visat att älg betade betydligt högre än 
mindre hjortdjur, och Cameron & du 

I Afrika har det visat sig att när mindre växtätare betar hårt på lägre strata av vegetationen 
så söker större växtätare, som giraffer, efter större munsbitar högre upp från marken. Ny 
forskning i Sverige visar på ett liknande mönster. Den största växtätaren – älgen – verkar 
drivas mot att äta mer tall i områden där de har en hög konkurrens om fältskiktets bärris 
från de mindre hjortarterna - rådjur, dovvilt och kronvilt.

Är älgen 
Nordens giraff?

Ung älgtjur som äter Vaccinium-buskar på våren. Källa: Projekt Beyond Moose (SLU).

ELG
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Toit (2007) visade att giraffer vinner 
med en ”halslängd” genom att undvika 
födokonkurrens med mindre arter. Detta 
kan vi kalla beteshöjd-hypotesen. Men 
å andra sidan har samma studier också 
visat att beteshöjden hos olika browsers 
i stor utsträckning överlappar, och inte 
är strikt uppdelade i olika nivåer. Detta 
tyder på att resursfördelningen mellan 
browsers faktiskt kan styras av de mindre 
arterna. Enligt Woolnough & du Toit 
(2001) är storleken på varje munsbit den 
mekanism med vilken de mindre arterna 
pressar de större högre upp (”bite size 
hypothesis” på engelska). En utmaning 
för växtätare i allmänhet är att blad och 
kvistar är svåra att bryta ned och ofta 
relativt näringsfattiga. För att uppfylla 
sina dagliga behov måste växtätare därför 
äta stora mängder, vilket gör att tid för 
födointag och nedbrytning blir viktiga 
begränsande faktorer. Eftersom större 
munsbitar möjliggör större födointag per 
tidsenhet kan det ha avgörande betydelse 
för konsumtionen. Men mängd är inte 
allt. När det gäller vedartad föda minskar 
koncentrationen av användbar energi 
när stamdiametern ökar, och den höga 
andelen fiber i tjocka grenar ökar dessu-
tom tiden för nedbrytning. Eftersom 
stora växtätare klarar av diet med lägre 
kvalitet och mycket fiber bättre än små 
arter (känt som Jarman-Bells princip), 
kommer de sannolikt att prioritera större 
intag genom att välja större munsbi-
tar. Detta är vad Cameron & du Toit 
(2007) såg i deras studie av giraffer. När 
de mötte födokonkurrens från kortare 
browsers, pressades girafferna från lägre 
nivåer till högre, där vegetationen erbjöd 
mer biomassa per bett. 

Vi undrade om samma mekanism 
kan observeras hos älg, den största 
browsern på norra halvklotet. Under 
de senaste decennierna har älgen i allt 
större utsträckning mötts av utmaningen 
att behöva samexistera med ett ökande 
antal av mindre arter av hjortdjur, som 
kronhjort, dovhjort, och rådjur i Sverige 
och andra länder i Norden. Givet den 
stora potentialen för överlapp i födoval 
mellan dessa arter, förväntade vi oss att 
de mindre arterna skulle ha stor inver-
kan på älgens resursutnyttjande. Under 
vinter och vår är tall (Pinus sylvestris) 
och Vaccinium-ris (framför allt blåbär 
Vaccinium myrtillus och lingon Vaccinium 
vitis-idaea) viktiga komponenter i älgens 
födoval, och utgör ofta mer än 70% av 
deras diet. Vaccinium äts också av de 

mindre hjortarterna, medan tall mesta-
dels konsumeras endast av älg. Eftersom 
tall också är en av de ekonomiskt vikti-
gaste arterna för virkesproduktionen i 
skogen, är älgens konsumtion av tall den 
främsta orsaken till konflikten mellan 
viltskötsel och skogsbruk. Vi förväntade 
oss att en förändring i älgens resursut-
nyttjande på grund av konkurrens med 
de mindre hjortarterna skulle bli mest 
framträdande mellan Vaccinium och tall. 
I områden med hög täthet av hjort-
djur antog vi att tillgängligheten av 
bärris, eller åtminstone tillgängligheten 
av stora munsbitar av riset, är lägre 
på grund av hjortdjurens bete. Båda 
hypoteser vi beskrivit ovan förutsäger 
att älgen då byter till högre nivåer, till 
exempel av tall, som också kan ge dem 
större munsbitar. Eftersom sådana bett 
kan orsaka ekonomisk skada, kan därför 
under sådana omständigheter ökande 
antal hjortdjur av mindre arter förvärra 
konflikten mellan olika avnämare. 

Vi testade vår idé genom att utnyttja en 
tydlig gradient i populationstäthet av de 
tre tidigare nämnda mindre hjortarterna 
(hädanefter kallar vi dem ”hjortarter-
na”) för att undersöka om deras närvaro 
framkallar en förändring i älgens födoval 
under tidig vår direkt efter snösmältnin-
gen. Denna tid på året är en period då 
tillgång på föda, och möjlighet att välja 
födoslag, är begränsade och konkurren-
sen om gemensamma resurser borde 
vara tydligast. För att testa vår hypotes 
samlade vi in spillning från älg och 
de tre mindre hjortarterna i Norrland 
och Mellansverige (Fig. 1). Därefter 
använde vi DNA metabarcoding för att 
undersöka födovalet hos älgen och de 
mindre hjortarterna. Metabarcoding är 
en molekylär teknik som avslöjar vilka 
växtarter som finns i ett prov, utifrån 
de DNA-sekvenser som kan spåras. 
DNA-sekvenser från blåbär och lingon 
kunde endast bestämmas på släktnivå, 
och sammanfördes därför till Vaccinium. 

ELG

Figur 1 Karta över Sverige och två studieområden, Nordmaling i norr och Öster Malma i söder.
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Vi mätte också födotillgången vad gällde 
Vaccinium och tall i studieområdena, 
och beräknade tätheten av hjort och älg 
genom spillningsinventering. 

Våra resultat visar förvånansvärt tydligt 
att andelen Vaccinium i älgens diet 
minskade med ökande täthet av de övriga 
hjortarterna, samtidigt som andelen tall 
i älgdieten ökade (Fig. 2), precis som 
teorin förutsagt. Dessa trender kunde 
inte förklaras av skillnader i födoarternas 
förekomst i landskapet. Dessutom var 
andelen Vaccinium i de mindre hjortar-
ternas diet inte negativt påverkade av 
hjortpopulationernas täthet, vilket man 
skulle förväntat om Vaccinium-buskarna 
helt enkelt hade blivit totalt överbetade i 
områden med hög hjorttäthet. Vi mätte 
dock födotillgång endast som proporti-
on av tillgängliga munsbitar av det totala 
antalet födoämnen som fanns, och inte 
som biomassa. Men vår tolkning av 
resultatet får stöd genom att vi i en paral-
lell studie i våra studieområden har visat 
att höjden av Vaccinium-buskar minskar 
med ökande täthet av hjortar (Fig. 3). 
Det kan vara ett resultat av många års 
betestryck. Lägre Vaccinium-ris erbjuder 
mindre munsbitar, och minskar därmed 
födosökets effektivitet för stora browsers 
som älg. För att kompensera för detta 
kan älgen då bli tvungen att övergå till 
högre betesnivåer, vilket överensstämmer 

med vår observation att det är en större 
andel tall i älgens spillning i områden 
med hög täthet av hjort. 

Blåbärsris producerar nya skott varje 
år, och kan därför i viss mån återhäm-
ta sig från bete genom att mobilisera 
stora reserver av näringsämnen lagrade 
i underjordiska delar, till återväxt. De 
mindre hjortarternas årliga konsumti-
onsmönster vad gäller Vaccinium antyder 
att de utnyttjar de färska skotten under 
senvåren och sedan växlar till annan 
föda, förmodligen de örter och gräs 
som växer upp under sommaren, så att 

betet på Vaccinium når sin lägsta nivå 
kring augusti (Fig. 4). Intressant är att 
under sensommaren nådde älgbetet på 
Vaccinium ett maximum i områden med 
hög hjorttäthet, genom att älgen möjli-
gen drog nytta av risbuskarnas återväxt. 
Sådan resursuppdelning över tid ger 
ytterligare belägg för en trolig födokon-
kurrens mellan älg och mindre hjortarter 
om bärriset. På samma sätt kan den lilla 
ökningen av Vaccinium i rådjurens diet 
med ökad hjorttäthet (Fig. 2) förklaras. 
I situationer med hög hjorttäthet kan 
alternativa födoslag, som vårens första 
örter och gräs, snabbt bli överbetade.

ELG

Älgspillning på våren. I studien använde vi molekylära metoder för att identifiera vilka växter som 
fanns i färsk spillning från älgar och hjortar. Källa: författarna.

Figur 2 Samband mellan hjorttäthet (antal spillningshögar per 100 m2) och proportion av Vaccinium (a) och tall (b) i dieten hos fyra klövviltsarter 
under våren i Sverige (älg Alces alces: svart linje, rådjur Capreolus capreolus: grön linje, kronhjort Cervus elaphus: röd linje, dovhjort Dama dama: 
lila linje). Dieternas sammansättning är bestämd genom DNA metabarcoding och värdena motsvarar procent av samtliga DNA sekvenser identifie-
rade i djurens spillning. Konfidensintervall (95%, ljugrå fält) visas bara för signifikanta samband. Data representerar tre vårar (2015-2017).
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Under sådana omständigheter kommer 
mindre browsers som rådjur också 
sannolikt söka de bästa munsbitarna av 
dvärgbuskarna när riset under sommaren 
återhämtar sig efter vårens biomassaförlust. 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen 
att det finns stöd för vår hypotes att 
mindre hjortarter pressar älgen mot att 
äta mer tall. Vi föreslår att detta sannolikt 
beror på att älg söker större munsbitar på 
högre nivåer när födan på lägre nivåer har 
utarmats. Dessa resultat styrker vad som 
först föreslogs i rapporter om afrikanska 
ekosystem, att små browsers kan utesluta 
större arter från gemensamma resurser 
på lägre betesnivåer. Sådana förändringar 
i resursutnyttjande av en art i närvaro av 
andra pekar också på potentialen för 
mellanartskonkurrens. Det faktum att 
älgarna hade en större andel Vaccinium 
i dieten när mindre hjortarter saknades 
talar för att de föredrar Vaccinium och 
andra födoämnen före tall. Stöd för detta 
fann vi nyligen i en annan studie i södra 
Sverige. Även om tall var en stapelföda 
i samtliga populationer som studerades, 
visade det sig att populationer som hade 
en artfattig vinter diet kraftigt domine-

rad av barrträd (huvudsakligen tall), hade 
relativt låga medelvikter på sina kalvar 
och även låg produktion av kalv (Felton 
et al., 2020). 

Om älgar betar mer på tall i områden med 
hög hjorttäthet, och om det beteendet leder 
till högre skadenivåer i produktionsskogen, 
kan det få konsekvenser för skogsbruket. 

ELG

En grupp av dovvilt i det område som hyser en av Sveriges högsta tätheter av mindre hjortarter. Källa: Ingemar Parck

Figur 3 Negativt samband mellan hjorttäthet och buskhöjd, för arterna blåbär Vaccinium 
myrtillus [röd] och lingon Vaccinium vitis-idaea [turkos] som är de vanligaste Vaccinium-arterna i 
studieområdet.
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Eftersom risarterna spelar en nyckelroll 
här, verkar det synnerligen viktigt att 
skogsägare skapar optimala växtförhål-
landen och en god tillgång på Vaccinium 
i skogens fältskikt, då det kan minska 
älgens betestryck på tall. På samma gång 
ökar man förutsättningarna för att kunna 
ha livskraftiga klövviltpopulationer i sitt 
område. Vi har sett en nedåtgående trend 
i täckningen av Vaccinium buskar i Sverige, 

under många årtionden, och anledningen 
verkar vara en brist på solljus i våra täta, 
högproducerande produktionsskogar. Vår 
nya kunskap om buskarnas roll i klövvil-
tets födoval understryker hur viktigt det 
är att den negativa trenden bryts. De små 
buskarna i fältskiktet har utan tvekan stor 
betydelse, eftersom de trots sin blygsam-
ma storlek kan styra beteendet hos den 
Nordiska skogens ”giraffer”. 

ELG
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En grupp av betande kronvilt i ett av de områden som hyser de högsta tätheterna av mindre 
hjortarter. Källa: Ingemar Parck

Figur 4 Proportion av DNA sekvenser av Vaccinium i dieten hos älg och mindre hjortarter (rådjur, 
kronhjort och dovhjort sammanlagda) över årets månader, som medelvärde för områden med 
olika täthet av hjort: hög täthet (röd) och medium-låg täthet (blå).
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jegere for jegere. 
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Elgjakta er en friluftslivsaktivitet som utøves av omtrent 60 000 nordmenn i alle alders-
grupper over hele landet hvert år. Basert på en spørreundersøkelse av 10 prosent av norske 
elgjegere, egen jaktdeltakelse, gjennomgang av relevant litteratur og analyse av tilgjengelig 
statistikk, anslår vi at den samfunnsøkonomiske verdien av all elgjakt i Norge er 1,1 milli-
arder kroner for jaktsesongen 2019-2020. Det tilsvarer om lag 19 000 kroner per elgjeger 
per sesong og 1 100 kroner per jeger per jaktdag. Jegernes viktigste motivasjon for å jakte 
elg er spenningen, det sosiale felleskapet, naturopplevelsen, fysisk aktivitet og tilgangen til 
elgkjøtt. Om lag 60 prosent av elgjegerne er helt enige i påstanden om at elgjakta er årets 
høydepunkt.  Utredningen av samfunnsverdien av elgjakt for elgjegere er dokumentert i 
Pedersen mfl. (2020). Rapporten omfatter også gjennomgang av kjennetegn ved jegerne, 
utøvelse av elgjakt og motivasjon for å jakte elg.

Den samfunnsøkonomiske 
verdien av elgjakt for elgjegeren
Foto: Dag Kjelsaas
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Formålet med analysen er å synlig
gjøre den samlede verdien av elgjakt 
i Norge
Statskog har en sektorpolitisk oppgave 
med å gjøre norsk natur tilgjengelig 
for rekreasjon og bærekraftig høsting. 
Ifølge Statskog sin årsrapport for 2018 
tilrettelegger virksomheten for frilufts-
liv og naturopplevelser for å fremme 
god helse og livskvalitet. I tråd med 
FNs bærekraftmål har Statskog som 
ambisjon å dokumentere og infor-
mere om bærekraften av Statskog 
sin forvaltning. På bakgrunn av dette 
ble det for jaktsesongen 2019-2020 
gjennomført en utredning av den årlige 
samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt 
på eiendom som Statskog forvalter. 
Samtidig anslo vi også den samlede 
samfunnsøkonomiske verdien av elgjak-
ta i Norge. Elgjakta ble valgt ut fordi 
det er en av de mest betydningsfulle 
jaktformene i Norge, målt i jaktdager 
og høstingsvolum, og fordi det finnes 
god nasjonal statistikk på antall jegere 
og høstet kjøtt. 

Flere målemetoder for å 
verdsette elgjakt
Det tradisjonelle målet på en aktivitet 
som elgjakt, er markedsverdien av jakta. 
Markedsverdien kan representeres ved 
hva det koster å jakte (jegerens utgifter) 
eller verdien av jaktutbytte i form av 
elgkjøtt. Svakheten ved et markedsba-
sert verdimål er at det ikke fanger opp 
at elgjakta gir elgjegerne større glede 
enn utgiftene de har ved å jakte. Det de 
er villige til å betale for å drive elgjakta 
utover utgiftene de faktisk hadde er det 
som omtales som rekreasjonsverdien 
(eller konsumentoverskuddet i økono-
misk språkdrakt). Den kan være mye 
høyere enn verdien av elgkjøttet. Elgjakta 
gir jegerne naturopplevelser og spenning, 
og er en sosial arena. En vanlig tilnær-
ming til å finne samfunnsøkonomisk 
verdi av friluftslivsaktiviteter som elgjakt 
er dermed å anslå denne rekreasjonsver-
dien ved elgjakt. I tillegg kan elgjakta 
sees på som en måte å forbedre fysisk 
og psykisk helse. Jaktas innvirkning på 
psykisk helse kan sies å overlappe noe 
med naturopplevelse, spenning og det 
sosiale - som fanges opp når vi måler 
rekreasjonsverdien. Vi har derfor avgren-
set oss til å vurdere verdien av fysisk 
aktivitet. 

10 prosent av elgjegerne i Norge 
svarte på undersøkelsen
For å anslå verdien av elgjakt har vi 
gjennomført en rekke aktiviteter. Arbei-
det startet med at vi deltok som gjester/
observatører på fire jaktlag i Hemnes 
i Nordland, Namsos i Trøndelag, og 
Grue og Våler i Innlandet. For-målet 
var å forstå hvordan jakta planlegges 
og gjennomføres, og hva som motiverer 
jegerne til å bruke tid på denne formen 
for friluftsliv. Innsikten vi opparbeidet 
oss fra å delta på elgjakt var nyttig i 
utformingen av en spørreundersøkelse 
til alle norske elgjegere. Formålet med 
undersøkelsen var å samle inn data om 
elgjegerens utøvelse av jakt og verdien 
av jakt. Internettundersøkelsen (som 
ble lansert 4. november 2019) ble blant 
annet formidlet gjennom en nyhetssak 
på NRK, SMS til jaktledere og nyhets-
brev fra Statskog og Norges Jeger- og 
Fiskerforbund (NJFF). Om lag 6 000 
av totalt 59 000 elgjegere i Norge svarte 
på spørsmålene i undersøkelsen. Det 
tilsvarer en svarprosent på over 10. Cirka 
7 prosent av alle Norges elgjegere svarte 
på de mest sentrale spørsmålene i under-
søkelsen. Siden alle elgjegere ble spurt 

er dette også utvalgsprosenten, noe som 
er meget høyt i en slik nasjonal under-
søkelse og styrker grunnlaget for å få et 
representativt utvalg. Utover befaring og 
spørreundersøkelse har det stått sentralt 
å hente ut og analysere tilgjengelig statis-
tikk og gjennomgå relevant litteratur.

Kjøttverdien anslås til 250 millioner 
kroner
Ut fra en tradisjonell tilnærming om at 
man jakter for å høste av naturen, kan 
verdien av elgjakta anslås som markeds-
verdien av elgkjøttet. I jaktsesongen 
2018 ble det skutt elg med en samlet 
slaktevekt på 3 900 tonn i Norge. 3,3 
prosent av slaktevekten ble høstet på 
eiendommer som Statskog forvalter. 
Dette kjøttvolumet bør i et samfunns-
økonomisk perspektiv verdsettes etter 
kjøttets verdi i sin beste alternative 
anvendelse - fratrukket kostnader ved 
å lagre, modne, pakke og transportere 
kjøttet dit det konsumeres. Basert på at 
det er rimelig å anta betydelige kvalitets-
forskjeller på kjøttet og at Statskog tar 
en pris på 40-85 kroner per kilogram, 
har vi lagt til grunn en pris på 65 kroner 
per kilogram i våre beregninger. Antar 
vi samme volumtall for jaktsesongen 
2019-2020 som i 2018 finner vi at elgjak-
ta i Norge er verdt 253 millioner kroner. 
På eiendommer som Statskog for-valter 
ble det i jaktsesongen 2019-2020 felt elg 
med en samlet slaktevekt på 132 tonn, til 
en verdi på 8,6 millioner kroner. 

Jegerens konsumentoverskudd/ 
rekreasjonsverdi er anslått til 
376 millioner kroner 
En annen tilnærming for å verdsette 
verdien av elgjakt er å anslå jegernes 
rekreasjonsverdi i form av konsu-
ment-overskuddet de har. Konsumen-
toverskuddet uttrykker det elgjegerne 
er villige til å betale for jaktopplevelsen 
utover de utgiftene de har til å jakte elg. 
I spørreundersøkelsen til elgjegerne stilte 
vi derfor følgende to spørsmål:

• Spørsmål om utgifter: «Omtrent 
hvor mye kostet elgjakta deg i 2019? 
Ikke ta med innkjøp av utstyr som varer 
i mange år (rifle, jaktdress mv.).» Jegeren 
måtte oppgi alle utgifter i kroner som 
antas å påløpe i løpet av jaktåret 2019 i 
forhåndsdefinerte kategorier som leie av 
jaktvald, kjøttpris, reise, overnatting osv.

• Spørsmål om konsumentoverskudd: 
«Tenk på jaktopplevelsen du hadde 
under elgjakta i år, og hva det er verdt for 
deg å jakte elg. Hva er den største øknin-

Den samfunnsøkonomiske 
verdien av elgjakt for elgjegeren
Foto: Dag Kjelsaas
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gen i dine totale årlige utgifter til elgjakt 
du kan akseptere før du ville slutte helt å 
drive elgjakt ett år?» Jegeren måtte oppgi 
økningen i kroner per år. 

Gjennomsnittlige utgifter er lik 14 
100 kroner per jeger per år. Gjennom-
snittlig konsumentoverskudd, i form 
av hva jegerne maksimalt er villige til 
å betale utover dagens utgifter for å ha 
elgjaktopplevelsen, er lik 6 100 kroner 
per jeger per år. Samlet konsumentover-

skudd for alle elgjegere i Norge utgjør 
om lag 367 millioner kroner for jaktse-
songen 2019-2020. Jegere som jakter på 
eiendommer som Statskog forvalter har 
et samlet konsument-overskudd på 21,5 
millioner kroner.

Elgjaktas innvirkning på fysisk helse 
anslås å være 615 millioner kroner
Fysisk inaktivitet er en av de viktig-
ste risikofaktorene for utviklingen av 

en rekke folkehelsesykdommer, og 
forskning viser at jevnlig fysisk aktivitet 
er viktig for å opprettholde god helse. En 
siste tilnærming for å verdsette elgjakta 
er å anslå verdien av økt fysisk aktivitet 
som blir utløst av jakta. I spørreunder-
søkelsen til elgjegerne undersøkte vi 
derfor i hvilken grad elgjegerne mener 
at elgjakta og forberedelsene til den gjør 
at de er betydelig mer fysisk aktive enn 
de ellers ville vært, og i hvilken grad 
fravær av jakt ville gjort aktivitetsnivået 
til jegeren betydelig lavere. Vi under-
søkte også jegernes aktivitetsnivå i og 
utenom elgjakta. I beregningene forut-
setter vi at helsevirkningen er gjeldende 
for de elgjegere som er aktive i dag (i og 
utenom jakta) og som oppgir at elgjakta 
påvirker deres aktivitetsnivå, se figur B. 
Fra spørreundersøkelsen finner vi at 5,5 
prosent av respondentene tilfredsstiller 
alle fire kriterier som er vist i figur B. Det 
utgjør cirka 3 250 elgjegere på landsbasis. 

I beregningene forutsetter vi at de 3 
250 elgjegerne går fra å være inaktive 
(definert som svett/andpusten mindre 
enn 1 gang per uke) til å være delvis 
aktive (definert som svett/andpusten 1-4 

ELG

Figur A: Fordeling av utgifter (I) og konsumentoverskudd/rekreasjonsverdi (II) for elgjegere i 
sesongen 2019, rangert fra lavest til høyest verdi per elgjeger (fra venstre mot høyre)*

• Spørsmål om utgifter: «Omtrent hvor mye kostet elgjakta deg i 2019? Ikke ta med innkjøp av utstyr som 
varer i mange år (rifle, jaktdress mv.).» Jegeren måtte oppgi alle utgifter i kroner som antas å påløpe i løpet 
av jaktåret 2019 i forhåndsdefinerte kategorier som leie av jaktvald, kjøttpris, reise, overnatting osv. 

• Spørsmål om konsumentoverskudd: «Tenk på jaktopplevelsen du hadde under elgjakta i år, og hva det er 
verdt for deg å jakte elg. Hva er den største økningen i dine totale årlige utgifter til elgjakt du kan akseptere 
før du ville slutte helt å drive elgjakt ett år?» Jegeren måtte oppgi økningen i kroner per år.  

Basert på svarene på disse spørsmålene finner vi at utgifter og konsumentoverskudd varierer betydelig mellom 
jegerne, se figur A.  

Figur A  Fordeling av utgifter (I) og konsumentoverskudd/rekreasjonsverdi (II) for elgjegere i sesongen 2019, 
rangert fra lavest til høyest verdi per elgjeger (fra venstre mot høyre)* 

I – Utgifter til elgjakt II – Konsumentoverskudd av elgjakt 

  

Antall elgjegere = 3 998 Antall elgjegere = 2 674 

*I figurene har vi fjernet jegere med urealistisk høye utgifter og konsumentoverskudd. Kilde: Spørreundersøkelse til 
elgjegere, bearbeidet av Menon Economics 

Gjennomsnittlige utgifter er lik 14 100 kroner per jeger per år. Gjennomsnittlig konsumentoverskudd, i form av 
hva jegerne maksimalt er villige til å betale utover dagens utgifter for å ha elgjaktopplevelsen, er lik 6 100 kroner 
per jeger per år. Samlet konsumentoverskudd for alle elgjegere i Norge utgjør om lag 367 millioner kroner for 
jaktsesongen 2019-2020. Jegere som jakter på eiendommer som Statskog forvalter har et samlet konsument-
overskudd på 21,5 millioner kroner. 
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*I figurene har vi fjernet jegere med urealistisk høye utgifter og konsumentoverskudd. 
Kilde: Spørreundersøkelse til elgjegere, bearbeidet av Menon Economics

Foto: Simen Pedersen
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ganger per uke). For å måle helsegevin-
ster, anbefales det at man i samfunnsøko-
nomiske analyser med velferdsbetrakt-
ninger benytter vunnede leveår med full 
livskvalitet. Det måles her i kvalitetsjus-
terte leveår (Quality Adjusted Life Years, 
QALYs) med full helse, dvs. QALY=1. 
Gevinsten av å gå fra å være inaktiv til 
delvis aktiv antas å falle med alderen. 
Helsedirektoratet anslår effekten til å 
være fire QALYs for en person mellom 
10 og 19 år og én QALY for en person 
mellom 80 og 89 år. Denne beregningen 
forutsetter at de opprettholder denne 
aktiviteten (elgjakt) hvert år fram til 
forventet levealder. Gitt alderssammen-
setningen av dem som antas å få en 
positiv livsstilsendring av elgjakt finner 
vi en helsevirkning på 9 361 kvali-
tetsjusterte leveår for de 3250 jegerne 
samlet over resten av deres levetid. Med 
Helsedirektoratets anbefalte verdsetting 
av ett leveår med full helse (1 QALY) 
på 1,3 millioner kroner anslår vi andelen 
av denne langsiktige helseffekten som kan 
sies å tilfalle jaktsesongen 2019-2020 til 
å være 615 millioner kroner. Det tilsvarer 
i gjennomsnitt 190 000 kroner per år per 
jeger for dem som antas å få forbedret helse.

Samlet hadde elgjakta en verdi på 1,1 
milliarder kroner for jaktsesongen 
20192020
Siden elgjegernes konsumentoverskudd 
(rekreasjonsverdi) kan være delvis 
motivert av verdien av å få elgkjøtt 
og verdien av økt fysisk aktivitet, kan 
summen av verdiene fra de tre metodis-
ke tilnærmingene medføre dobbelttel-
ling. For å unngå dette stilte vi følgende 
spørsmål til dem som oppga å ha et 
konsumentoverskudd i spørreundersø-
kelsen: «Hva er motivene for at du er 
villig til å betale mer for å ha samme 
elgjaktopplevelse som i 2019?» Elgjeger-
ne fikk i oppgave å fordele 100 poeng på 
fem svaralternativer, se figur C. Figuren 
viser at spenningen ved jakt, det sosiale 
felleskapet og naturopplevelsen er de 
tre viktigste motivene for at elgjeger-
ne oppgir et konsumentoverskudd for 
elgjakta.

Den samlede samfunnsøkonomiske 
verdien av elgjakta for jaktsesongen 
2019-2020 er illustrert i figur D. Figuren 
viser tydelig hvor viktig det er at vi korri-
gerer for overlapp mellom de tre tilnær-
mingene. 

Anslaget på verdien av elgjakt er 
forbundet med usikkerhet

Anslaget presentert i tabell A er 

ELG

Figur B: Elgjegerne må ha oppgitt følgende i spørreundersøkelsen for å bli tilskrevet en helseeffekt.Figur B   Elgjegerne må ha oppgitt følgende i spørreundersøkelsen for å bli tilskrevet en helseeffekt 

 
Kilde: Menon Economics 
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mellom 80 og 89 år. Denne beregningen forutsetter at de opprettholder denne aktiviteten (elgjakt) hvert år fram 
til forventet levealder. Gitt alderssammensetningen av dem som antas å få en positiv livsstilsendring av elgjakt 
finner vi en helsevirkning på 9 361 kvalitetsjusterte leveår for de 3250 jegerne samlet over resten av deres 
levetid. Med Helsedirektoratets anbefalte verdsetting av ett leveår med full helse (1 QALY) på 1,3 millioner kroner 
anslår vi andelen av denne langsiktige helseffekten som kan sies å tilfalle jaktsesongen 2019-2020 til å være 615 
millioner kroner. Det tilsvarer i gjennomsnitt 190 000 kroner per år per jeger for dem som antas å få forbedret 
helse.  

Kilde: Menon Economics.

Foto: Simen Pedersen
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forbundet med usikkerhet. Følgende 
fireusikkerhetsfaktorer anses som de 
viktigste:

• Overlapp mellom verdsettingsmeto-
der. Vårt anslag på 1,1 milliarder kroner 
bygger på forutsetningen om at vi, basert 
på svar fra spørreundersøkelsen, kan 
korrigere for overlapp mellom verdset-
tingsmetoder. Hvis det reelle overlappet 
mellom metodene er høyere eller lavere 
enn svarene fra spørreundersøkelsen 
tilsier, vil vi henholdsvis overvurdere eller 
undervurdere verdien av elgjakt. 

• Skjevt utvalg. I bruk av resultatene 
fra spørreundersøkelsen til elgjegere for 
å anslå jegernes konsument-overskudd 
av elgjakt har vi vurdert undersøkelsens 
representativitet. Basert på kjønnsfor-
deling, alders-fordeling og geografisk 
fordeling av elgjegere fra Statistisk 
sentralbyrås register er det grunn til å tro 
at utvalget er noe overrepresentert med 
hensyn til kvinner, personer i alderen 
mellom 20 og 49 år og jegere bosatt i 

Nord-Norge og Hedmark. I undersøkel-
ser som dette, der de som deltar selv kan 
bestemme om de skal delta eller ikke, 
kan det oppstå et selvseleksjonsproblem. 
For eksempel kan de ivrigste elgjegerne 
være mer tilbøyelige til å svare på spørre-
undersøkelsen. Samtidig er utvalget stort 
og utvalgsprosenten høy (10 prosent) i 
denne undersøkelsen slik at skjevhetene 
mest sannsynlig utligner hverandre. Vi 
har heller ikke tilstrekkelig grunnlag for 
å vekte ulike grupper av elgjegere.

• Verdien av fysisk aktivitet er spesi-
elt usikker. I beregningen av verdien av 
fysisk aktivitet har vi forutsatt at økt 
fysisk aktivitet av elgjakt har verdi for 5,5 
prosent av elgjegerne. Dette er de elgje-
gerne som selv mener at elgjakta har stor 
innvirkning på deres aktivitetsnivå. Siden 
elgjegerne kan oppgi noe annet enn det 
som er realiteten, og anslaget er følsomt 
for antall elgjegere vi regner verdien for, 
kan vi både overvurdere og undervurdere 
verdien av økt fysisk aktivitet. Beregnin-

gene er avgrenset til elgjegere som antas 
å gå fra å være inaktive til delvis aktive, 
og som får en livsstilsendring, på grunn 
av elgjakta. Elgjakta kan også bidra til at 
andre øker sitt fysiske aktivitetsnivå uten 
at det representerer en livsstilsendring, 
noe som også har verdi. Siden en slik 
verdi potensielt kan gjelde mange elgje-
gere, taler det isolert sett for at vi under-
vurderer verdien av fysisk aktivitet. For 
noen kan imidlertid elgjakta redusere det 
samlede aktivitetsnivået, hvis alternativet 
er å bedrive andre fysiske aktiviteter som 
bedrer helsen mer. Det taler isolert sett 
for at vi overvurderer virkningen. 

• 2018-statistikk for antall jegere og 
kjøttvekt. Vårt anslag bygger på antall 
elgjegere som er registrert av Statistisk 
sentralbyrå og på kjøttvekt fra Hjorte-
viltregisteret for jaktsesongen 2018. Selv 
om antall jegere og kjøttvekt har holdt 
seg stabilt de siste 5-10 årene, kan det 
føre til at vi enten undervurderer eller 
overvurderer verdien av elgjakta i 2019. 

Elgjakta utløser også andre verdier og 
kostnader

I vår studie har vi funnet faglig grunn-
lag for å anslå rekreasjonsverdien, verdien 
av økt fysisk helse og kjøttverdien. Den 
samlede samfunnsøkonomiske verdien 
av elgjakta kan også bli påvirket av: 

• Verdien av å være med på elgjakt 
uten å bære våpen. Man trenger ikke 
å bære våpen og skyte elg for å ta del i 
elgjakt. Tre prosent av dem som har svart 
på spørsmål i undersøkelsen oppgir å ha 
jaktet uten våpen i jaktsesongen 2019. 
Tre prosent av elgjegerne utgjør om 
lag 1 800 personer på landsbasis. Siden 
gruppen er liten og sannsynligvis under-
vurdert, har vi valgt å se bort fra denne 
verdien av elgjakta. 

• Verdien av psykisk helse. Elgjakta 
kan ha positiv innvirkning på elgjege-
rens psykiske helse. Positiv innvirkning 
på psykisk helse kan skyldes det sosiale 
felleskapet, spenningen og naturopple-
velsen på jakt – som er verdsatt som en 
rekreasjonsverdi. I vår undersøkelse har 
vi derfor ikke funnet faglig grunnlag for 
å isolere verdien elgjakta har på psykisk 
helse. 

• Forvaltningsverdien. En god forvalt-
ning av dagens elgstamme gjennom 
riktig avskyting er avgjørende for å 
unngå uheldige virkninger som skader 
på avlinger og skog, elgpåkjørsler mv. 
Samtidig kan kritikere mene at elgbe-
standen er unaturlig høy i dag. 

• Overskudd til utstyrsprodusenter, 
tjenesteleverandører og rettighetshavere. 

ELG

Figur C: Jegernes motivasjon for å ha et konsumentoverskudd av elgjakta, gjennomsnittlig 
fordeling av 100 poeng på fem svaralternativer. 

Tabell A: Anslag på samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt for jaktsesongen 2019-2020, i millioner 
kroner.

 

Foto: Simen Pedersen 

Samlet hadde elgjakta en verdi på 1,1 milliarder kroner for jaktsesongen 2019-2020 
Siden elgjegernes konsumentoverskudd (rekreasjonsverdi) kan være delvis motivert av verdien av å få elgkjøtt 
og verdien av økt fysisk aktivitet, kan summen av verdiene fra de tre metodiske tilnærmingene medføre 
dobbelttelling. For å unngå dette stilte vi følgende spørsmål til dem som oppga å ha et konsumentoverskudd i 
spørreundersøkelsen: «Hva er motivene for at du er villig til å betale mer for å ha samme elgjaktopplevelse som 
i 2019?» Elgjegerne fikk i oppgave å fordele 100 poeng på fem svaralternativer, se figur C.  Figuren viser at 
spenningen ved jakt, det sosiale felleskapet og naturopplevelsen er de tre viktigste motivene for at elgjegerne 
oppgir et konsumentoverskudd for elgjakta. 

Figur C  Jegernes motivasjon for å ha et konsumentoverskudd av elgjakta, gjennomsnittlig fordeling av 100 
poeng på fem svaralternativer  

 
Kilde: Spørreundersøkelse til elgjegere, bearbeidet av Menon Economics 
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Siden elgjegerne oppga hvor stor andel av konsumentoverskuddet som er motivert av det å få elgkjøtt og av 
fysisk aktivitet/helse, kan vi lage et rendyrket anslag for rekreasjonsverdien av elgjakta. Fordelen ved å rendyrke 
rekreasjonsverdien, og dermed unngå dobbelttelling, er at resultatene fra de tre tilnærmingene for å fastsette 
en verdi på elgjakta kan legges sammen. Tabell A viser at den samlede verdien av elgjakt for jaktsesongen 2019-
2020 var 1,1 milliarder kroner. Det tilsvarer om lag 19 000 kroner per elgjeger per sesong og 1 100 kroner per 
jeger per jaktdag. 5,6 prosent av den samlede verdien ble hentet ut på eiendom som Statskog forvalter, noe som 
tilsvarer 64 millioner kroner for jaktsesongen 2019-2020.  

Tabell A   Anslag på samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt for jaktsesongen 2019-2020, i millioner kroner 

 Norge totalt* På eiendom som Statskog forvalter 

Rekreasjonsverdi (A+B+C) 267 16 

A – Sosiale felleskap 90 6 

B – Naturopplevelsen 81 4 

C – Spenning ved jakt 95 5 

Verdi av økt fysisk aktivitet / helse 615 40 

Kjøttverdi 253 9 

Samlet samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt 1 135 64 

*Basert på antall elgjegere fra SSB og kjøttvolum fra Hjorteviltregisteret for jaktsesongen 2018. Anslaget bør derfor 
oppdateres så fort SSB og Hjorteviltregisteret offentliggjør 2019-tall. Kilde: Menon Economics 

Den samlede samfunnsøkonomiske verdien av elgjakta for jaktsesongen 2019-2020 er illustrert i figur D. Figuren 
viser tydelig hvor viktig det er  at vi korrigerer for overlapp mellom de tre tilnærmingene.   

Kilde: Spørreundersøkelse til elgjegere, bearbeidet av Menon Economics

*Basert på antall elgjegere fra SSB og kjøttvolum fra Hjorteviltregisteret for jaktsesongen 2018. 
Anslaget bør derfor oppdateres så fort SSB og Hjorteviltregisteret offentliggjør 2019-tall. Kilde: 
Menon Economics.
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Mange elgjegere er opptatt av at våpen 
og utstyr er i topp stand, flere kjøper 
tjenester (eksempelvis knyttet til reise/
transport, kjøttbearbeiding/-lagring, 
skyting på skytebane og dyrlege) og leier 
jaktrettigheter av rettighetshavere. Det 
er grunn til å tro at aktørene som selger 
varer og tjenester til elgjegerne sitter 
igjen med et overskudd, som er å regne 
som en positiv samfunnsøkonomisk 
virkning. 

• Gleden av at personer du bryr deg 
om jakter. I et samfunnsøkonomisk 
perspektiv kan elgjegerens familie og 
venner ha en verdi av at elgjegeren er på 
elgjakt. Siden verdsetting av elgjakta i et 
slikt perspektiv vil kreve at det sendes 
ut en omfattende spørreundersøkelse til 
elgjegernes familie og venner, har vi ikke 
sett på dette i vår studie. 

• Opsjonsverdien av å jakte. Selv om 
man ikke jakter elg kan det ha en verdi 
for dem som ikke jakter å ha mulighet 
(opsjon) til å jakte. Siden verdsetting av 
elgjakta i et slikt perspektiv for eksempel 
vil kreve at det sendes ut en omfattende 
spørreundersøkelse til alle som potensielt 
kunne tenke seg å jakte elg, har vi ikke 
vurdert dette i vår studie.

• Verdien av viltfond. Alle jegere må 
betale jegeravgift, som går til et statlig 
viltfond. Alle som feller elg og hjort må 
i tillegg betale fellingsavgift, som går 
til kommunale viltfond. Inntektene fra 
jegeravgiften går til Jegerregisteret og 
Hjorteviltregisteret, Statistisk sentral-
byrå, det nasjonale overvåkingsprogram-
met for hjortevilt, tilskudd til forskning 
og utvikling og villreinnemdene. Slik 
sett bidrar elgjakta med mer data og 
økt kunnskap om hjorteviltet, men også 
andre arter som det gis midler til å forske 
på. Økt data og kunnskap har positive 
effekter i samfunnet.

• Opplevd utrygghet for dem som 
ikke jakter. Det kan oppstå situasjoner 
hvor personer som er eller ønsker å gå 
på tur eller utføre andre aktiviteter i 
naturen blir berørt negativt av elgjakta. 
Det kan eksempelvis skyldes at områder 
det jaktes i oppleves som utrygge å ferdes 
i. Utryggheten kan utløse kostnader ved 
at dem det gjelder ikke kommer seg ut 
på tur (negativ helse og rekreasjonsver-
di) eller må reise lengre for å komme til 
områder som oppleves som trygge. 

Sluttord
En sentral konklusjon i evalueringen av 
«Strategi for forvaltning av hjortevilt» 
(Pedersen mfl., 2021) er at det er behov 

for økt forståelse og innsikt i hva hjorte-
viltet betyr for jegere, lokalsamfunn og 
samfunnet forøvrig. Økt forståelse og 
innsikt i hva jakta innebærer og hva den 
betyr for folk kan blant annet være viktig 
for å sikre aksepten for jakt i samfunnet 
og sikre at forvaltningsoppgavene gis 
riktig prioriterer av kommunal forvalt-
ning og rettighetshavere. Studien for 
Statskog vi har presentert resultatene fra 
her (Pedersen mfl., 2020) er ment å bidra 
til nettopp dette. 

Til tross for at vi legger til grunn 
konservative forutsetninger og regner 
helsegevinst for 5,5 prosent av elgjegerne 
finner vi at helseverdien av elgjakt utgjør 
mer enn rekreasjonsverdien og kjøttverdien 
tilsammen. Vi finner også at rekreasjons-
verdien av elgjakt betyr mer enn kjøttver-
dien. Verdiene av elgjakt handler om mye 
mer enn å skyte og å fylle opp fryseren 
med elgkjøtt. Motivasjonen for å jakte elg 
handler om å være ute i naturen, ha fine 
stunder med venner og oppleve spenning 
(ikke nødvendigvis å skyte). 

En skeptiker til vår studie kan si at elgje-
gerne fint kan være ute i naturen, tilbringe 
tid med venner, oppleve spenning og få 
bedre helse på andre måter. Basert på de 
konservative forutsetningene for omfanget 
av elgjegere vi beregner helsegevinst for er 
vår hypotese at helseverdiene vi tilskriver 
elgjakta ikke ville blitt realisert uten elgjakt. 
Når det gjelder rekreasjonsverdien må vi 
ta innover oss at 60 prosent av elgjegerne 
mener at elgjakta er årets høydepunkt. 
Elgjakta er en arena for voksne mennesker 
i ulike aldre og fra ulike samfunnslag. De 

har et felles mål, vil skape god stemning 
og gode minner i naturen, dele historier/
erfaringer og samarbeide. Den samfunn-
søkonomiske verdien av jakt på andre 
hjortedyr og annet vilt burde på samme 
måte dokumenteres for å belyse hvordan 
denne formen for friluftsliv bidrar til å øke 
livskvaliteten og folkehelsen. 

ELG

Figur D: Illustrasjon av den samlede samfunnsøkonomiske verdien av elgjakta for jaktsesongen 
2019-2020, i 2019-kroner.

Figur D Illustrasjon av den samlede samfunnsøkonomiske verdien av elgjakta for jaktsesongen 2019-2020, i 2019-kroner 

 

Kilde: Menon Economics 

Anslaget på verdien av elgjakt er forbundet med usikkerhet 
Anslaget presentert i tabell A er forbundet med usikkerhet. Følgende fireusikkerhetsfaktorer anses som de 
viktigste: 

• Overlapp mellom verdsettingsmetoder. Vårt anslag på 1,1 milliarder kroner bygger på forutsetningen om 
at vi, basert på svar fra spørreundersøkelsen, kan korrigere for overlapp mellom verdsettingsmetoder. Hvis 
det reelle overlappet mellom metodene er høyere eller lavere enn svarene fra spørreundersøkelsen tilsier, 
vil vi henholdsvis overvurdere eller undervurdere verdien av elgjakt.  

• Skjevt utvalg. I bruk av resultatene fra spørreundersøkelsen til elgjegere for å anslå jegernes konsument-
overskudd av elgjakt har vi vurdert undersøkelsens representativitet. Basert på kjønnsfordeling, alders-
fordeling og geografisk fordeling av elgjegere fra Statistisk sentralbyrås register er det grunn til å tro at 
utvalget er noe overrepresentert med hensyn til kvinner, personer i alderen mellom 20 og 49 år og jegere 
bosatt i Nord-Norge og Hedmark. I undersøkelser som dette, der de som deltar selv kan bestemme om de 
skal delta eller ikke, kan det oppstå et selvseleksjonsproblem. For eksempel kan de ivrigste elgjegerne være 
mer tilbøyelige til å svare på spørreundersøkelsen. Samtidig er utvalget stort og utvalgsprosenten høy (10 
prosent) i denne undersøkelsen slik at skjevhetene mest sannsynlig utligner hverandre. Vi har heller ikke 
tilstrekkelig grunnlag for å vekte ulike grupper av elgjegere. 

• Verdien av fysisk aktivitet er spesielt usikker. I beregningen av verdien av fysisk aktivitet har vi forutsatt at 
økt fysisk aktivitet av elgjakt har verdi for 5,5 prosent av elgjegerne. Dette er de elgjegerne som selv mener 
at elgjakta har stor innvirkning på deres aktivitetsnivå. Siden elgjegerne kan oppgi noe annet enn det som er 
realiteten, og anslaget er følsomt for antall elgjegere vi regner verdien for, kan vi både overvurdere og 
undervurdere verdien av økt fysisk aktivitet. Beregningene er avgrenset til elgjegere som antas å gå fra å 
være inaktive til delvis aktive, og som får en livsstilsendring, på grunn av elgjakta. Elgjakta kan også bidra til 
at andre øker sitt fysiske aktivitetsnivå uten at det representerer en livsstilsendring, noe som også har verdi. 
Siden en slik verdi potensielt kan gjelde mange elgjegere, taler det isolert sett for at vi undervurderer verdien 

Verdi av elgkjøtt 
(253 mill. kroner)

Rekreasjons-
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(267 mill. kroner)

Verdi av fysisk 
aktivitet / helse

(615 mill. kr)

Samlet samfunns-
økonomisk verdi av 
elgjakt (1,1 mrd. kroner)

=

Kilde: Menon Economics.
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Prosjektet «Elgen i Finnmark - områdebruk og forvaltning i et landskap i endring» har 
hatt som mål å øke den forskningsbaserte kunnskapen om elgens arealbruk i Finnmark, 
med spesielt fokus på elgens sesongtrekk og småskala habitat- og ressursbruk innenfor 
sesongleveområder. I den forbindelse har vi merka 53 elger med GPS halsbånd i flere 
kommuner i Finnmark. I denne artikkelen oppsummerer vi noen av resultatene av elgens 
arealbruk i en av verdens nordligste faste elgbestander. 
Prosjektet ble initiert i 2014 og ble avsluttet ved utgangen av 2020. Prosjektet har vært 
ledet av NIBIO og har vært et samarbeid mellom NIBIO, NINA, Universitetet i Tromsø 
og flere forvaltningsaktører i regionen (Tana og Nesseby kommuner, Stabbursdalen nasjo-
nalpark, Finnmarkseiendommen).
Prosjektet har vært i finansiert av Tana kommune, Regionalt forskingsfond Nord, Fram-
senteret, Statsforvalteren i Troms og Finnmark (ved Stabbursdalen nasjonalparkstyre), 
Finnmark fylkeskommune, Finnmarkseiendommen, NIBIO og midler fra samarbeidet 
med prosjektene COAT og AP.

Elgens arealbruk 
i Finnmark 

ELG

TEKST: ERLING L. MEISINGSET (NIBIO), ØYSTEIN BREKKUM (NIBIO), ROLF RØDVEN (AMAP) OG ERLING J. SOLBERG (NINA). FOTO: ERLING L. MEISINGSET.
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Bakgrunn
Elgen er i moderne tid et nytt vilt i 
Finnmark. Fra å være tilnærmet fravæ-
rende fram til rundt 1960 har elgstam-
men siden ekspandert til de fleste 
kommuner i fylket (1). Bestanden har 
økt betydelig de siste 30 årene, og spesielt 
fra siste halvdel av 1990-tallet til rundt 
2010. I de seneste årene har bestands-
veksten avtatt totalt sett i fylket. I dag 
høstes det årlig 700-800 elg i Finnmark. 
De viktigste leveområdene er de store 
elvedalene og i de indre delene med mest 
skogdekning. Mest elg felles det i Tana, 
Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 

Det sub-arktiske klimaet i Finnmark 
medfører tøffe forhold for elgen. 
Antakelig er forholdene bare sammen-
lignbare med det vi finner lengst nord i 
Nord-Amerika og i Russland. Samtidig 
er klimaendringer antatt å få en sterkere 
innflytelse i nordlige områder enn lenger 
sør. I årene som kommer er det å forven-
te at klimaet i Finnmark blir varmere, 
med sannsynlige konsekvenser for 
vegetasjonsvekst og skogens utbredelse 

Deler av furuskogen i Stabbursdalen i Porsanger kommune hvor mye elg har sitt vinterområde.

Erling J. Solberg og Rolf Rødven sammen med ei merka ku ved Laksnes i Tana. Erling er velkjent 
forsker på elg i NINA, mens Rolf er Tanaværing og forsker og var initiativtaker til prosjektet Elgen 
i Finnmark. 

ELG
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og utvikling. I den sammenheng er det 
viktig å forstå hvordan elgens arealbruk 
er i dag, og for å kunne predikere hvordan 
klimaendringene direkte og indirekte vil 
kunne påvirke livsbetingelser og areal-
bruk på sikt.

Elgen i alle kjønns- og  aldersgrupper 
viser en gjennomsnittlig nedgang i slakte-
vekter i Finnmark. Dette kan skyldes økt 
bestandstetthet (1) eller en forringelse 
av beitene knyttet til andre faktorer. 
I Finnmark er det store bestander av 
tamrein, noe som direkte eller indirek-
te kan begrense elgens levebetingelser 
via konkurranse om beitene. I tillegg 
har skogen i deler av Finnmark vært 
angrepet av lauvmakk (bjørkemålere) de 
siste tiåra, med tap av lauvverk i tre- og 
busksjiktet og reduksjon av vedaktige 
planter og urter i feltsjiktet som resultat 
(2). Reinen ser ut til å unngå områder 
påvirket av lauvmakk i Tana og Varanger 
(3), men det er mindre kjent hvordan 
lauvmakkangrepene endrer økosystemet 
og livsbetingelsene for elgen. 

Elgen blir intensivt høstet, noe som 
gjør dem til en betydelig leverandør 
av økosystemtjenester i form av kjøtt 
og opplevelser. I et slikt perspektiv 
er det viktig å lære mer om hvordan 
elgen forholder seg til både tamrein 
og endringer i habitatene på grunn 
av lauvmakkangrep. Elgen har andre 
beitepreferanser og forutsetninger for å 
finne mat enn reinen og vil sannsynligvis 
påvirke vegetasjonen i økosystemet på 
andre måter. For eksempel kan elgen, i 
kraft av å være en lauv- og kvistbeiter 
(såkalt «browser»), påvirke vegetasjonen 
annerledes enn reinen som hovedsakelig 
er en feltsjiktbeiter («grazer»). Varierende 
beitetilgang og fysiske betingelser (eks. 
snødybde) påvirker også elgens romlige 
fordeling i løpet av året. Elgen kan poten-
sielt vandre over store områder for å finne 
beite (4,5), men lite er kjent om elgens 
trekkmønster og områdebruk i Finnmark. 
Dette begrenser vår forståelse av elgens 
økologiske rolle, og er en vesentlig hemsko 
for å gjennomføre en presis forvaltning av 
elgen i denne landsdelen.

I denne artikkelen presenterer vi 
GPS-elgens trekkmønster, trekkdistan-
ser og tidspunkt for trekk vår og høst, og 
årlige leveområdestørrelser i Finnmark.  

Merking av elg og behandling av data
Det ble totalt fanget og merket 53 elg i 
mars i 2016-2018 (figur 1). Disse fordel-
te seg på 15 okser og 38 kyr. Alderen 
estimert fra tannslitasje, varierte fra 1,5 

Figur 1: Kart over studieområdet hvor gule sirkler viser merkeposisjonene til de 53 GPS-merka 
elgene. Blå sirkler viser alle registrerte posisjoner. 

Figur 2: Prosentvis fordeling av elgens arealbruk i Finnmark (n=48).

Figur 3: Prosentvis fordeling av ulike arealbruksstrategier fordelt etter ulike merkekommuner i 
Finnmark. 
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til 8,5 år. Elgene ble merket i Tana (24, 
hvorav 4 gav lite data), Nesseby (15), 
Båtsfjord (2, hvorav en ikke gav data) 
og Porsanger (12).  I Nesseby, Tana og 
Balsfjord ble elgen merka i 2016 og 
2017, mens dyra i Porsanger ble merka 
i 2018. Merkingen i Porsanger ble 
gjennomført i Stabbursdalen nasjonal-
park i samarbeid med nasjonalparkstyret. 
Merkingen ble dermed gjennomført i to 
ulike områder i Finnmark, en i østlige 
deler (Tana, Nesseby og Båtsfjord) og en 
i vestlige deler (Porsanger). I Stabburs-
dalen (Porsanger) foregikk merkingen 
hovedsakelig i furuskogen i hoveddal-
føret, hvor mye elg har tilhold på vinte-
ren. I Tana ble merkinga hovedsakelig 
gjennomført langs Tanavassdraget, mens 
elgene i Nesseby hovedsakelig ble merka 
i Vesterelv/Varangerbotn (figur 1). I 
disse områdene er bjørk det domine-
rende treslaget. På grunn av de ulike 
miljømessige forholdene, har vi et godt 

utgangspunkt for å fange opp effekten av 
ulike påvirkningsfaktorer.

Datatilfanget var veldig bra for de fleste 
individene. Totalt sett gav GPS-hals-
bånda om lag 1 million posisjoner. I snitt 
gav GPS-halsbånda posisjoner i 820 
dager, med en variasjon fra 107 til 1455 
dager. GPS-halsbånda registrerte en 
posisjon pr. time og sendte en SMS med 
posisjonsdata daglig. På det viset sikret vi 
oss data underveis og var ikke avhengig 
av å gjenfinne halsbåndene. Totalt gav 48 
elger – henholdsvis 37 kyr og 13 okser 
- nok data til å kunne klassifisere elgens 
arealbruk gjennom året. I denne artikke-
len har vi begrenset utvalget av data til 
ett år pr elg. Alle posisjonsdataene ligger 
tilgjengelig for innsyn i Dyreposisjoner.
no under prosjektet Elg i Finnmark.

For å klassifisere GPS-dyras areal-
bruk brukte vi en metode som kalles 
“Net squared displacement” (NSD) (4). 
Denne metoden brukes til å estime-

re forflytningsmønster over tid med 
utgangspunkt fra en posisjon eller et 
gitt sted, som for eksempel et merkested 
eller et definert vinterområde. Vi brukte 
NSD-mønsteret til å skille ulike typer 
arealbruk, for eksempel det å skille 
trekkende fra stasjonær elg. Siden 
metoden innebærer en viss mulighet 
for feilklassifisering, ble i tillegg hvert 
enkelt dyrs bevegelsesmønster inspisert 
og justert manuelt. Trekktidspunkt ble 
beregnet manuelt ut fra posisjonene til 
hver enkelt elg.

Et leveområde (eller hjemmeområde) 
er det geografiske området eller arealet 
som et dyr benytter til sine aktiviteter i 
løpet av en kortere eller lengre tidspe-
riode i sin livssyklus. Utstrekningen av 
elgens leveområder varierer med hensyn 
til flere faktorer og kan variere i løpet av 
året og innen sesongene. Avhengig av 
metoden som benyttes kan  størrelsen 
på det estimerte arealet variere.  

Ei merket elgku i storslåtte omgivelser ved Gullbjokkmyran i Tana. 
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Vi estimerte arealet ved bruk av Minimum 
Convex Polygon (MCP). MCP define-
rer leveområdenes ytre grenser innen 
et gitt tidsrom ved å trekke rette linjer 
mellom alle ytterpunktene som bidro 
til en konveks utforming av grensen. Vi 
beregnet 95 % MCP som betyr at 95 % 
de registrerte posisjonene til den aktuelle 
elgen ble inkludert i arealet.

Elgenes arealbruksmønster
Alle de tre skoglevende hjortedyra våre 
kan følge ulike arealbruksstrategier i 
løpet av året. Grovt sett kan arealbruken 
inndeles i to hovedstrategier (4,6). Den 
ene kalles stasjonær arealbruk hvor dyra 
stort sett holder seg i samme område 
hele året og hvor leveområdet overlapper 
mellom sesonger. Den andre arealbruken 
er trekkende (migrerende) arealbruk, 
hvor dyra trekker mellom et vinterområ-
de og sommerområde. Man kaller gjerne 
dette for sesongtrekk. Enkelte elger kan 
imidlertid ha en irregulær eller nomadisk 
arealbruk, hvor de bruker flere områder i 
løpet av året. Det er også viktig å skille 
mellom sesongtrekk og utvandring/
innvandring. Utvandring eller innvand-

ring fra et område til et annet skjer i stor 
grad av unge dyr, mens eldre dyr gjerne 
har et etablert mønster for arealbruk 
og vandring. Utvandring eller innvand-
ring er permanente forflytninger som 
gjennomføres en eller noen få ganger i 
løpet av et dyrs liv. Gjennom merkingen 
med GPS-halsbånd kan vi finne elgens 
arealbruk og trekkmønster og beregne 
andelen av bestanden som benytter disse 
fire arealbruksstrategiene.

Totalt sett ble 59 % av elgene klassifi-
sert som trekkende individer, mens 33 % 
var stasjonære og 8 % ble klassifisert som 
utvandrende individer. Ingen elger ble 
klassifisert med en nomadisk arealbruk. 
Det var liten forskjell i arealbruk mellom 
kjønn. Av kyrne var 60 % trekkende, 
34 % stasjonære og 6 % utvandrende, 
mens tilsvarende for oksene var 54 % 
trekkende, 31 % stasjonære og 15 % 
utvandrende. Siden det var få okser i 
utvalget, er det ikke statistisk grunn-
lag til å si at arealbruken er forskjellig 
mellom kjønn. Det var imidlertid noe 
forskjell i arealbruk mellom de ulike 
merkeområdene. Andelen stasjonære 
elger var lavere i Porsanger enn i Tana, 

Nesseby og Båtsfjord (figur 3). Om dette 
var et utslag av tilfeldigheter er usikkert, 
men det er kanskje ikke så unaturlig at 
ganske få elger har tilhold i furuskogen i 
Stabbursdalen hele året.  Det er rimelig 
å anta at dette er et godt vinterområde, 
men sommerbeitet er sannsynligvis bedre 
utenfor dalen og dermed trakk flere dyr 
ut fra Stabbursdalen på våren. De utvan-
drende elgene var yngre sammenlignet 
med stasjonære og trekkende individer. 
De ble i snitt estimert til 2,7 år, mens 
de trekkende og stasjonære elgene ble 
estimert til 4,9 og 4,6 år i snitt ved 
merketidspunktet. Dette er et forventet 
mønster, siden det blant hjortedyr er de 
unge dyra som søker ut og finner seg nye 
leveområder.

Mønsteret vi fant i Finnmark er 
rimelig likt det som er funnet andre steder 
i Norge. I et merkeprosjekt i Hallingdal 
og Valdres fant man at 65 % av elgene 
var trekkende, 31 % var stasjonære, mens 
3 % var utvandrende (7). I Trøndelag 
var andelen trekkelg 50 %, men her var 
det tydelige forskjeller mellom ulike 
områder (8). I Sverige er det påvist 
betydelig variasjon i andel trekkende elg 

Ei elgku merket i furuskogen i Stabbursdalen i Porsanger i 2018.
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i ulike bestander (5). Her økte andelen 
trekkelg jo lengre nord man kommer. 
Nord i Sverige var andelen trekkelg 95 
%, mens andelen lengst sør var kun 39 
%. Siden både klima og vegetasjon i 
Finnmark avviker mye fra hva vi finner 
i Sør-Norge, er det litt overraskende at 
arealbruken ikke varierer mere fra nord 
til sør. 

I løpet av året må elgen tilegne seg 
nok ressurser til at den kan overleve og 
reprodusere. På sommer og høst inntar 
elgen mye mat av tilstrekkelig høy kvali-
tet til at den kan vokse og bygge kropps-
reserver, som den siden benytter til å 
overleve vinteren. Den klassiske forkla-
ringen på at elgen trekker mellom ulike 
sesongleveområder er at dyra oppnår 
en fordel med å oppsøke habitater med 
ferskere eller bedre beite etter hvert som 
plantene utvikler seg om våren, og at 
dyra på denne måten oppnår en lengst 
mulig periode med beite av høy kvalitet 
i løpet av vekstsesongen (9). Dette er 
også ansett som en hovedforklaring på 
at mange planteetere har regelmessige 
sesongtrekk i mange deler av verden 
(10–12). 

Selv om en romlig variasjon i plante-
nes utvikling og tilgangen på nok beite 
av god kvalitet gjør at elgen og andre 
planteetere velger å trekke til spesifikke 
sommerområder, vil ofte en viss andel av 
bestanden velge å bli værende i vinter-
området. Det må derfor også være andre 
faktorer som påvirker elgens arealbruk 
gjennom året. Kanskje spiller også mordy-
ras strategi en rolle for avkommets valg 
senere i livet, ved at kalven lærer av mora. 
En studie fra Nord-Amerika viser at 
nettopp læring og «kulturell overføring» 
gjør at dyra opprettholder sine migra-
sjonsruter i generasjon etter generasjon 
(13). Tilgang til gode landbruksareal 
eller andre spesielle habitattyper kan 
også påvirke arealbruken fordi de tilbyr 
gode beitemuligheter. I Nord-Ameri-
ka er det vist at andelen stasjonære dyr 
øker med tilgang på landbruksarealer og 
graden av vinterforing (14). I tillegg kan 
sannsynligvis både habitatsammenset-
ning, topografi, snødybde, bestandstett-
het, predasjonsrisiko (fra rovdyr eller 
mennesker) og individets alder være med 
på å forklare hvorfor noen elger velger å 
være ‘hjemme’. 

Vår og høsttrekk
Nesten 80 % av trekkelgene startet 
vårtrekket i mai og juni, og median dato 
var 18. mai. Det tidligste vårtrekket 

startet 21. mars, mens det siste ble regis-
tret så seint som 19. juli. Oksene start i 
snitt 7 dager tidligere enn kyrne, men 
variasjonen var betydelig innen kjønn. 
Vårtrekket strakte seg i snitt over 21 km 
for kyrne og 23 km for oksene.  Variasjon 
var fra 6 km til 56 blant kyrne og fra 8 km 
til 50 km blant oksene. Trekkdistansene 
varierte også litt mellom merkeområder 
(figur 4). De var i gjennomsnitt lengst 
i Nesseby og Porsanger, på henholdsvis 
26 og 25 km i snitt, og kortest i Tana 
med i snitt 16 km. Variasjonen mellom 
individer var imidlertid betydelig i alle 
områdene. 

Starten på høsttrekket varierte mer 
enn for vårtrekket. Det første høsttrek-
ket ble registrert så tidlig som den 18. 
august, mens det siste så seint som 24. 
februar. Faktisk startet 21 % av elgene 
høsttrekket etter nyttår. Median dato 
for høsttrekket var 30. nov og lik for 

begge kjønn. Halvparten av høsttrek-
kene skjedde i november og desember. 
Høsttrekket var i snitt 21 km og var lik 
for begge kjønn. Variasjonen var fra 6 til 
43 km. 

Sammenlignet med andre områder 
i Norge så startet trekket senere i 
Finnmark, spesielt vårtrekket. Vårtrek-
ket i Sør-Norge starter stort sett i april 
og mai (7,8). Det er naturlig at trekket 
om våren er senere i Finnmark, siden 
våren kommer seinere i nord. Man 
kunne kanskje forvente at høsttrekket 
var tidligere i Finnmark enn i Sør-Nor-
ge. Starten av høsttrekket er i hovedsak 
styrt av snødybden og mange elger 
starter trekket når snøen kommer eller 
snødybden i sommerområdet overgår et 
visst nivå (8). Snødybden utover høsten 
i mange av elgdistriktene i Sør-Norge er 
ikke vesentlig forskjellig fra i Finnmark, 
noe som kan forklare de små forskjellene 

Figur 4: Gjennomsnittlig trekkdistanse (km) om våren og høsten mellom vinter- og sommerom-
råde fordelt etter merkekommune. 

Figur 5: Gjennomsnittlig årsleveområde (km2, MCP 95 %) for elg klassifisert som utvandrende, 
trekkende og stasjonære fordelt etter kjønn. 
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i trekktidspunkt om høsten mellom nord 
og sør i Norge. 

Trekkdistansen var også ganske lik 
den som er funnet i flere områder i 
Sør-Norge (7,8,15), men klart kortere 
enn man har funnet i Nord-Sverige. 
Der kan trekkdistanse ofte være på 100 
km i gjennomsnitt (5). Forklaringen på 
disse forskjellene mellom Finnmark og 
Nord-Sverige er usikker, men kan være 
knyttet til topografi og habitatsammen-
setningen. Også regionale forskjeller i 
snøforhold spiller sannsynligvis en rolle, 
uten at dette er undersøkt nærmere. 

Årlige leveområder
I gjennomsnitt fant vi at okser benyt-
ter større årsleveområder enn kyr og 
at sesongtrekkende elg benytter større 
områder enn stasjonære individer (Figur 
5). Oksenes leveområde var i snitt 
229 km2 for stasjonære individer og 
516 km2 for trekkende individer. Til 
sammenligning benyttet de stasjonære 
kyrne 96 km2 i løpet av året, mens de 
trekkende kyrne hadde leveområder 
som i snitt var 343 km2 (Figur 5). De 
største leveområdene var henholdsvis 
1397 km2 og 1079 km2 for okser og kyr. 
Dette var for en okse merket i Porsanger 
og en ku merket i Nesseby, og begge var 
trekkende. De minste leveområdene fant 
vi blant stasjonære kyr. De fleste befant 
seg i Tana og Nesseby, og det minste 
leveområdet blant disse var kun 6 km2. 
Dette var ei ku som i store deler av året 
hadde tilhold på Nyholmen i nedre deler 
av Tanavassdraget. De fleste stasjonære 
oksene brukte større leveområder enn 
kyrne og det minste leveområdet blant 
de stasjonære oksene var 73 km2. De 
utvandrende elgene benyttet naturlig 
nok enda større leveområder (figur 5). 

Bortsett fra de trekkende oksene, 
benytter elgene i Finnmark i gjennom-
snitt større leveområder enn i Trøndelag 
(8) og andre deler av Sør-Norge (7,15). 
Selv om trekkdistansene var sammen-
lignbare med andre undersøkte områder 
i Norge så har elgene i Finnmark stort 
sett større årsleveområder. Grunnen 
til dette er sannsynligvis at elgene i 
Finnmark må bevege seg mer mellom 
beitehabitatene fordi beiteressursene i 
Finnmark er mer spredt. 

Oppsummering
Prosjektet «Elgen i Finnmark» har 
bidratt med mye posisjonsdata fra 
GPS-merka elg, og gitt oss en unik 
innsikt i elgens arealbruk i Finnmark. 

Dette er første gang et slikt prosjekt 
gjennomføres i Finnmark og resultater 
fra prosjektet vil kunne gi verdifulle 
bidrag til forvaltningen av en av verdens 
nordligste elgbestander. Fortsatt gjenstår 
det en del analyser av dataene med 
hensyn til areal- og habitatbruk, inklu-
dert en analyse av elgens respons på det 
kraftige lauvmakkangrepet på skogen i 
Finnmark. Datamaterialet gir oss dessu-
ten et godt utgangspunkt for å analysere 
effekten av de endringene vi forventer 
etter hvert som klimaendringene gjør seg 
mer og mer  gjeldene. 

Det jobbes videre med å videreføre 
prosjektet i større deler av Finnmark. 
Rent konkret innbefatter det å utvide 
studieområdet til Sør-Varanger og 
fortsette studiene i Porsanger (Stabburs-
dalen). På sikt vil det bidra med mer 
relevant kunnskap for best mulig forvalt-
ning av elgen i en periode med forventet 
store økologiske endringer i Finnmark. 
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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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Hvorfor flytte elg fra Sverige til 
Danmark?
Ideen med å introdusere elg i Lille 
Vildmose har sitt utgangspunkt i vårt 
arbeide med å gjenopprette den ødelagte 
myra i området. Den sentrale delen av det 
store myrområdet har vært utnyttet i en 
periode på ca. 100 år. Myra ble grøftet og 
drenert og pumpestasjoner har pumpet 
vann ut av området. I 2007 ble hele Lille 
Vildmose fredet og i 2011 ble et omfat-

tende gjenopprettingsarbeid påbegynt. 
Et stort EU LIFE – prosjekt dannet 
rammen for gjenopprettingen i samar-
beid mellom Aage V. Jensen Naturfond, 
Aalborg kommune og Naturstyrelsen. I 
den sammenhengen ble hele Mellem-
området ( 21.000 dekar ) i 2016 gjerdet 
inn. I et samarbeide mellom Aalborg 
kommune og Aage V. Jensen Naturfond 
forhøyet man det 2 meter høye gjerdet 
som LIFE- prosjektet finansierte til en 

høyde på 2,5 meter og hentet inn 10 
elger fra 5 forskjellige svenske elgparker. 
Introduksjonen av elg skjedde på anbefa-
ling fra København Universitet for å 
hindre tilgroing av området. Elgene skal 
som en stor og tung plantespiser fylle en 
nisje i systemet. 

Hvordan trives elgene?
Dyrene ser ut til å være i god kondisjon. I 
en tidlig fase av prosjektet har de rikelig 

Elg innført fra svenske elgparker har fått en rolle i å gjenskape et større myrområde på 
 Jylland. Elgene i Lille Vildmose skal hindre gjengroing av myra. Vi har kontaktet driftsleder 
Jacob Skriver som har ansvaret for elgene og spurt litt om bakgrunnen for prosjektet. 

Elg i Danmark
- bidrar til gjenoppretting 
av et større myrområde 

ELG

TEKST: FRANK ROBERT LUND  FOTO: JAN SKRIVER
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med mat. Vi har ikke tatt ut noen dyr 
fra området ennå og kjenner derfor ikke 
vekten på hverken kalver eller voksne 
dyr, men det fødes kalver her hvert år 
uten at vi vet det eksakte antall. 

Hva er elgenes diett gjennom året ?
Vi ser dem beiter og gnager bark i stor 
grad av pil og rogn i sommerhalvåret. 
Ellers beiter de mye bjørk gjennom hele 
året. De beiter også mye vannplanter og 

planter som trives på fuktige områder. 
Om våren beites det gras i ganske stort 
omfang.

Klimaet blir varmere. Blir ikke 
Danmark for varmt for elgene?
Vi vet ikke. Vi kjenner til 4 døde elger i 
området. To voksne kuer ble funnet da 
de begge bar GPS-halsband. I tillegg har 
vi avlivet en ku som var skadet, sannsyn-
ligvis etter å ha blitt påkjørt av en bil.  

I tillegg har vi funnet en ung okse (1,5 
år). Vi har ikke kunnet konstatere døds -
årsaken til de selvdøde dyrene.

Det er også hjort i Lille Vildmose. 
Går hjorten sammen med elgene ?
Det er riktig at det også er introdusert 
hjort i Mellemområdet. Disse er gjerdet 
inn i to tilstøtende områder til elghegnet. 
Det ene, Høstemark er på 4.700 dekar, 
mens det andre inngjerdede området 

Elgokse født i 2015 eller 2016. 

ELG

Lille Vildmose
Lille Vildmose er 77 km2 stort 
og dermed Danmarks største 
fredede område. Myrområdet er 
dannet på tidligere havbunn. I 
takt med at landet steg og havet 
trakk seg tilbake ble det dannet 
en lagune med lav vannstand. 
Lagunen vokste gradvis til og 
etter hvert kom sphagnummo-
sene og myrdannelsen startet 
for nærmere 2000 år siden. De 
store myrområdene er i nyere 
tid blitt drenert for å kunne 
utnytte torvressursene og skape 
beiteområder for husdyr. Nå er 
det tid for å bidra til at området 
på nytt blir myr. 

Jacob Skriver
Jacob Skriver er utdannet 
skog- og landskapsingeniør 
og arbeider til daglig i Lille 
Vildmose som driftsleder for 
Aage V. Jensen Naturfond. 
Her jobber han med natur- og 
viltforvaltning i et bæredyktig-
hetsperspektiv. Jacob er ansvar-
lig for forvaltningen av både de 
hegnede og frittgående bestan-
der av hjort, dåhjort, villsvin, elg 
og europeisk bison. Jacob har 
dessuten omfattende erfaring i 
jaktledelse og immobilisering 
og fangst av vilt. Han har også 
bakgrunn som skogsarbeider og 
har arbeidet i Alaska. Han har 
også vært ansatt i Naturstyrel-
sen og undervist på Skovskolen, 
alt med tanke på å få den stillin-
gen han nå innehar.

FAKTA
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Elgene i Lille Vildmose har stor tilgang til vannplanter.

med hjort er på hele 37.700 dekar. Det 
er i dag ca. 145 hjort og 20-25 elger 
 (vårbestand 2021) i Mellemområdet. 

Når bestandsmålet er nådd, hvordan 
skal elgbestanden reguleres, ved jakt?
Reguleringen vil bli gjort gjennom selek-
tiv avskyting. Hvordan dette skal organi-
seres og gjennomføres er ikke klarlagt 
ennå, men det blir sannsynligvis gjort av 
utvalgte jegere gjennom posteringsjakt og 
smygjakt. Det er ikke endelig fastsatt noe 
måltall for hvor stor elgbestanden skal få 
bli i det 21.000 dekar store området da 
vi ennå ikke kjenner områdets bæreev-
ne. Vi vil løpende følge med på dyras 
kondisjon og adferd og starter uttaket 
så snart bæreevnen nås. Det er Aalborg 

kommune som er forvaltningsmyndig-
het i forhold til bestandene av hjortevilt i 
Mellemområdet. 

Hvilken kjønnsfordeling ønsker dere 
å ha i elgbestanden?
Dette er heller ikke klart definert ennå. 
Inn til videre er populasjonen under 
oppbygging og tiden vil vise hvilken 
kjønns- og aldersfordeling som vil være 
den optimale. 

Ulven har også gjort sitt inntog i 
Danmark, men hjorten og elgen i 
Mellemområdet er vel beskyttet bak 
gjerdet ?
Ulvene kan finne veien til både hjorten og 
elgen. Hegnet er det vi kaller semi permeabelt. 

Det vil si at i hegnet finnes det et antall 
faunapassasjer som lar alle arter mindre 
enn hjort passere gjennom hegnet. I 
praksis brukes disse faunapassasjene 
særlig av rådyr, men de vil også kunne 
passeres av ulv. Ulven er jo en beskyttet 
art og det er ikke i forvaltningens interes-
se å kompromittere denne beskyttelsen, 
det vil si at vi finner det interessant hvis 
ulven finner veien til Lille Vildmose. 
Den danske ulvebestanden er ganske 
liten og spredningen fra Tyskland skjer 
veldig langsomt.

Hegnet er åpent for publikum. 
Hvordan påvirker menneskelig 
ferdsel dyrene?
Vi har noen utfordringer med at enkelte 
av elgene ikke slipper andre elger eller 
mennesker tett inn på seg. Dette i 
kombinasjon med at noen besøkende, 
gående eller på sykkel, ikke respekterer 
den anbefalte avstanden til dyrene ( 50 
meter ), skaper i blant situasjoner som 
kan utvikle seg til å bli farlige. Vi gjør 
fra samarbeidspartenes side en iherdig 
innsats for å informere folk om viktig-
heten av å utvise respekt for elgene og 
holde avstand, men i praksis ser det ut til 
å være en stor utfordring for  enkelte. I sin 
ytterste konsekvens kan det bli aktuelt å 
fjerne enkelte elger. 

Er det andre opplysninger du vil dele 
med Hjorteviltets lesere?
Jeg vil bare oppfordre de norske leserne 

ELG

Elgene blir flere år for år.
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VI BISTÅR GJERNE MED Å GJØRE DIN 
VILTFORVALTNINGSDAG ENKLERE 
OG BEDRE
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WWW.NATURDATA.NO 

til å besøke Lille Vildmose for å oppleve 
det fine landskapet og elgene som tilpas-
ser seg sitt nye leveområde. Ut over elg 
og hjort finnes det muligheter for guidede 
turer i det lukkede Tofteområdet. Her kan 
man oppleve villsvin og europeisk bison, 
og fuglelivet er i en særklasse. Her yngler 
blant annet kongeørn (3 par), havørn (2 
par), traner, svartspett og grønnspett og 
mange flere. Et godt utgangspunkt for et 
besøk i Lille Vildmose er Lille Vildmose-
centret – et besøkssenter i den sentrale del 
av området.

ELG

Denne fotografen respekterer ikke anbefalt avstand til elgene. Farlige situasjoner kan oppstå. 

Elgene har rik tilgang til lauvbeite.

Lille Vildmoses største elgokse så langt.
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TEKST: FRANK ROBERT LUND

En positiv bidragsyter i miljøet
Staffan har alltid vært en positiv bidrags-
yter i «menigheta». Miljøet med fagfolk 
i tilknytning til privat viltforvaltning og 
utmarksarbeid i Norge er ikke veldig stort 
og mange møtes i de årlige viltseminarer 
og konferanser som arrangeres rundt 
om i landet. Staffan ble lyttet til når han 
framførte sine argumenter, for når det 
ble snakk om daglig viltforvaltning og 
næringsvirksomhet på utmarkssektoren 
var det ikke mange som hadde samme 
erfaringen som Staffan. Det er ikke 
mange som kan skilte med å forvalte 
både rype og fasan og det meste av norsk 
kløvvilt på samme eiendom. Dessuten 
hadde Staffan erfaringer fra dansk og 
svensk side som han velvillig delte med 
de andre.

Bakgrunn
Staffan trødde sine barnesko i Sörmland 
utenfor Eskilstuna ca. 12 mil vest for 
Stockholm. Faren var bonde og Staffan 
fikk tidlig plantet begge beina godt i 
jorda. Med oppvekst i et av Sveriges 
mest viltrike områder og med nærhet 
til den gåtefulle skogen var ikke vegen 
til naturinteresse lang. Staffan minnes 
godt sitt «naturskap» på rommet fullt 
av vepsebol i alle størrelser. Like godt 
minnes han sine første jaktopplevelser 
ved siden av faren på elgpost. Faren var 
en ivrig jeger og de fleste som kjenner 
Staffan kan underskrive på at jaktfeber 
er like smittsom som korona. Det som er 

sikkert er at ettervirkningen av jaktfeber 
er tilnærmet livslang og i så måte mer 
alvorlig enn Covid 19. 

Etter gymnaset ble det ett år på 
folkehøgskole i Stöllet med vilt og jakt 
på agendaen. Dette ga blod på tann og 
vegen gikk videre til Öster Malma hvor 
han gikk ut med en viltmästareeksamen 
i lommen i 1985. Staffan fikk på vegen 
mot sin eksamen på Öster Malma 
erfaring som jaktelev og lærling både 
på danske og svenske gods. En periode 
med viltforskning sammen med Olav 

Hjeljord i 1984, som et ledd i utdan-
nelsen, minnes Staffan med stor glede. 
Telemetrien hadde gjort sitt inntog i 
viltforskningen og arbeidet sammen med 
Olav i prosjektet «Elg, skog og samfunn» 
var en fantastisk tid, minnes Staffan. 

En jobb innenfor viltforvaltningen 
stod tidlig på ønskelista, men jakta trakk 
mer. Jobb og inntekt måtte man imidler-
tid ha og Svenska Jägareförbundet ble 
første stoppested i jobbkarrieren. Her 
hadde Staffan ansvaret for ungdomsvirk-

somheten i et halvt år før han skiftet beite 
og ble länsjaktsvårdare og jaktvårds-
konsulent i Värmland. Rådgivning i 
viltspørsmål til Länsstyrelsen, jegeropp-
læring, viltstatistikk, kursing av jegere og 
arrangering av jakter for Jägareförbundet 
og dets forbindelser stod på agendaen. 
Så kom ulven og dette gikk heller ikke 
upåaktet hen i Värmland. Staffan minnes 
ulven Ylva som spesialiserte seg på å ta 
hunder. Avisene rant over av stoff for og 
imot ulv og Staffan minnes at han og 
Gunnar Gløersen gjorde det aller første 
ettersøket på en trafikkskadet ulv. Det 
ble seriøst diskutert om karene skulle få 
lov til å ha med seg våpen under ettersø-
ket. Diskusjonen dovnet da ulven tidlig 
ble funnet død ikke langt fra vegen. 

Utmarkssjef hos Treschow Fritzøe  
Mest av alt ønsket Staffan seg en forval-
terjobb hos en større skog- og utmarksei-
er. Gleden var stor da han kunne overta 
jobben etter Tore Corneliussen hos 
Treschow Fritzøe i Larvik i 1999. Dette 
var drømmejobben for fagmannen og 
jegeren. Da han i tillegg fant drømme-
dama var det enkelt å bli «nordmann» og 
snart var han vel etablert med familie og 
eget hus i området. 

Ingen har bedre grunnlag for å 
uttale seg om Staffans kvaliteter enn 
hans nærmeste medarbeidere og kolle-
gaer, selvfølgelig med unntak av den 
nærmeste familie. Superlativene sitter 
løst i samtaler med kollegaene. Det 
tegnes raskt et bilde av en kunnskapsrik 
og dyktig fagmann, en ansvarsbevisst 

Staffan Klasson er den svenske viltmästaren som søkte lykken i Norge. Staffan runder 60 år 
i år og ser tilbake på en rik periode i viltets, jaktens og skogens tjeneste. Etter 22 år som ut-
markssjef hos Treschow Fritzø og etter å ha arrangert jakter for tre generasjoner Treschow 
gyver han nå løs på andre arbeidsoppgaver i bedriften.  

Viltforvalteren og jegeren 
– som spiller på lag med natur og medarbeidere

PORTRETT

“En jobb innenfor 
viltforvaltningen 
stod tidlig på 
ønskelista...
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jeger, en kjempekollega og en god venn. 
Staffan omgås like godt harejegeren som 
samfunnstopper på gjestejakt. Hans 
omsorg for både egne og andres hunder 
under jakt blir også framhevet. 

Det var knyttet litt spenning til 
ansettelsen av en svenske i miljøet hos 
Treschow. En godt voksen kollega 
erkjenner at det satt litt langt inne å 
bli belært av en «ungdom» om hvordan 
man helst tok ut av en felt elg etter å 
ha håndtert noen hundre storvilt i felt, 
men erkjenner med et stort smil i dag at 
svensken hadde rett. Alle i guidestaben 
gir uttrykk for at det har vært godt å ha 
en sjef som de samtidig kunne betrakte 
som en god kompis. 

Hjort og gran
Det er helt unntaksvis i Norden at man 
kan forvalte fasan og rype på samme 
eiendom. Likeledes er det heller ikke 
mange skog og fjelleiendommer som har 
både rådyr, hjort, elg og rein innen sitt 
forvaltningsområde. 

Staffans filosofi har vært å møte 
utfordringene som naturen gir uten å 
kjempe imot. Hjorten har i de siste 10 

- 20 årene blitt mer og mer vanlig på 
Treshcows marker, men i stedet for å 
bekjempe hjorten til fordel for en stor 
elgbestand har Staffan hele tiden sett det 
som et ansvar å forvalte hjort sammen 
med det øvrige viltet og finne gode 
løsninger for å kombinere produksjon 
av gran og næringsutvikling knyttet til 
hjort. Hjorten har gjennom årene blitt et 
interessant jaktobjekt og bidrar til økte 
jaktinntekter uten at dette så langt har 
gått utover produksjonen av gran. Vi er 
nysgjerrige på erfaringen Staffan har når 
det gjelder hjort og gran.

«Det har etter hvert blitt flere hjorter 
og færre elger på deler av eiendommen. 
Hjorten er nå dominerende der biotopen 
passer hjorten bedre enn elgen, og lenger opp 
og nord på eiendommen er det elgen som rår 
grunnen. Selv med en avskyting på en hjort 
pr. 1.000 daa. opplever vi ikke at skadebildet 
er større enn vi kan leve med det. Erfarin-
gen er videre at hjorten ikke beiter grana 
nevneverdig i litt mer glisne granbestand. 
Hjorten gjør helt klart mer skade på sterkt 
oppkvistet gran enn gran med mer kvist. 
Vi må i de tetteste hjorteområdene tenke 
på dette gjennom ungskogpleien og ha litt 

glisnere granbestand. Videre ser vi at det 
er mer beiteskader av hjort i nærheten av 
dyrket mark. I rene skogsområder er det lite 
eller ingen skader av hjort, sjøl om det også i 
disse områdene felles hjort hver høst».

Vilt, jakt og verdiskaping 
Staffan er opptatt av at når turinter-
esserte og andre som bruker utmarks-
arealene ser mye vilt, får de også et 
forhold til det. Dette er en form for 
verdiskaping som man ikke bør under-
vurdere selv om skogeiere og forvaltere 
kanskje er mer opptatt av den avkast-
ningen viltet gir i form av godt kjøtt og 
jaktinntekter. En variert viltfauna er til 
glede for alle naturinteresserte.

«Med kostnadsnivået i Norge er det 
vanskelig å konkurrere med tilbudene i utlan-
det når det gjelder mer eksklusiv jakt. Våre 
erfaringer er at dette har og vil få et begrenset 
omfang i Norge. Jeg er imidlertid opptatt av 
at vi må få mer ut av den fantastiske ressur-
sen som viltkjøttet representerer. Selv med en 
del gode tiltak innenfor dette området har vi 
en vei å gå før viltkjøttet anerkjennes som et 
økologisk, kortreist produkt for ikke jegere på 
norske middagsbord».

Staffan på kontoret i Siljan. Interiøret gjenspeiles av hovedoppgavene. Foto : Frank R. Lund

PORTRETT
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Norsk og svensk hjorteviltforvaltning
Staffan Klasson, med nærmere 40 års 
erfaring fra svensk og norsk viltforvalt-
ning, bør ha de beste forutsetninger for å 
uttale seg om kvaliteten på hjorteviltfor-
valtningen i de to landene. 

«Når jeg ser på dagens viltforvaltning 
i Norge og sammenligner med det som var 
når jeg begynte her i Larvik for 22 år siden 
er forskjellen svært liten. Vi har stort sett de 
samme målene i dag som tidligere, men det 
er flere beslutninger som tas lokalt og det ser 
jeg som en forbedring». 

«Svenskene er ikke bedre i faget hjorte-

viltforvaltning, men heller ikke  dårligere. 
Det er i det store og hele en ganske lik 
hjorteviltforvaltning i de to landene. Noen 
rammebetingelser er forskjellige, men de har 
i det store bildet mindre betydning og vi 
kan godt leve med forskjellene». 

Staffan gir tydelig uttrykk for betyd-
ningen av lange jakttider som et viktig 
forvaltningsverktøy. Vårt hjortevilt er for 
flott og verdifullt til å hasteavskyte på 
korte jakttider. Lange jakttider er det beste 
verktøyet, med tanke på en etisk forsvar-
lig forvaltning, god næringsutnyttelse og 
samjakt/sambruk av jaktområdene. 

«I Sverige har man opp gjennom de siste 
10-årene fått mer erfaring med forvaltning 
av de mindre hjorteviltartene rådyr, dådyr 
og hjort, og ikke minst forvaltningen av 
disse artene i kombinasjon med forvaltning 
av elg og villsvin. Med et varmere klima er 
dette arter som vi i Norge vil stifte nærmere 
bekjentskap med etter hvert og her kan vi 
kanskje lære litt om flerartsforvaltning av 
våre svenske naboer».

Villsvinet kommer om vi vil eller ikke. 
I 2020 ble det felt 150.000 villsvin i Sveri-
ge og 1.500 av disse ble felt i Värmland 
mot norskegrensen. Det felles allerede en 
del dyr på Østlandet. Vest for Oslofjor-
den har dem ennå ikke kommet, men 
det er kun et spørsmål om tid før vi må 
innlemme villsvinet i vår storviltforvalt-
ning. For mange jegere er det spennende 
med en ny art som villsvin. Det man skal 
være klar over, er at i områder som passer 
villsvina, kan villsvinpopulasjonen raskt 
vokse utover ønsket nivå. Fra områder 
i Sverige som jeg kjenner godt, er det 
eksempler på at ordinære jaktområder på 
ca. 15.000 dekar, i løpet av 4 år har gått 
fra å være uten villsvin til en avskyting 
på 75 dyr pr. år. Dette gir mye moro i 
starten, men etter noen år med obligato-
risk vakthold i kornåkeren hver myggfylte 
sommernatt avtar dessverre interessen. 
Med foring i områder der man vil/kan 
ha villsvin og hardt jakttrykk der de ikke 
bør være, går det til en viss grad å unngå 
problemer, men det krever stor innsats. 
Et annet problem som vi nok ikke helt 
har sett for oss, er skader på jakthunder, 
og da ikke bare på de som brukes til jakt 
på villsvin. I Sverige skades og drepes det 
nå flere hunder av villsvin enn i trafikken, 
selv om villsvina finnes i omtrent bare 
1/3 av landet. Termiske hjelpemidler må 
kunne tas i bruk for å nå målene i norsk 
villsvinforvaltning.

«I Norge og Sverige har vi mye god 
kompetanse på viltsektoren og rammebe-
tingelsene som vi er tildelt er i det store og 
hele tilstrekkelig for dagens hjorteviltfor-
valtning. I dagens situasjon får vi stort sett 
den viltstammen vi fortjener. Vi bør ha mer 
fokus på samhandlingen mellom mennesker, 
egne mål og hvordan vi når disse, heller enn 
å fokusere på rammebetingelsene som vi 
jobber under». 

En allsidig jeger
Hva jakter helst utmarkssjefen hos 
Treshcow Fritzøe ? 

«Jeg har vært heldig og har fått jobbe 
med det som jeg synes har vært artig. Jeg er 
glad i all slags jakt, både med hagle og rifle, 

PORTRETT

Staffan lar seg sjelden avbilde med eget felt vilt. Men en sjølfisket ørret går bra. 
Foto : Kjersti Tollefsen  
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og har egentlig ingen favorittjakt. Jeg gleder 
meg like mye over en felt fasan etter godt 
hundearbeid som en god elglos med positivt 
utfall og dyr i bakken».
Hvilket kaliber bruker storviltjegeren og 
har han gått over til blyfrie kuler? 
«Jeg må innrømme at jeg fortsatt bruker 
blyammunisjon. Mitt fokus har ikke først 
og fremst vært på ammunisjonsvalget. Med 
erfaring fra eget felt storvilt og gjesters 
felling av elg og hjort er jeg ganske bestemt 
på at vi bør bruke ordinære storviltka-
libre på skandinavisk hjortevilt. Jeg ber 
ofte jaktgjestene om å la «Afrikabørsa» bli 
hjemme. De aller fleste skyter dårligere 
med et kraftig magnumkaliber, med alle de 
ulemper dette har for viltet selv og for kjøtt-
kvaliteten. For egen del bruker jeg 7,57 R 
eller 308 W på alt skandinavisk hjortevilt. 

Ikke bare jakt 
Staffan innrømmer at det har blitt mye 
jakt og jaktarrangementer gjennom årene 
hos Treshcow. Så mye har det blitt - og 
så mange har han sett gått lei - at han 
har vært bevisst på at i deler av året må 
han sette bort rifle og hagle for å kunne 
være «sulten» nok til neste høst. Etter jul 

pusses og stelles våpnene for så å settes 
bort til høsten kommer. Dette har vært 
en god løsning for Staffan. Når høstfar-
gene får feste i skogen, er lysten tilbake 
og det er helt nødvendig for å kunne yte 

optimalt i den jobben han med glede har 
gått til i 22 år. 

Når sporene etter julenissen er slettet 
på nyåret, får Staffan tid til litt andre sysler 
utenom arbeidstida. Staffan tar gjerne med 

PORTRETT

Den beste kaffen er den som er kokt på svartkjele over bålet. Foto : Tone Vassbotn

I ryggen på Staffan. Det er for det meste dette jaktgjesten opplever, smiler utmarkssjefen. 
Foto: Tone Vassbotn
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kona på konserter og kulturarrangementer. 
Med ei skuespillerdatter i familien går 
gjerne turen til teateret, og har han ei stille 
stund for seg selv lytter han gjerne til Lars 
Winnerbäcks sang og tekster. 

Fritzøeparken
Vi avslutter vårt besøk hos Staffan med 
en kort tur i Fritzøeparken. Parken på 
1.700 dekar har status som landskaps-
vernområde og består av en blanding av 

bar- og løvskog og åpent beiteland. Her 
er det mer vekt på vern enn tømmerpro-
duksjon og kulturlandskapet holdes i 
hevd av en dådyrbestand på ca. 120 dyr, 
samt en muflonbestand på 25 individer. 
Dyreholdet er en forutsetning for at 
verneplanen med de spesielle biotopene 
kan opprettholdes.

Nye utfordringer 
Med dådyr og muflon på lista i tillegg 

til elg, hjort, rein og rådyr har Staffan 
mer praktisk forvaltererfaring av kløvvilt 
i Norge enn de fleste. Nå overlater han 
ansvaret for utmarksforvaltningen til 
Kjartan Sjulstad og vi benytter anlednin-
gen til å takke Staffan for hans innsats 
for norsk hjorteviltforvaltning og ønsker 
han lykke til i arbeidet med eiendoms-
forvaltningen på de arealene han allerede 
kjenner meget godt. I utmarksmiljøet vil 
alle savne Staffan. 

PORTRETT

Staffan har guidet jegeren til sitt bytte og bærer det til hytta for gjesten. Foto: Stein  Grimsrud

– Vi var litt ute i skogen før jeg samme dag ble med til Glom-
men Mjøsen Skog. Jeg ble overbevist i løpet av den dagen 
om at skogbruk var noe jeg ønsket å studere. Faren min er 
skogsentreprenør og eier maskiner, men det var først etter 
denne dagen at jeg skjønte at skogbruk kunne være noe for 
meg. 

– Ikke en klassisk skogbruksstudent
Selv om hun er datter av en skogsentreprenør vil ikke Kalstad 
beskrive seg selv som en klassisk skogbruksstudent. 
– To år før jeg startet å studere på Evenstad visste jeg faktisk 
ikke hvor Østerdalen lå. Jeg flyttet dit helt alene, og trodde 
jeg ville være den eneste jenta i klassen. Men i kullet mitt er 
4 av 12 jenter, og jeg ble veldig positivt overrasket over både 
det faglige og det sosiale. 

Et praktisk rettet studium 
Kalstad mener studiene på Evenstad har en veldig praktisk 
tilnærming til det de skal lære. Bachelor i skogbruk er nært 
knyttet til skognæringen, og gir deg ettertraktet kompetanse 
i å forvalte skogen.
– Kort fortalt lærer vi om hvordan vi skal behandle skogen for å 
få mest mulig av ressursene skogen har å by på. I tillegg til det 
faglige er hun veldig tilfreds med det sosiale på Evenstad. 
– Dette er den beste klassen jeg noensinne har vært i. Vi går 
på turer sammen, jentene har strikkekvelder, og før jul pleier 
vi å lage pepperkaker sammen. 

Et inkluderende studiested
Under normale omstendigheter uten covid-19 er Evenstad et 
studiested der alle kjenner alle. Det tette båndet til foreleserne 
er også noe Kalstad setter stor pris på, samt nærheten til 
naturen.  Nå gleder hun seg til våren med blant annet bål og 
kanopadling. 
– Studier på Evenstad er for deg som liker å være utendørs. 
Samtidig bør du være god i møte med andre mennesker. 

Vil ut i jobb
Om kort tid har hun fullført bachelor i skogbruk, og er klar for 
å ta veien ut i arbeidslivet.  
– Jeg ønsker å finne meg en relevant jobb, og har akkurat 
startet prosessen med å søke jobber. Planen er å jobbe som 
skogbruksleder eller noe lignende.

  

  

Marie Kalstad trengte et friår på å bestemme seg for utdanning. Friåret brukte Kalstad til 
å koble helt av fra skole, men en dag brukte hun på å være med en skogsbruksleder på jobb, 
noe som fikk henne på nye tanker. Valget falt på bachelor i skogbruk ved Høgskolen i Inn-
landet sitt studiested på Evenstad.

Om instituttet
Institutt for skog- og utmarksfag ligger på Evenstad midt 
i Østerdalen. På instituttet er det rundt 70 ansatte og 
over 200 studenter. Det er høy forsknings- og utviklings-
aktivitet på instituttet, og de fleste lærerne er selv aktive 
forskere. Studenter er hjertelig velkomne til å delta på de 
ulike forskningsprosjektene. 

Går i 
farens 
fotspor
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Anne Elisabeth Loosen (2021):  
Spatial ecology of moose in a dynamic 
world. Ph.d. Thesis. Inland Norway 
 University of Applied Sciences

Christian Fohringer (2021):  
Adaptations of mobile ungulates in a 
changing North. Ph.d. Thesis. SLU, Umeå  
2021:11

TEKST: VIDAR HOLTHE

Dette er det eneste norske dr.arbeidet i årets oversikt.  Arbei-
det er bygget over fire artikler og manuskripter, hvor Anne 
Elisabeth er hovedforfatter på alle.

• Loosen, Anne E., Olivier Devineau, Barbara Zimmermann, 
Joris P. G. M. Cromsigt, Sabine E. Pfeffer, Christina Skarpe, 
Karen Marie Mathisen. 2021. Roads, forestry, and wolves 
interact to drive moose browsing behavior in Scandinavia. 
Ecosphere 12: e03358. https://doi.org/10.1002/ecs2.3358 

• Loosen, Anne E., Olivier Devineau, Christina Skarpe, 
Barbara Zimmermann, Joris P. G. M. Cromsigt, Karen Marie 
Mathisen. 2021. Ungulate-adapted forestry shows promise 
for alleviating pine browsing damage. Forest Ecology and 
Management 482: 118808. https://doi.org/10.1016/j.
foreco.2020.118808 

• Loosen, Anne E., Henrik Andren, Joris P. G. M. Cromsigt, 
Olivier Devineau, Johan Månsson, Laura Prugh, Håkan 
Sand, Navinder Singh, Aimee Tallian, Fredrik Widemo, 
Barbara Zimmermann, Karen Marie Mathisen. 2021. 
Twenty-three years of monitoring reveal disparate winter 
conditions between northern and southern moose popula-
tions in Scandinavia. 

• Loosen, Anne E., Olivier Devineau, Barbara Zimmermann, 
Karen Marie Mathisen. 2021. The importance of evaluating 
standard monitoring methods: Observer bias and detection 
probabilities for moose pellet group surveys. 

Avhandlingen tar for seg noen av de viktigste utfordringene 
for hovdyrforvaltning i det 21. århundre: arealbruk som bidrar 
til økt fôrproduksjon, rekolonisering av naturlige predatorer, 
klimaendringer og utfordringer ved overvåkning av bestander 
som beveger seg over store områder. Mer spesifikt så er det 
fokusert på beiteøkologi og variasjoner i habitatbruk i tid og 
rom hos elg.  Problemstillingene i avhandlingen var å 1) evalu-
ere hvordan områder med høy predasjonsrisiko, som innenfor 
ulverevir og nær veier, påvirker beitetrykk fra elg, i tråd med 
teorier om «fryktens landskap»; 2) evaluere om elgtilpasset 
skogbruk kan brukes til å redusere konflikter rundt beiteskader; 
3) evaluere variasjonen i elgens bruk av ulike områder med 
varierende vintre over en nord-sør gradient; 4) evaluere kilder til 
usikkerhet og feil i overvåkningsmetoder av hjortevilt og fakto-
rer som påvirker oppdagbarhet. Hun brukte data på beitetrykk 
og møkktellinger samlet inn i felt i en gradient fra nord til sør 
i Norge og Sverige, til å svare på disse problemstillingene. Små 
og store veier var en viktig faktor for å forklare variasjon i elgens 
beiteøkologi i boreale skoglandskaper, og veier hadde større 
effekt enn tilstedeværelse av ulv. Sannsynligheten for at elgen 
beitet nær skogsbilveier, var nesten dobbelt så høy i ungskog, 

sammenlignet med skogtyper som var eldre eller yngre enn 5-20 
år. Et økt beitetrykk nær skogsbilveier kan forverre konflikten 
rundt beiteskader. Det ble også funnet lovende tendenser til 
at elgtilpasset avvirkning (tilrettelegging av hogstavfall) kan 
redusere beiteskader. Men her er det også behov for studier over 
lengre tid. Snødybde og vintertemperatur påvirket elgens brukt 
av ulike områder, elgen brukte områder med lav temperatur 
mer enn områder med høy temperatur (over 0°C) om vinteren. 
Hun fant også at lav oppdagbarhet under elgmøkktellinger, og 
forskjeller mellom frivillige observatører, kan underestimere 
tetthet av elg. I denne avhandlingen viste hun viktigheten av 
menneskelig forstyrrelser, at menneskelig arealbruk påvirker 
fôrtilgangen til hjortevilt, og at milde vintre kan påvirke de 
sørlige og nordlige elgbestandene i Skandinavia ulikt. Det ble 
også vist at det er betydelig usikkerhet i overvåkningsdata, og 
det foreslås løsninger for å håndtere observasjonsfeil som kan 
bidra til å forbedre overvåkingen i fremtiden.

• Fohringer, C.*, Rosqvist, G., Inga, N., and Singh, N. J. (in 
review). Reindeer husbandry in peril? - How extractive 
industries exert multiple pressures on an Arctic pastoral 
ecosystem. 

• Fohringer, C.*, Dudka, I., Spitzer, R., Stenbacka, F., 
Rzhepishevska, O., Cromsigt, J. P. G. M., Gröbner, G., 
Ericsson, E., and Singh, N. J. (in press). Integrating omics to 
characterise eco-physiological adaptations: how moose diet 
and metabolism differ across biogeographic zones. Ecology 
and Evolution.

• Fohringer, C.*, Hoelzl, F., Smith, S., Cayol, C., Allen, A. M., 
Spong, G., Ericsson, G., and Singh N. J. (in review). Large 
mammal telomere length variation across ecoregions. 

• Singh, N. J.*, Fohringer, C., Evans, A., Neumann, W., Græsli, 
A. R., Thiel, A., Malmsten, J., Stenbacka, F., Arnemo, J., 
Ericsson, G. Temperature-mediated physiological and 
behavioural adaptations in moose across a latitudinal gradi-
ent. (manuscript) 
Paper 1. En tidfesting av når og kvantifisering av hvor mye 

arealer for tamrein som har forsvunnet. Det er også en analyse 
av svingninger i antall rein - linket til bl.a. nedisete beiter. Og 
at slike episoder krevde mer fôring.

Paper 2. Studie av vinterdiett hos elg med bruk av 
meta-barcoding (DNA fra møkk på GPS-merkede dyr). De 
fleste beitet nesten bare furu. Elgkyr hadde bredere diettvalg 
enn okser. Variasjon i diett påvirket hvilke aminosyrer m.m. 
man fant i blodet. 
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Sabine E. Pfeffer (2021):  
Impacts of multi-species deer communi-
ties on boreal forests across ecological 
and management scales. Ph.d. Thesis.  
SLU. Umeå 2021:10

Paper 3. Lengden på telomerer brukes ofte som mål på 
aldring, og der kortere er tegn på stress. Han finner variasjon i 
lengden på telomerer mellom 3 regioner, og tolker funn basert 
på hva han mener er stressfulle habitater. Hvorfor det skal være 
mer stress i alpine områder enn boreale, er ikke helt opplagt. 
Så vidt jeg ser, har de ikke knyttet dette mot GPS-data - om 
de faktisk blir oftere stresset i de ulike regionene. 

Paper 4. Her har de ved hjelp av temperatur-loggere funnet 
ut hvor ofte elgen er innenfor og utenfor termonøytral sone, 
der hvor de slipper å bruke energi på å termoregulere. Analy-
sene viser at elgen stadig er utenfor termonøytral sone, og at 
de i slike perioder oftere bruker myrer ol. Dette er vist flere 
ganger før. Om vinteren var elgen på Öland aldri innenfor 
denne sonen, interessant nok.

Her har det vært ambisiøse planer om bruk av flere nye 
molekylære metoder, men, som etter min noe kritiske vurde-
ring har gitt lite ny innsikt. Er freidig nok til å synes det hele 
virker litt overfladisk/springende.

ungskog i ulike geografiske og tidsmessige skalaer på et flerarts 
perspektiv, Hun sammenstilte og analyserte offentlige data fra 
ulike kilder.  Når hun analyserte data fra Elgforvaltningsom-
rådene (ÄFO) fant hun at det var avgjørende å analysere hele 
hjortedyrsamfunnet for å forstå skogskadene. Dette galt særlig 
i områder med tette bestander av rådyr og dåhjort. Generelt 
viste det seg at en regulering av bare elgbestanden hadde liten 
effekt.  Tilgangen på beite hadde like stor eller større betydning 
enn antallet hjortedyr for å regulere beiteskadene på furu, så vel 
geografisk som tidsmessig.  Dette understreker viktigheten av en 
samlet og felles forvaltning av hjortedyr og skog.  Hun fant også at 
den geografiske variasjonen i skadenivåer, forårsaket av landskap-
segenskaper som f.eks beitetilgang var større enn den tidsmessige 
variasjonen i skader forårsaket av værforholdene det enkelte år, 
som eksempelvis snøforholdene.  Ved beitetilbudstakster var 
det viktig å registrere hele plantesamfunnet ved vurdering av 
beiteskadene på lokalt nivå.  En fullstendig utestenging av hjorte-
dyr fremmer neppe tilveksten på bartrær de første årene etter 
planting.  Hun sammenfatter i sin avhandling at sammenhengen 
mellom hjortedyr, beite og viltskader i ungskog krever en strategi 
som ikke bare fokuserer på antall elg.  Videre at sammenhengen 
er avhengig av hvilken skala man anvender. Forvaltningstiltak bør 
ikke generaliseres ut over de geografiske og tidsmessige skalaer 
takster og registreringer er gjort for.

• Pfeffer, S.E.*, Singh, N.J., Cromsigt, J.P.G.M., Kalén, C., 
Widemo, F. (2021). Predictors of browsing damage on 
commercial forests – A study linking nationwide manage-
ment data. Journal of Forest Ecology and Management, 
Volume 479, 118597. 

• Pfeffer, S.E.*, Cromsigt, J.P.G.M., Neumann, W., Widemo, 
F., Singh, N.J. Tree density and associational effects rather 
than deer density determine forest damage by deer in a 
multi-species landscape. (manuscript)

• Pfeffer. S.E.*, Singh, N.J., Cromsigt, J.P.G.M., Widemo, F. 
Summer and winter browsing affect conifer growth diffe-
rently: an experimental study in a multi-species ungulate 
community. (submitted manuscript)

• Pfeffer, S.E.*, Kalén, C., Cromsigt, J.P.G.M., Widemo, F., 
Neumann, W., Singh, N.J. Evaluating the spatial vs. tempo-
ral variation in monitoring deer damage in forests: the case 
of the Swedish deer damage inventory. (manuscript)
Under de siste ti-årene har hjortedyrenes antall og utbre-

delse økt i hele Europa.  Spesielt i Sverige og i de produktive 
skogsområdene har flere større og mindre beitedyr sameksis-
tert.  I dag mangler vi god kunnskap om hvilke effekter de nye 
hjortedyrsamfunnene har på de boreale skogene og skogska-
dene.  Det er lett å tenke seg at de større (elgen) konkurrer 
ut de mindre (rådyr og dåhjort), men det kan faktisk være 
motsatt.  Tette rådyrbestander kan beite ned blåbærlyngen så 
hardt at den gjenværende lyngen blir så nedbeitet og snauet at 
det ikke blir skikkelige munnfuller tilbake for elgen, noe som 
henviser den til mer ensidig furu i kosten, og dermed større 
skogskader. I avhandlingen anvendte hun data fra invente-
ringer og eksperimenter for å undersøke hvilke faktorer som 
påvirket risikoen for viltskader på økonomisk viktige treslag i 

• Lozano, J. E., Elofsson, K., Persson, J. and Kjellander, P. 
(2020). Valuation of large carnivores and regulated carnivore 
hunting. Journal of Forest Economics, Vol. 35 (4): 337-373.

• Lozano, J. E., Elofsson, K. and Surry, Y. (2021). Heteroge-
neous impacts of large carnivores on hunting lease prices. 
Land Use Policy, Vol. 101, 105215.

• Lozano, J. E., Elofsson, K. and Surry, Y. (2020). Spatio-tem-
poral analysis of game harvests in Sweden. [Manuscript]. 

• Lozano, J. E. (2020). On emotions and cooperative behavior 
for wildlife conservation. [Manuscript].

Lozano Galindez er hovedforfatter på de fire artiklene og 
manuskriptene dr.arbeidet er basert på.  Dette arbeidet er ikke 
om hjortevilt, men derimot om forvaltning av de fire store 
rovdyrene og hvordan forekomsten, av bjørn, ulv, jerv og gaupe 
påvirker prisnivået ved utleie av jaktterrenger.  Siden tapte 
jaktinntekter er et sentralt stridstema i rovviltforvaltningen her 
i landet tar vi med en kort omtale av arbeidet.  Det er viktig å 
huske at prissettingen på utleie av jaktterrenger er forskjellig i 
Norge og Sverige.  Mens prisene hos oss som oftest er knyttet 
til antall felte dyr, eller kilo kjøtt (salg av kjøtt på rot), mens 
det i Sverige er knyttet til viltrikdom mer generelt og antallet 
viltarter på terrenget.  For terrenger i det vanlige prisnivået sank 
utleieverdien ved forekomst av bjørn og ulv.  Var det derimot 
muligheter for lisensjakt på de store rovdyrene steg det  generelle 
prisnivået.   For jaktterrenger i det laveste prissjiktet hadde 
forekomst av store rovdyr ingen påvirkning på prisene.

Julian Eduardo Lozano Galindez 
(2021): Economic Studies on Wildlife 
Management and Conservation.  
Ph.d. Thesis. SLU.  2021:7
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det i større grad av samhandling, desentraliserte beslutnin-
ger og «adaptiv forvaltning».  Sabrina har ambisjoner om at 
hennes arbeid skal bidra med kunnskap omkring hvorfor noen 
opplegg fungerer bra, mens andre ikke gjør det.

I 2012 innførte man i Sverige et flernivåopplegg for elgfor-
valtningen, se figur.  De store regionale enhetene er Elgforvalt-
ningsområdene (ÄFO). De ledes av en elgforvaltningsgruppe 
bestående av grunneiere (skogeiere) og jegere.  Videre har man 
elgskjøtselsområder som mer ligner på våre bestandsplanom-
råder, som igjen er over de enkelte jaktområdene (våre vald).  
Husk at Sveige har ingen kommunal viltforvaltningsmyndighet.

Sabrines arbeide baserer seg på spørreskjemaer, intervjuer, 
workshops, forvaltningsplaner og inventeringsdata.  Analyse-
ne viste at det nye forvaltningssystemet hadde både romlige 
(skala) og funksjonelle utfordringer.  I nord-Sverige var elgfor-
valtningsområdene store for å passe med helårs-leveområdene 
for langt- trekkende elgbestander i dalførene.  I nord oppstår 
romlige problemer som påvirker forutsetningene for samar-
beid, og de tillitsvalgte må bruke mer tid.  Sør i landet oppstår 
funksjonelle utfordringer som en følge av variert arealbruk og 
varierte prioriteringer, ønske om flere hjorteviltarter som skal 
avveies mot hverandre.  Dette påvirker forutsetningene for å nå 
de fastsatte avskytningsmålene.  En utfordring er det også der 
jegerne bevisst unnlater å fylle fellingskvotene da de er uenig 
ide vedtatte målene for bestandsstørrelse.  For at de involver-
te «stakeholders» skal kunne håndtere utfordringene kreves 
fleksibilitet og tilpasningsevne.  Avgjørende er forekomsten av 
sosial kapital som binder aktørene og nivåene sammen.  Innen 
det lokale nivået fremstår opplevet «rettferdighet» som en 
viktig forutsetning. Gode eksempler, det vil si ÄFO som når 
sine mål, kjennetegnes av lederskap, sosial kapital, innovasjon 
og at de utnytter den tilgjengelige fleksibiliteten til å skape 
lokalt tilpassede prosesser.  I dag gjennomføres elgforvaltnin-
gen i hele Sverige etter en mal, men med forskjellig resultat, 
noe som skulle gi gode muligheter for læring og erfaringsut-
veksling for å komme videre.

Oversikt over ansvar, myndighet og samarbeid i svensk elgforvaltning:   

Styrningens
skala

Älgförvaltning
skala

Nationell
Riksdag & Regering

Naturvårdsverket Skogsstyrelsen

Länsstyrelse

Älgförvaltningsområde (ÄFO)

Älgskötselområden (ÄSO)

Licensområden

Jaktlag & enskilda jägare

Frivillig

ObligatoriskÄlgförvaltningsgrupp

ViltförvaltningsdelegationLän

Ekosystem

Lokal

Enskilda 
älgar

Minst 10 vuxna
älgar/år

80% av en 
älgpopulation

Regionala 
mål

Nationala 
mål

Sabrina Dressel (2020):    
Social-ecological performance of 
collaborative wildlife governance: The 
case of Swedish moose management. 
Ph.d. Thesis, SLU. Umeå. 2020:30

Arbeidet er bygget på fire artikler og manuskripter hvor 
Sabrine er hovedforfatter på alle.

• Dressel, S.*, Ericsson, G. & Sandström, C. (2018). 
Mapping socialecological systems to understand the challen-
ges underlying wildlife management. Environmental Science 
& Policy, 84, pp. 105-112.

• Dressel, S.*, Johansson, M., Ericsson, G. & Sandström, 
C. (2020). Perceived adaptive capacity within a multi-level 
governance setting: The role of bonding, bridging, and linking 
social capital. Environmental Science & Policy, 104, pp. 88-97.

• Dressel, S.*, Ericsson, G., Johansson, M., Kalén, C., 
Pfeffer, S.E. & Sandström, C. Evaluating the outcomes of 
collaborative wildlife governance: The role of social-ecological 
system context and collaboration dynamics. (submitted) 

• Dressel, S.*, Sjölander-Lindqvist, A., Johansson, M., Erics-
son, G. & Sandström, C. Achieving social and ecological outco-
mes in collaborative environmental governance: good examples 
from Swedish moose management. (manuscript) Paper I & II 
are reproduced with the permission of the publishers.

Her er det mer sosiologi enn biologi, og utfordringene er 
i hvilken skala ville naturressurser skal forvaltes.  Hvor skal 
bindende beslutninger fattes, og hva skal være samordningsfo-
ra hvor meninger skal utveksles, og hvem er «stakeholderne».

I et sosio - økologisk perspektiv er kompleksitet, usikkerhet 
og stadige endringer sentrale aspekter som må håndteres når 
ulike naturressurser som vilt skal forvaltes.  Gradvis resulterer 
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DAGSKORT–ELGJAKT
Nå er det mye enklere for jegere å komme seg på elgjakt.
Kortene selges etter førstemann til mølla-prinsippet. 
Den som får tilslaget på et jaktfelt, disponerer det alene 
de valgte dagene. De fleste tilbudene vil være tilgjengelige
i slutten av oktober.

Lang jakttid og høye kvoter gir spennende, 
lavterskel jaktopplevelser!

JAKTKORTET GIR DEG MULIGHETER:
• Du kan jakte alene i et helt jaktfelt
• Ingen grunnavgift, kun dagskortpris 

for valgte dager
• Mulighet til å ha med kamerater 

ved kjøp av tilleggskort
• Enklere og billigere enn dette blir det ikke

Dagskortpubliseres fortløpende på inatur.no
SKITT JAKT!

BOKANMELDELSE

Det er en unik samling historiske portretter av jegere som 
satte spor etter seg, eller av samtiden ble ansett som usedvanlig 
dyktige. Alt i alt 26 portretter, en kvinne og 25 menn. Av de 
mest kjente er Mikkjel Fønhus, Fritjof Nansen, Jo Gjende og 
Helge Ingstad. Men også Jacob Bøckmann Barth som mange 
kjenner av omtale. Boken baserer seg på en serie jegerportretter 
i bladet Jakt, og forfatteren har funnet fram til både fornøyelige 
og mindre fornøyelige fakta om de ulike jegerne. For å bygge 
portrettene har forfatteren saumfart bøker, arkiver, bygde-
museer og snakket med familiene til de portretterte, der det 
har vært mulig og naturlig. Alt i alt har dette blitt en sjelden 
kulturhistorisk bok fra en tid hvor jakt ikke nødvendigvis kun 
var en hobby, men også avgjørende for ens egen og familiens 
overlevelse. 

Flere av jegerne er portrettert i tidligere bøker, eller de har 
selv forfattet bøker om sin egen jakt.  En ekstra verdi ved denne 
portrettsamlingen er at Aleksander har innhentet opplysninger 
fra miljøene rundt de aktuelle personene, og at det er tatt med 
henvisninger til hvor man kan lese mer om dem.  

Jeg er fristet til å ta med et lite sitat fra presentasjonen av 
løshundjaktens far, Jens Gram: «Naar jeg skal begrunde hvorfor 
jeg ble Jæger, faar jeg vel først ty til den moderne Arvelighedsteori, 
og oplyse at Oldefar var saavidt ivrig eller hidsig Jæger, at han 

maatte gi en Husmandsplads som Plaster på en Haglladning, han 
gav en gammel Kjærring der gestikulerte noget uhøvisk da han raabte 
hende af veien for at slippe uheldig Møde på Morgenkvisten.»  

God lesning!

Bokanmeldelse
TEKST: VIDAR HOLTHE

Norske storjegere
Forfatter av boka er Aleksander Bergan, og boka er 
bygget på en artikkelserie i bladet Jakt.
Boka koster 261,- og er å få tak i på www.Ark.no. 
Utgiver: Egmont Publishing AS
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Finnes også som digital utgave!
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TEKST: HANS ARNE HAAVE

Vi finner en nedadgående trend, gjennom 
mange år, på slaktevekter hos kalv fylkes-
vis og kommunevis her i landet. Det 
blir gjerne forklart med for lite mat og/
eller for dårlig kvalitet på elgmaten. I de 
samme fylkene og kommunene, ser vi 
at elgstammen er redusert, ofte halvert, 
i den samme perioden. Kartlegging av 
fôrressursene viser ofte at ROS-artene 
(rogn, osp og selje) er hardt beitet. Under 
vår/forsommer har allikevel elgen tilgang 
til store mengder urter, vannplanter, gras 
og næringsrikt oppslag som bringebær, 
geitrams og vier. Møkkhauger etter 
elg om våren og forsommeren viser at 
møkkrukene er ganske sammenheng-
ende og mjuke og fuktige. Det tyder på at 
kosten er en helt annen enn ettersommer 
og vinter da møkkhaugene består av 
tørre kuler (fiberrik kost). Vi vet at elgen 
spiser meget variert kost, særlig vår og 
forsommer da tilbudet er størst. Selv 

om ROS – artene er hardt beitet, så bør 
det ikke være mangel på kvalitativ god 
og variert elgmat på vår og forsommer i 
vanlig skjøttet skog. Jeg mener at det bør 
være tilstrekkelig kvalitetsmat til at en 
normalt født kalv, bør ha normal vekt (ca. 
70 kg slaktevekt) i oktober.  Jeg mener 
videre at hovedårsaken til låge slakte-
vekter derfor må være en annen. Trolig 
er det at kalvene er født for seint på året. 
Ved sein fødsel, er også fôrressursene 
vesentlig forringet!

Dette kan man regne på og kanskje 
stille opp i et skjema for årsak og virkning. 
Siden 1960 – tallet er det forsket en hel 
del på elg og vi kan i dag mye om både 
elgbiologi, sosial oppførsel og miljø som 
vi bør bruke med ettertanke i forvaltnin-
gen av elg.

La meg ramse opp noen viktige resulta-
ter fra hva vi i dag vet, som har betydning 
i denne sammenheng:

1.  ved fødsel veier en kalv mellom 11 
og 15 kg

2.  en kalv øker i vekt ca. 1 kg/døgn i 
gjennomsnitt fram til ca. 1. november

3.  slaktevekt ligger mellom 45 til 60 % 
av levende vekt

4.  ei elgku går svanger 234 døgn fra 
bedekning

5.  ei elgku er mottakelig for bedekning 
kun et drøyt døgn

6.  ei elgku avviser små okser, men 
attraheres av de store 
her kan vi legge til at kua oppsøker store 
okser og omvendt

7.  ei elgku brunster gjerne på nytt etter 
24 døgn hvis den ikke ble bedekt og 
kan gjøre det både to og tre ganger 
her kan vi legge til at seint fødte kyr brunst-
er seinere enn kyr født tidlig på våren

8.  for å komme i brunst, må slaktevek-
ta være minst 145 kg eller levende 
vekt ca. 300 kg

9.  oksekalver øker raskere i vekt enn 
kukalver 

Forfatteren viser her sammenhengen mellom slaktevekt hos 
elgkalv og fødselstidspunkt/kuas bedekningstidspunkt. Låge 
slaktevekter hos kalv, resulterer i en «pygmèbestand» på lengre 
sikt. Om arveegenskapene er intakte, kan utviklingen snus ved 
radikale grep. Det er forfatterens subjektive oppfatning som 
ligger til grunn for hovedinnholdet i artikkelen.

 kan vi snu 
utviklingen?

Forvaltning av 
«Elgpygmèer» 

PÅ BAKPOSTEN
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årsaken sies å være at oksekalven patter 
mora oftere, også når det er tvillinger.

10.  Avkommet etter eldre (store) 
okser, blir oftest oksekalver 
her kan vi legge til at kyr bedekt av 
storokse, 5 år og eldre, føder oksekalv i 
80 % av tilfellene.

Produktiv ku med trillinger.  Foto : Trond Thorvaldsen

PÅ BAKPOSTEN

Tabell for bergning av fødseltidspunkt,bedekningstidspunkt og 
kondisjon på elgbestand med utgangspunkt i slaktevekter for elgkalv, 

fellingstidpunkt satt til 10. oktober.

Slakte
vekt, kg

Fødsels
vekt, kg

% av 
levende 

vekt
Levende 
vekt, kg

Gjennom
snittlig 
vekt

økning, 
kg/døgn

RESULTATER

Fødsels-
tidspunkt, 

ca. dato

Bedeknins-
tidspunkt, 

ca. dato

Kondisjon på 
elgbestand

90 12 50 180 1 26.04.2021 06.09.2020 Ikke mulig å oppnå
85 12 50 170 1 06.05.2021 16.09.2020 Ikke mulig å oppnå
80 12 50 160 1 16.05.2021 26.09.2020 Meget bra
75 12 50 150 1 26.05.2021 06.10.2020 Bra
70 12 50 140 1 05.06.2021 16.10.2020 Tilfredsstillende
65 12 50 130 1 15.06.2021 26.10.2020 Med mangler
60 12 50 120 1 25.06.2021 05.11.2020 Flere mangler
55 12 50 110 1 05.07.2021 15.11.2020 Store mangler
50 12 50 100 1 15.07.2021 25.11.2020 Katastrofe
45 12 50 90 1 25.07.2021 05.12.2020 Katastrofe
40 12 50 80 1 04.08.2021 15.12.2020 Katastrofe
35 12 50 70 1 14.08.2021 25.12.2020 Katastrofe
30 12 50 60 1 24.08.2021 04.01.2021 Katastrofe

Tabellen viser fødselstidspunkt og bedek-
ningstidspunkt (for morkua) for den enkelte 
kalv under de valgte forutsetninger som 
framgår av tabellen. I tillegg er det gitt en sub-
jektiv og skjønnsmessig karakterisering av 
elgbestandens kondisjon hvis slaktevektene 
anses som gjennomsnittlige slaktevekter 
f.eks. for et fylke eller kommune. Resultatene 
viser at jo høyere slaktevekt desto tidligere 
er kua bedekt og kalven født. Tilsvarende vil 
lave slaktevekter antyde sen bedekning (om 
kua i disse tilfellene er bedekt etter en eller 
flere ombrunster framgår ikke av tabellen) og 
påfølgende sen kalvefødsel. Fellingstidspunkt 
er satt til 10. oktober, men her er det bare å 
legge til eller trekke fra når fellingstidspunkt 
er et annet.



94   HJORTEVILTET 2021

Ut fra foregående oppstilling, kan vi 
gjøre beregninger, både på når kalven er 
født og når kua ble bedekt.

KOMMENTARER TIL TABELLEN

Slaktevekt
Med slaktevekt menes her vekta av 
kalven direkte etter flåing og opphenging 
og må ses i sammenheng med prosent 
av levende vekt. Hvis kalven veies etter 
f.eks. 40 døgngrader etter hengning, vil 
den ha letnet 5 – 7 %.

Fødselsvekt
Hvor meget kalven veier ved fødsel, 
kan nok være et diskusjonstema fordi 
litteraturkildene her ikke er samstemte. 
En kilde oppgir fødselsvekta til å ligge 
mellom 8 – 12 kg. En annen kilde oppgir 
11 – 15 kg. Jeg har derfor valgt 12 kg 
som utgangspunkt. Et annet spørsmål 
er om fødselsvekta varierer med fødsels-
tidspunktet? Vil en kalv som er født seint 
på året ha en lavere vekt enn en som er 
født tidlig? Eller vil fødselsvekta først og 
fremst avhenge av kalvmoras kondisjon? 
Sannsynligvis har kondisjonen størst 
betydning. 

Slaktevekt i prosent av levende vekt
Her er det vanskelig å angi et eksakt 
tall, trolig er det slik at en kalv med stor 
vom, vil ha en lavere slaktevekt i prosent 
av levende vekta enn en kalv med lite 
vomfyll. For å finne eksakt slaktevekt i 
prosent av levende vekt, må kalven veies 
før og etter slakting.

Levende vekt
Levende vekt er her beregnet ut fra 

slaktevekta: = (100 x slaktevekt)/prosent 
av levende vekt).

Gjennomsnittlig vektøkning kg/døgn
Litteraturen angir gjerne vektøkningen 
til ca. 1 kg/døgn i gjennomsnitt fram til 
seinhøsten. Her er det trolig at avkom-
met etter ei mor i god kondisjon, vil ha 
bedre forutsetninger for å legge på seg 
enn ei mor i dårlig kondisjon, kanskje 
vil fødselsvekta også være større. Det 
kan ikke utelukkes at en slik kalv kan ha 
en vektøkning på mellom 1,1 – 1,2 kg/
døgn, i så fall, vil en slik kalv være født 
seinere på våren enn angitt i tabellen 
og likeledes kalvmora ha brunstet og 
blitt bedekt noe seinere på høsten. En 
kalv født av ei mor i dårlig kondisjon 
(pygmè), har dårligere forutsetninger 
for å legge på seg, er sannsynligvis også 
født seint på våren. En slik kalv, vil 
antagelig legge på seg mindre enn 1 kg/
døgn i gjennomsnitt, kanskje bare 0,8 
– 0,9 kg/døgn. I så fall, vil en slik kalv 
være født noe tidligere enn hva som 
framgår av tabellen.

Fødselstidspunkt
Når levend vekta er funnet trekker vi 
fra fødselsvekta og finner da antall kilo 
kalven har lagt på seg fra fødselstids-
punktet. Dette divideres med antatt 
vektøkning per døgn. Resultatet angir 
antall døgn kalven har levd. Da er det 
bare å telle bakover på en kalender de 
samme antall dager og vi får dato for 
fødselstidspunktet.

Bedekningstidspunkt
Fra fødselstidspunkt teller vi videre 234 
døgn bakover på kalenderen til vi havner 
på dato for bedekningstidspunkt.

Kondisjon på elgbestand
Dette er en subjektiv bedømming av 
kondisjonen på elgbestanden forutsatt 
at de angitte slaktevektene er gjennom-
snitt av slaktevekter for kalv for et 
større område, f.eks. en kommune eller 
fylke. Begrunnelsen for bedømmingen 
er følgende: Normalt vil en kalv doble 
slaktevekta i løpet av et år. For at kukal-
ven skal utvikle seg til ei normal kvige 
og komme i brunst ved ett og et halvt 
års alder, må slaktevekta vise ca. 145 kg 
(levende vekt 290/300 kg). Det vil være 
en normal elg. Kalver med slaktevekt 
under 70 kg, vil normalt ikke oppnå det. 
Slike elger, kaller forskerne for «dårlige 
elger», og sier videre at «en dårlig elg 
alltid vil være en dårlig elg». Jeg kaller 
dem for «pygmèelg».

God kondisjon = høg slaktevekt = tidlig 
født som kalv= kalvmora tidlig i brunst 
=>akseptabel okse tilstede.

Fôrkvalitet og fôrmengde
For å illustrere forholdet mellom fôrkva-
litet og fôrmengde, har jeg tatt meg 
friheten å konstruere en prinsippfigur 
som viser fôrkvalitet og fôrmengde i 
løpet av et normalår, slik jeg ser det, la 
oss si på Østlandet 0 til ca. 400 moh. 
Marka er snødekt fra ca. 15. desember til 
ca. 15.mars. Fôrkvaliteten og fôrmeng-
den er her angitt på en skala fra 0 til 100. 
Fôrkvalitet = 100, betyr at det er maksi-
mal kvalitet på tilgjengelig elgfôr i det 
området. Fôrmengde = 100, betyr at det 
er maksimal mengde tilgjengelig elgfôr 
i det samme området. En kalv født ca. 
15. mai i forhold til en kalv født ca. 15. 
juli, vil derfor ha mange flere dager med 
høykvalitetsmat i forhold til sistnevnte 
kalv selv om det er mengder med elgmat, 
men av dårligere kvalitet, i resten av 
barmarksperioden. 

DISKUSJON

Pygmèelg
Om vi antar at de angitte slaktevektene 
for kalv er gjennomsnittsvekter for et 
større område, f.eks. en kommune eller 
fylke, kan vi ut fra slaktevektene hos 
kalv danne oss et bilde av elgstammens 
gjennomsnittlige kondisjon i området. 
Ligger gjennomsnittlig slaktevekt under 
65 kg, består nok elgstammen til stor 
del av «dårlige dyr» eller «pygmèelg». 
Kjennetegn for disse er låge slaktevekter 
i alle aldersgrupper,  sein kjønnsmod-

PÅ BAKPOSTEN
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ning, kanskje først ved 2 – 3 års alder, 
kvigene føder sin første kalv først ved 
3 – 4 års alder, kalvene er små, og kyrne 
føder kalv kanskje bare hvert annet år 
(jeg har vært med på å felle ku med kalv, 
der kuas slaktevekt var 110 kg og kalven 
veide under 40 kg.), dette er typisk for 
pygmèelg. Eller hva med en 2 ½ år okse 
med slaktevekt 88 kg? Det finnes mange 
liknende eksempler.

Er det mulig at ei ku med slaktevekt 
110 kg og som har kalv, kan ha mistet 35 
kg slaktevekt fra bedekningstidspunktet? 
Eller er det slik at pygmèkviger likevel 
kan brunste når det har gått mange nok 
år, kanskje 5-6 år før de får sin første 
kalv? Mye tyder på det siste!

Hvordan vil en elgstamme med stor 
andel pygmèelg utvikle seg? Det trolige 
er at «det baller på seg», brunsttidspunk-
tet forskyves stadig, kalvene blir seinere 
født og dermed mindre, kondisjonen 
blir dårligere, færre kalver blir født, store 

dyr blir sjelden vare, vi får i det hele en 
nedadgående spiral og negativ utvikling! 
Et viktig spørsmål i denne sammenheng 
er om arveegenskapene endres. Kan 
f.eks. ei pygmèkvige komme i brunst 
på et normalt tidspunkt, bli bedekt av 
en storokse (hvis den finnes) og føde 
en normal stor kalv? Det vet vi ikke, jeg 
kjenner ikke til forskning som viser det.

Noen ord om normale elgbestander
I en elgbestand med normale vekter og 
kondisjon, er det egentlig fantastisk stor 
kalveproduksjon hvis man klarer å holde 
en stor andel av den voksne delen av 
stammen innenfor elgens mest produkti-
ve alder (4 – 10 år). Det er som kjent, helt 
vanlig at ei elgku i denne aldersgruppen 
kommer med tvillinger hvert år. Ku med 
trillinger forekommer og endog ku med 
firlinger er observert (undertegnede har 
sett det selv i nærheten av Østermalma 
i Sverige). I prinsippet er det også slik at 
om man skyter mindre enn 50 % kalv av 

kvoten, så vil kalveproduksjonen minske, 
legger man seg på 50 % uttak av kalv, vil 
kalveproduksjonen stabilisere seg på et 
høyt nivå. Øker man kalvekvoten over 50 
%, vil kalveproduksjonen øke enda mer. 
Årsaken til denne virkningen, er at man 
endrer gjennomsnittsalderen i bestanden 
og dermed produktiviteten.

Kan vi endre forvaltningen slik at 
pygmèelg ikke får utvikle seg?
Kan vi gjennom forvaltningen hindre 
at pygmèelg blir det normale i elgstam-
men? Er det mulig gjennom forvalt-
ningen å endre en pygmèbestand til en 
normalbestand igjen forutsatt at genene 
for storhet er tilstede? 

Løsningen, rent teoretisk, er at man i 
jakta burde ta ut bare små dyr i alle alder-
skategorier og spare alle store dyr, særlig 
store kalver. I praksis er det en nesten 
umulig oppgave. Hos ku med kalv, er 
det kanskje en mulighet å bedømme om 
kalven er stor eller liten i forhold til kua, 

PÅ BAKPOSTEN

Store okser er viktige i en velfungerende elgbestand. Foto : Terje Graver
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men hos dyr som kommer aleine, blir det 
meget vanskelig å bedømme. En annen 
mulighet i praksis er å satse på å få opp 
en solid storoksebestand, da må vi ty til 
antall takker i spiret, trolig må vi her ta 
noen radikale grep. En tanke kan være å 
spare alle okser det første året. Det kan 
begrunnes med at oksebestanden i slike 
pygmèbestand som regel er for låg. 

(En okse følger gjerne ei ku som nærmer seg 
brunst i 10 – 12 dager før den eventuelt 
kan slippe til. Da er det rimelig å tro at det 
bør være like mange fertile okser som kyr i 
stammen om bedekningen skal bli vellykket. 
Finnes det derimot store okser i stammen, har 
kyrne en tendens til å samle seg rundt disse. 
Da behøver ikke oksebestanden være like stor). 

De neste 2 – 3 årene kan grensen settes til 
4 takker. Som kjent vil storokser i bestan-
den medføre tidligere brunst hos kyrne og 
dermed tidligere fødsel av kalvene. På den 
måten kan vi kanskje snu utviklingen.

Et annet alternativ, er å skyte bare kalv 
i et antall år (2 -3 år). Effekten av det 
blir høgre gjennomsnittsalder og radikalt 

høgre kalveproduksjon. Effektivt i 
stammen, men lite populært hos jegerne.

Skulle jeg ha satt opp instruksjonen til 
jegerne i et pygmèbestand, ville den ha 
sett slik ut:

År 1. Fredede dyr: ku med stor kalv
 (begge), alle okser
 Lovlige dyr: ku me d liten kalv 
 (begge), kviger/ku uten kalv, kalv.
 Kvote: 50 % kalv, 50 % hunndyr.
År 2. Fredede dyr: ku med stor kalv
  (begge), alle okser med 5 eller fler 
 takker i spiret.
 Lovlige dyr: ku med liten kalv 
 (begge), Kviger/ku uten kalv, kalv,
  okse tom 4 takker i spiret.
 Kvote: 50 % kalv, 30 % okse, 20 %
 hunndyr.
År 3. Som år 2.
År 4. Fredede dyr: ku med stor kalv 
 (begge), okse med 5 – 12 takker.
 Lovlige dyr: ku med liten kalv 
 (begge), kvige/ku uten kalv, kalv,
 okse med 13   eller fler takker i
  spiret.
 Kvote: 50 % kalv, 30 % okse, 20 % 
 hunndyr.

Ku med stor kalv vil være kalver 
med slaktevekt over 70 kg, ku med 
liten kalv vil være kalver med slaktevekt 
under 60 kg. Et noenlunde begrep om 
kalvens størrelse, kan vi få ved å se hvor 
høyt kalvryggen når i forhold til mora. 
Dersom kalvryggen når til 2/3 av høyden 
til moras rygg, er det en stor kalv, når den 
bare til halve høyden, er det en liten kalv. 
Store kalver, vil trolig være en sjeldenhet 
de første 2 årene.

Etter hver jaktsesong bør man selvføl-
gelig vurdere om man har oppnådd 
målsetningen det enkelte år. Man bør 
følge nøye med på kalvvektene. Men 
med denne avskytingen, der vi går inn for 
å utrydde små kalver og kyr, vil slakte-
vektene hos kalv som felles sannsynlig-
vis ikke øke nevneverdig før etter 2 -3 
år. Derimot vil alle andre slaktevekter 
komme til å øke. Det 4. året vil det være 
en smakssak hvor man skal sette grensa 
for antall takker for lovlig okse.
Denne avskytingsmodellen, er så vidt jeg 
vet, ikke prøvd før i stor skala. Modellen 
bygger på at vi sparer store dyr, både kalv, 
ku og okse. Det vil trolig ta lang tid før 
vi oppnår normale slaktevekter igjen. 
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Forfatteren sammen med barnebarnet Sveinung som har felt sin første elg.  Foto: Helge Anundskås



2021 HJORTEVILTET   97

Dette avhenger av hvor langt ned man 
er kommet i slaktevekt for kalv. Kjører 
vi modellen i 20 års tid bør vi være i 
nærheten, selv der tilstanden er ille. For 
det første må vi håpe at arveegenska-
pene for storhet fortsatt finnes intakte 
i stammen. Det er sannsynlig, men ikke 
helt sikkert. Her mangler vi forskning og 
forsøksvirksomhet!

La meg avslutningsvis gjengi noen 
eksempler fra kommuner og fylker over 
sist (2020) registrerte kalvvekter i hjorte-
viltregisteret:

Dette er bare tilfeldig utvalgte områder. 
Vi ser at slaktevektene hos kalv er høgst 
nordover i landet og lågest sørover. 
Normalt er elgen større i nord enn i sør, 
men hovedårsaken til forskjellene ligger 
nok i måten man bedriver forvaltningen 
på. I alle fylker og kommuner jeg har 
tittet på, er hovedtendensen for kalvvek-
ter synkende de siste 20 årene.

I eksempeltabellen, kan man nok si 
at Finmark og Troms og Norland fylke, 
enkelt kan snu utviklingen. Mye verre er 
det i de andre eksemplene. Når slakte-

vektene for kalv ligger omkring 40 – 45 
kg, må det sies å være katastrofal dårlig 
forvaltning, her er det nok ikke mange 
«normale» elg å se, det er pygmèelg 
overalt!

Skitt jakt!
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av okser. Hans Arne er en ivrig elg- og 
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Små kuer uten kalv lever et farlig liv. Karin med nyskutt kvige. Foto : Hans Arne Haave

 Oksekalv Kukalv
Finnmark og Troms fylke 70,56 62,88
Nordland fylke 67,24 61,50
Viken 62,42 57,74
Trøndelag fylke 59,33 56,22
Notodden kommune 58,65 52,66
Vestfold og Telemark 55,75 50,42
Kongsberg kommune 53,09 50,38
Skien kommune 52,00 46,00
Lyngdal kommune 57,67 42,27
Agder fylke 51,20 47,39
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