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Styrk fagmiljøene – samle kreft ene!

Utviklingen i hjorteviltbestander, presset på arealer/øko-
systemer, rovdyrenes betydning, usikkerhet omkring skrante-
sjuken, vilt som naturressurs, jakttider osv er temaer som opp-
tar den vilt- og naturinteresserte del av befolkninga – uansett 
hvilken side en står på i ulvedebatten. I ulike massemedier er 
jaktopplevelser, naturbasert næringsutvikling, viltkjøtt på tal-
lerkenen m.m. godt stoff  for tida.  Alt dette er biter av den 
norske folkesjela. For fagpersoner og lekfolk som deltar i eller 
har ansvar for lokal forvaltning av viltressurser, er dette også 
viktige temaer. Naturen og viltbestandene må forvaltes best 
mulig – til glede og nytte for dem det betyr så mye for.  Vi 
vil ha bestander som er sunne og friske og som gir verdier og 
opplevelser i mange år framover.

Spørsmålet som nå er viktig: Hvordan skal det overordnede an-
svar fordeles for å oppnå gjeldende mål og styrke fagmiljøene?  
Behovet for ekspertise i forvaltninga – og da mener vi bred ek-
spertise – tiltar for hvert nytt problem som oppstår. Forekomsten 
og handteringa av skrantesjuka i Nordfj ella viste det veldig klart. 
Uklarheter i årsakssammenhenger mellom bestandsutvikling og 
ulike fenomener som hogstkvantum, beitetilgang og ulvejakt er 
eksempel på behov for samordning av ekspertise for å velge riktige 
forvaltningstiltak.

Samtidig som det fra fl ere hold uttrykkes behov for styrking og 
koordinering av fagmiljøer i forskning og off entlig forvaltning, 
skjer det en oppsplitting av ansvar og midler som mange ikke kla-
rer å følge med på. På regionalt nivå ble for noen år siden ansvaret 
for (noen av) de høstbare viltartene fl yttet fra fylkesmannen til 
fylkeskommunen. Det regionale ansvaret for skogressursene for-
ble hos fylkesmannen (altså hos staten), det samme med ansvaret 

for sjeldne og fremmede viltarter, og sårbare naturtyper. Sist vinter 
– som et utslag av «Jeløyplattformen» - besluttet regjeringa å fl ytte 
forvaltningsansvaret for høstbare viltarter (hvilke?), fra Klima- og 
miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet. Dette 
uten at statens målsettinger ble endret – og uten at det satses mer 
i form av friske penger! 

I februar kom «Ekspertutvalget for desentralisering av oppgaver 
fra staten til fylkeskommunen» med sin innstilling og den har nå 
vært på høring. Dette utvalget behandlet mange forvaltningsom-
råder – som de neppe er eksperter på – og kom med forslag som 
virker historieløse og lite gjennomtenkt. Blant disse områdene er 
også forvaltning av viltressurser og økosystemer.

Hva betyr alt dette for fagmiljøene og for de som skal gjennom-
føre forvaltningen i distriktene? Vet vi hvor vi kan søke råd og 
hjelp – og hvem som sitter med myndigheten og virkemidlene. 
Er kunnskapen samlet i solide fagmiljøer som kan løse komplekse 
utfordringer på en faglig og langsiktig god måte? Vi vet at gode 
fagmiljøer, trekker til seg gode medarbeidere!

Våren og sommeren 2018 synes vi preges av forvirring og mangel 
på klarhet over hvem som skal handtere viktige avgjørelser både 
på kort og lang sikt innen dette området. Det er ikke opplest og 
vedtatt at alt var bedre før, men vi tror det kommer godt med å 
kjenne historien til norsk lokal og regional viltforvaltning før be-
slutninger om organisering og ansvarsfordeling tas. Fagmiljøer 
sentralt og regionalt må styrkes - ikke splittes opp og spres utover 
i uforutsigbare organisasjoner. Beslutninger fattet av organer med 
et kortsiktig perspektiv kan gi alvorlige følger for ressurser som 
har et langt «liv».
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AKTUELT

Elgen og hjortens
bestandsutvikling i moderne tid 

- Fellingsstatistikk fra 128 år avdekker trendene

I løpet av de siste 150 årene har elg og hjort gått fra å være et sjeldent innslag i norsk 
natur til å bli svært så vanlige i store deler av landet. Fra små kjerneområder i Trøndelag, 

på Østlandet og i deler av Sverige og Finland, har elgen reetablert seg i nesten alle norske 
kommuner. Hjorten har reist i motsatt retning, fra små restbestander i Trøndelag og på 

Vestlandet, til Sørlandet, Østlandet og etter hvert Nord-Norge. 

ERLING J. SOLBERG, VEBJØRN VEIBERG, CHRISTER M. ROLANDSEN OG MORTEN HEIM

Resultatet ett er 80-90 år med bestandsvekst er at vi nå har elg tilstede i nesten alle landets kommuner. Foto: Arne Follestad, NINA.
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Samtidig har det foregått en betydelig 
økning i bestandstettheten av elg og 
hjort i alle områdene. Mye av denne ut-
viklingen er det mulig å spore i den offi  -
sielle jaktstatistikken som er systematisk 
innsamlet i norske kommuner i 128 år. 
I løpet av disse årene er det felt mest 
elg og hjort i de gamle kjerneområdene, 
mens bestandstettheten har vært høyest 
i de mer produktive delene av landet.    

De fl este er kjent med at elgen og 
hjorten i Norge har økt mye i både an-
tall og utbredelse de siste 150 årene, men 
kvantitative mål har vært lite tilgjengelig. 
Dette skyldes delvis at bestandsstørrelse 
er vanskelig å estimere for skoglevende 
arter og delvis at de nødvendige ressur-
sene i liten grad var tilstede i de tidligste 
årene. Til tross for manglende bestand-
sestimat har vi imidlertid i svært mange 
år samlet inn statistikk over hvor man-
ge elg og hjort vi feller i ulike deler av 
landet. For elgens del har vi tilgjengelig 
fellingsstatistikk tilbake til 1889, mens 
innsamling av fellingsstatistikk for hjort 
ble igangsatt tre år seinere, i 1892 (www.
ssb.no). Denne viser riktignok ikke an-
tallet dyr i bestanden, men erfaringer til-
sier at den gir et rimelig bilde på utvik-
lingen i bestandenes relative størrelse. I 
tillegg viser den når en elg eller hjort for 
første gang ble skutt (eller funnet død) i 
en kommune og gir derigjennom et inn-
trykk av utviklingen i utbredelse. For å 
bedre forstå denne utviklingen har vi her 
kvantifi sert hvor mange elg og hjort som 
er felt pr. år i ulike norske kommuner, og 
viser i kartform hvordan de to artene har 
bredt seg ut over landet. I tillegg har vi 
kvantifi sert hvor mange elg og hjort som 
er skutt pr. km2 skog og myr i norske 
kommuner siden registreringen startet. 
Resultatene viser hvordan tyngdepunk-
tet i den norske elg- og hjortebestanden 
har variert gjennom mer enn hundre år.

Datainnsamling før og nå

Materialet som ligger til grunn for ana-
lysene er antallet elg og hjort som er rap-
portert felt til SSB fra norske kommuner 
siden oppstarten i 1889 og 1892. Mate-
rialet inneholder tall på antallet dyr felt 
hvert enkelt år i perioden, men med noen 
viktige forskjeller i registreringsme-
todikk. Et spesielt viktig tidsskille var 
1952. Før 1952 inneholder statistikken 
alle hjort eller elg som ble registrert døde 
i en kommune i løpet av et år, mens data 
fra og med 1952 kun inkluderer dyr som 
er skutt. Dette betyr at statistikken viser 

noe høyere verdier før 1952 sammenlig-
net med årene etter. I perioden før 1952 
var det dessuten lensmennene som regis-
trerte dyr skutt eller funnet døde og som 
siden rapporterte disse til SSB, mens det 
siden har vært statlige viltnemder eller 
kommuner. Hvorvidt dette har påvirket 
antallet som er rapportert er uvisst. Et 
viktig underliggende forbehold er også 
at jegerne faktisk rapporterer alle dyrene 
de feller. Dette er svært vanskelig å etter-
prøve, men mest sannsynlig vil det hvert 
år felles dyr som ikke blir rapportert. Vi 
antar imidlertid at dette omhandler få 
individer og at andelen ikke-rapporterte 
dyr varierer lite i løpet av studieperioden. 
Det bør også nevnes at det hovedsakelig 
var tyskere som administrerte og foresto 
jakten under krigen og at dette nok også 
kan ha påvirket statistikkens nøyaktig-
het i disse årene.

Den største utfordringen med ana-
lysene har vært å knytte datamaterialet 
til gjenkjennelige geografi ske enheter. 
Kommunestrukturen i Norge har endret 
seg mye de siste 100 årene og kunnskap 
om tidligere kommunegrenser er ikke 
elektronisk tilgjengelig. Av den grunn 
har vi valgt å vise fellingstallene basert 
på kommunestrukturen slik den fram-
står i 2017. Likevel vil det eksistere 
unøyaktigheter i materialet som følge 
av at nye administrative grenser er opp-
rettet. Enkelte tidligere kommuner har 
blitt delt mellom nabokommuner og nye 
kommuner har blitt opprettet basert på 
areal fra tilgrensende kommuner. For 
eksempel ble Engerdal kommune (her-
red) i Hedmark opprettet i 1911 basert 
på landareal fra kommunene (eller her-
red og sogn) Tolga (som den gang besto 
av Tolga og Os), Trysil, og Ytre- og Øv-
re-Rendal (som nå hovedsakelig er Ren-
dalen kommune). Enkelte kommuner 
har dessuten slått seg sammen for siden 
å skille lag igjen (eks. Ringerike og Hole, 
Sør-Fron og Nord-Fron, Tolga og Os). 

For å gjøre det enklest mulig har vi 
gjort som følger: Når tidligere kommu-
ner er innlemmet i nabokommuner er 
fellingstallene tildelt kommunen som 
mottok den største arealandelen fra den 
tidligere kommunen. Tilsvarende har vi 
fordelt fellingstallene i to når en kom-
mune er delt i to etter 1952. Et unntak 
gjelder der kun en liten andel av en tid-
ligere kommune er utskilt som ny kom-
mune (eks. Hole fra tidligere Ringerike i 
1977). Da har vi skjønnsmessig tildelt en 
mindre andel av de årlige fellingstallene 

til den mindre kommunen. For kommu-
ner som er utskilt fra større kommuner 
før 1952, har vi tildelt de nye kommu-
nene et fellingstall på én elg eller hjort 
i tidligere år dersom storkommunen de 
ble utskilt fra hadde felt elg eller hjort i 
det aktuelle året. Vi gjorde derimot in-
gen nedjustering av fellingstallene i den 
opprinnelige storkommunen. Det betyr 
at de rapporterte verdiene er underesti-
mat i årene før kommunen ble utskilt, 
mens de er overestimat i kommunen de 
ble utskilt fra. Denne feilen er av liten 
betydning da oppdelingen av kommuner 
i hovedsak ble gjennomført før 1930, i 
en periode med svært lave fellingstall for 
elg og hjort i Norge.

Økende antall kommuner 

med jakt på elg og hjort

I takt med den økende avskytningen av 
elg (Figur 1) og hjort (Figur 2) i Norge 
i løpet av de 100 siste årene har det vært 
en tilsvarende økning i begge artenes 
utbredelse (Figur 3 og 4). Mest mar-
kant var økningen i utbredelse etter siste 
verdenskrig, og i større grad for hjorten 
(Figur 4) enn for elgen (Figur 3). Begge 
artene var kraftig desimert på begynnel-
sen av 1800-tallet, og for elgens del var 
det antatt at kun indre deler av Trønde-
lag og Hedmark hadde elg på 1830- og 
1840-tallet. Etter innføring av strengere 
jaktlover på midten av 1800-tallet opp-
levde vi imidlertid en oppsving i bestan-
dene, og som vi ser fra Figur 3 ble det 
allerede på slutten av 1800-tallet regis-
trert elg skutt eller døde av andre årsa-
ker i nærmere 150 kommuner i landet. 
Utbredelsen bar likevel preg av å ha sitt 
utspring i de gamle kjerneområdene i 
Trøndelag og Hedmark. Unntakene var 
Vestfold, Telemark og Agder som på 
dette tidspunktet også hadde jaktbare 
bestander (Figur 5). I tillegg ble det alt 
på begynnelsen av 1900-tallet registrert 
elg i Troms og Finnmark. Først ute var 
Karasjok (i 1906), og deretter Målselv 
(1914), Tana (1915), Alta (1916) og 
Balsfj ord (1917). Dette var sannsynlig-
vis elg som hadde kolonisert området 
fra kildebestander i Finland og Sverige. 
De nordligste kommunene i Nordland 
synes imidlertid å være tomme for elg i 
denne perioden.  

I første halvdel av 1900-tallet var det 
liten vekst i utbredelsen og avskytningen 
av elg i Norge, og så sent som på begyn-
nelsen av 1920-tallet ble elgen fredet. 
De få individene som ble registrert døde 

AKTUELT
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Figur 3. Antall kommuner med registrert døde elg fordelt pr. år 
i perioden 1889-2016. I perioden 1889-1951 er verdiene antall 
elg felt eller funnet døde av andre årsaker, mens verdiene fra 
og med 1952 kun representerer antallet elg felt. 

Figur 4. Antall kommuner med registrert døde hjort fordelt pr. år i 
perioden 1892-2016. I perioden 1892-1951 er verdiene antall hjort felt 
eller funnet døde av andre årsaker, mens verdiene fra og med 1952 kun 
representerer antallet hjort felt. 

Figur 1. Antall døde elg i Norge fordelt på år i perioden 1889-
2016. I perioden 1889-1951 viser verdiene antall elg felt eller 
funnet døde av andre årsaker, mens verdiene fra og med 1952 
kun representerer antallet elg felt. 

Figur 2. Antall døde hjort i Norge fordelt på år i perioden 1889-2016. 
I perioden 1892-1951 viser verdiene antall hjort felt eller funnet døde 
av andre årsaker, mens verdiene fra og med 1952 kun representerer 
antallet hjort felt. 

i disse årene (Figur 1) er derfor elg som 
har omkommet av andre årsaker enn le-
gal jakt. Også i starten av krigen var det 
begrenset jakt, særlig i 1940, og uttaket 
ble for en stor del administrert og gjen-
nomført av tyskerne.

Etter krigen ble det på ny oppsving i 
elgjakta og jakt ble gjennomført i stadig 
fl ere kommuner. Utbredelsen fl yttet seg 
noe lenger vest i Sør-Norge, men det var 
først og fremst i Nord-Norge at koloni-
seringen skøyt fart (Figur 5). I Nordland 
ble elgjakt innført i kommuner stadig 
lenger nord, og i Troms og Finnmark 
lenger vest, inntil dagens bestandsutbre-
delse for det meste var avklart på slutten 
av 1990-tallet (Figur 3). Elgjakt foregår 
nå i mer enn 300 norske kommuner, der 
kun de ytre kommunene på Vestlandet 
og i deler av Nord-Norge ennå ikke har 

åpnet for elgjakt. I fl ere av disse kommu-
nene gjøres det likevel sporadiske obser-
vasjoner av elg. 

Hjortens bestandsutvikling i tid og 
rom viser mye av det samme mønsteret 
som for elgen, men langt mer drama-
tisk. På slutten av 1800-tallet ble det 
registrert omkring 200 hjort døde av 
jakt og andre årsaker i Norge, mens 
antallet døde elg var nærmere 1  000. 
Samtidig var utbredelsesområdet langt 
mindre enn for elgen (Figur 6).  Ved 
utgangen av 1800-tallet var det kun 
registrert døde hjort i 22 kommuner 
(Figur 4), alle på Vestlandet eller i 
Trøndelag. I de neste tiårene økte ut-
bredelsen og avskytningen lite og først 
i 1950 ble det registrert hjort i fl ere 
enn 50 kommuner (Figur 4). Deretter 
gikk utviklingen svært raskt. 

I 1951 ble det for første gang regis-
trert død hjort i en kommune utenfor 
Vestlandet og Trøndelag — i Kvikne 
(i dag en del av Tynset i Hedmark). 
Siden ble det skutt hjort i Tolga i 
Hedmark (1956), i Skjåk i Oppland 
(1960), i Siljan i Telemark (1967) og 
Ål i Buskerud (1974). I de siste tiårene 
er det også felt hjort i de andre fylkene 
sør for Troms. Sist ute var Østfold der 
det nylig ble åpnet for hjortejakt i 4 
kommuner. I følge Hjorteviltregisteret 
(www.hjortevilt.no) ble det her felt et 
fåtall hjort i både 2015 og 2016. Dis-
se er imidlertid ikke registrert i SSB 
sin database og følgelig inngår de ikke 
tallgrunnlaget bak fi gur 2, 4 og 6. I 
2016 ble det ifølge SSB felt omkring 
38  000 hjort i Norge, fordelt på 277 
kommuner (Figur 4).

AKTUELT
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Hvor feller vi mest elg og hjort?

I løpet av de siste 128 årene er det felt 
svært mye elg og hjort i Norge, og som 
forventet er det elgen som dominerer. 
Om vi inkluderer elg registrert døde 
utenom jakt før 1952, fi nner vi et sam-
let uttak på ca. 1 500 000 dyr i perioden 
1889-2016, eller i gjennomsnitt 11 700 
elg pr. år. Til sammenligning ble det felt 
(og funnet døde før 1952) 836 000 hjort 
i perioden 1892-2016. Dette tilsvarer 
drøye halvparten av antallet felte elg, el-
ler ca. 6 700 dyr pr. år.  

De fl este av elgene er felt i elgens his-
toriske kjerneområder, men mest som 
følge av de store skogarealer i disse kom-
mune og i mindre grad som følge av høy 
elgtetthet. På toppen av lista over antal-
let felte elg over tid fi gurerer Trysil (ca. 
39  600 elg), Steinkjer (ca. 30 100 elg), 
Stor-Elvdal (ca. 27 800 elg), Åmot (ca. 
25 000 elg) og Elverum (ca. 23 100 elg), 
mens kun Steinkjer befi nner seg blant 
kommunene med fl est elg felt pr. are-
alenhet med skog (Figur 7). Typisk for 
kommuner med høyt antall elg felt pr. 
km2 skog er at de befi nner seg i lavlan-
det og domineres av landbruk og/eller 
av skog med relativt høy produktivitet 
(bonitet). Flest elg felt fi nner vi i Lardal 
kommune i Vestfold der nærmere 40 elg 
er felt pr. km2 skog siden 1889 (inkludert 
andre døde elg før 1952). Deretter følger 
Hobøl i Østfold, Ullensaker i Akershus, 
og Vikna og Frosta i Nord-Trøndelag 
(Figur 7). Av disse er det kun Lardal 
som er en utpreget skogkommune, mens 
de andre er preget av en høy andel dyrket 
mark. Også i skogkommunene Siljan i 
Telemark, Eidskog i Hedmark og Song-

Figur 8. Kommuner i Norge (2017-kommuner) med fl est rapportert døde hjort pr. km2 
skog- og myrareal i perioden 1892-2016. Felte og andre døde hjort før 1952, kun felte 
hjort fra 1952. Fargene antyder andelen dyrkamark i forhold til skogarealet i kommu-
nen: Gul <0,1, grønn 0,1-0,5, blå >0,5.

Figur 7. Kommuner i Norge (2017-kommuner) med fl est rapportert døde elg pr. km2 
skog- og myrareal i perioden 1889-2015. Felte og andre døde elg før 1952, kun felte 
elg fra 1952. Fargene antyder andelen dyrkamark i forhold til skogarealet i kommu-
nen: Gul <0,1, grønn 0,1-0,5, blå >0,5.

Figur 5. Kommuner i Norge (2017-kommuner) med rapportert 
døde elg (1889-1951) eller kun felte elg (1952-2015) i utvalgte 
10-årsperioder fra 1889. Fargene antyder antallet elg skutt  eller 
funnet døde pr. km2 skog og myr i kommunen.

Figur 6. Kommuner i Norge (2017-kommuner) med rapportert 
døde hjort (1892-1951) eller kun felte hjort (1952-2016) i utvalgte 
10-årsperioder fra 1892. Fargene antyder antallet hjort skutt  eller 
funnet døde pr. km2 skog og myr i kommunen. 
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dalen i Vest-Agder er det felt mye elg pr. 
km2 skog (Figur 7). 

Årsaken til denne fordelingen er sam-
mensatt. Sannsynligvis er produksjonen 
av beiteplanter høyere i kommuner med 
mye dyrket mark og produktiv skog, med 
den følge at tettheten av elg kan holdes 
høyere over tid uten at beitetilbudet for-
ringes. Dette er imidlertid en sannhet 
med modifi kasjoner. I skogkommunene 
Lardal, Siljan, Songdalen og Marnardal 
har elgens vekter og produktivitet falt 
mye de siste 20 årene — i etterkant av 
de svært høye tetthetene på 1990-tal-
let — og mye tyder på at det ikke var 
tilstrekkelig med mat til å fø så mange 
elg i disse områdene. Av samme grunn 
er det tvilsomt om disse kommunene vil 
fi gurere så høyt på en tilsvarende liste 
om 20 år. 

I tillegg er det viktig å merke seg at 
arealet av landbruksmark ikke inngår i 
skogarealet. Dyrket mark bidrar således 
med mye mat, men vurderes ikke som 
leveområde for elg. Av den grunn ser 
vi at det også er felt mange elg pr. km2 
skog i kommuner som relativt nylig er 
kolonisert av elg. Det beste eksempelet 
er Vega, der elgen først ankom i 1985. 
Denne øykommunen domineres av 
landbruksområder og kystlynghei under 
gjengroing, mens skogdekket er begren-
set. Elgbestanden benytter imidlertid 
både heiområdene og innmarka til skjul 
og beiting og kan følgelig produsere et 
stort høstbart overskudd sett i forhold til 
det begrensa arealet med skog og myr. 

Av hjort er det i løpet av de siste 125 
årene felt fl est på Hitra i Sør-Trøndelag 
(ca. 30 800), Kvinnherad i Hordaland 
(26 000), Bremanger i Sogn og Fjordane 
(21 200) og Ørsta i Møre og Romsdal 
(18 900). Dette er relativt store kom-
muner i kjerneområdet til hjorten og 
med relativt mye skog. Av disse befi nner 
Bremanger og Hitra seg også blant 
kommunene med høyest avskytning av 
hjort pr. km2 skogareal (Figur 8). Beg-
ge kommunene er å betrakte som skog-
kommuner, men som for elgen, er det 
kommuner med en høy andel dyrkamark 
som dominerer på denne lista. Forøvrig 
er det i mange av vestlandskommunene 
også store arealer med kystlynghei, med 
spredt busk- og trevegetasjon. Dette er 
arealer som i stor grad benyttes av hjor-
ten, men som ikke defi neres som skog 
(dvs. skog og myrarealer i skog). Å es-
timere bestandstettheten som antallet 
dyr pr. km2 skog kan derfor bli veldig feil 

for en art som hjorten, som i langt større 
grad enn elgen benytter kulturmarka og 
ikke-skogkledde deler av utmarka som 
leveområder.

Hvor går veien videre?

I Norge har vi opplevd en formidabel 
økning i bestandsstørrelse og utbredel-
se av elg og hjort de siste 200 årene. Fra 
å være nesten utryddet på begynnelsen 
av 1800-tallet har vi nå svært så solide 
bestander av begge arter og i mange om-
råder er tettheten sannsynligvis høyere 
enn i forhistorisk tid. Økningen i antal-
let dyr var størst på 1970- og 1980-tallet 
for elgen, og helt inn i det nye årtusenet 
for hjorten, men sannsynligvis var den 
prosentvise veksten vel så stor på 1940-, 
1950- og deler av 1960-tallet (Figur 1 og 
2). Dette ser vi også illustrert i den store 
prosentvise økningen i antallet kommu-
ner med jakt på 1950- og 1960-tallet 
(Figur 3 og 4).

Resultatet etter 80-90 år med be-
standsvekst er at vi nå har elg tilstede i 
nesten alle landets kommuner og elgjakt 
i over 300 (Figur 3). Kun kommuner på 
Vestlandet og ytre deler av Nord-Norge 
er fortsatt ikke kolonisert. Tilsvarende 
har hjorten spredt seg til det meste av 
Sør-Norge og sørlige Nordland (Figur 
6). Spørsmålet nå er hvorvidt elgen og 
hjorten vil ekspandere videre vestover 
og nordover eller om grensen for hva 
de kan tolerere av ulike naturforhold er 
nådd. Basert på antallet kommuner med 
elgjakt, kan det virke som om bestands-
ekspansjonen har stoppet opp de siste 10 
til 15 årene, mens tendensen fortsatt er 
positiv for hjorten. 

For elgen er det først og fremst Vest-
landet som synes å volde besvær, men 
uten at vi har en fullgod forklaring. 
Terrengets beskaff enhet er sikkert en 
utfordring for en stor og tung art som 
elgen, men dette har ikke hindret den fra 
å kolonisere store deler av Nord-Nor-
ge. Også mattilbudet er til stede, selv 
om tettheten av beitetrær er lavere på 
Vestlandet enn i kommuner lenger øst 
og nord. Til forskjell fra andre deler 
av landet er det imidlertid svært tet-
te bestandene av hjort på Vestlandet, 
og konkurranse om maten kan være en 
medvirkende faktor. Sannsynligvis vil vi 
få bedre kunnskap om dette etter hvert 
som hjortebestandene øker i elgens ho-
vedutbredelsesområde. 

Hvorfor hjorten ennå ikke har spedt 
seg til alle deler av landet har vært for-

OM FORFATTEREN

Erling Johan Solberg er seniorforsker 
ved Norsk Institutt  for Naturfors-
kning (NINA) i Trondheim. Det meste 
av hans forskning er relatert til 
bestandsøkologi hos hjortevilt, med 
spesielt fokus på forvaltningsrele-
vante spørsmål. Solberg er dessuten 
prosjektleder for det Nasjonal over-
våkingsprogrammet for hjortevilt. 

Artikkelen bygger på utvalgte resultater i 
«Solberg mfl . (2017) Hjortevilt 1991-2016 —
Oppsummeringsrapporten fra Overvåkings-
programmet for hjortevilt. NINA Rapport 
1388». Rapporten ble publisert i september 
2017 og er fritt  tilgjengelig på denne adressen: 
htt p://hdl.handle.net/11250/2453679.

klart med lav spredningstakt og dårligere 
forutsetninger enn elgen til å takle dyp 
snø. Førstnevnte er sannsynligvis noe av 
årsaken til at deler av Østlandet (Hed-
mark, Østfold, Akershus) fortsatt bare 
har små og spredte bestander av hjort, 
mens sistnevnte kan være en medvirken-
de forklaring på hvorfor Nord-Norge 
ikke er kolonisert. Hjorten som art har 
utviklet seg under mer tempererte for-
hold enn elgen, og befi nner seg ved sin 
nordgrense i Norge. Her synes den dog å 
trives svært så godt i øyeblikket, og i takt 
med et varmere klima skal vi ikke se bort 
fra at den vil spre seg ytterligere lenger 
nord — særlig i kystområdene.  

AKTUELT
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Ved å ta i bruk den nye fallviltappen kan ett ersøkspersonell sende informasjon 
om påkjørt vilt direkte til Hjorteviltregisteret fra ulykkestedet . Foto: Ole Matt is Lien

Ny app forenkler 
rapporteringen av fallvilt av hjortevilt 
Miljødirektoratet har lansert en ny fallviltapp. Ved hjelp av appen kan ettersøkspersonell 
rapportere informasjon om fallviltet direkte til Hjorteviltregisteret.

KARI BJØRNERAAS, MILJØDIREKTORATET, ANE TANGVIK JOHANSEN OG BODIL HAUKØ, NATURDATA.

Kommunen skal registrere alle hjortevilt 
som er påkjørt, eller dør av andre årsaker 
enn jakt, på fallviltsidene til Hjorteviltre-
gisteret. Nå kan kommunens ettersøksper-
sonell ta i bruk en ny app, for å registrere 
opplysningene på en raskere måte. 

Registering av fallvilt

De som jobber som ettersøkspersonell og 
i kommunal viltforvaltning kjenner godt 
til feltskjema for fallvilt -  fallviltskjemaet. 
Dette skjemaet må skrives ut, fylles inn av 
ettersøkspersonellet og så sendes til kom-
munen som legger inn opplysningene i 
Hjorteviltregisteret. Den nye fallviltappen 
kan erstatte dette skjemaet. 

I fallviltappen kan man registrere de 
samme opplysningene som i Hjortevil-
tregisteret og som på fallviltskjemaet. Vi 
oppfordrer derfor kommunens ettersøk-
spersonell til å ta i bruk appen, framfor å 
sende inn fallviltskjemaet til kommunen. 

Løsningen med å sende inn fallvilt-
skjemaet er fortsatt mulig å bruke, og i en 
overgangsperiode kan det være lurt å be-
nytte begge mulighetene.

Hvem kan bruke fallviltappen?

Fallviltappen kan brukes av kommunens 

ettersøkspersonell. Dette krever at etter-
søkspersonellet er registrert eller registre-
rer seg som bruker av Hjorteviltregisteret. 
I tillegg må kommunen sende en e-post til 
support@naturdata.no og bekrefte hvem 
som skal få tilgang. Kommunen kan også 
selv bruke appen til å registrere fallvilt i 
stedet for å registrere dyret på Hjortevil-
tregisteret sine fallviltsider. Andre enn de 
som er godkjent brukere har ikke tilgang 
til å bruke appen. 

På Miljøkommune.no fi nner du bru-
kerveiledning på hvordan du kan ta i bruk 
appen. 

Fordeler med å bruke appen

Ved å ta i bruk den nye fallviltappen vil et-
tersøkspersonellet sende informasjon om 
fallviltet direkte til Hjorteviltregisteret. In-
formasjonen blir umiddelbart tilgjengelig 
i Hjorteviltregisteret sin innsynsløsning, 
og kommunen trenger derfor ikke regis-
trere skjemaet manuelt. Fallviltappen vil 
derfor forenkle arbeidet til både ettersøk-
spersonell og kommuner. Kommunen vil 
kunne se hvilke dyr ettersøkspersonellet 
registrerer under "Mine registeringer" på 
Hjorteviltregisteret sine fallviltsider.  Fall-
viltappen henter automatisk GPS-posi-

sjonen der brukeren og fallviltet befi nner 
seg, dersom brukeren ønsker dette. Dette 
sikrer en nøyaktig stedfesting av hendel-
sen. Ettersøkspersonellet kan også sende 
inn bilder av situasjonen med appen. Det-
te gjøres enten ved å ta bilde med appen, 
eller laste opp et bilde som er lagret på 
telefonen. Bildene lagres i Hjorteviltregis-
teret, du fi nner de igjen under "Filarkiv". 
Bildene kan sees av de med brukertilgang 
til Hjorteviltregisteret, men er merket med 
innsenders adresse slik at man kan kontak-
te fotograf ved spørsmål. 

Ettersøkspersonell som tar skrantesju-
ke-prøver av hjortevilt, kan også registre-
re merkelappnummerert ved hjelp av en 
strekkodeleser som er integrert i appen. 
Dette gir en sikrere registering av riktig 
merkelappnummer. 

Appen fungerer offl  ine

Fallviltappen fungerer både online og of-
fl ine. Det vil si at ettersøkspersonell kan 
registrere opplysninger om fallvilt også 
når de er utenfor mobildekning. Opplys-
ningene lagres da på telefonen, og sendes 
automatisk til Hjorteviltregisteret når man 
kommer i dekning. Merk imidlertid at 
første gang du logger inn i appen, må du 
være koblet til internett. 

OM FORFATTEREN

Kari Bjørneraas 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.

FAKTA 

Appen «Fallvilt» fra 
Miljødirektoratet er tilgjengelig 
for andriod-telefoner i Google 
Play, og for iPhone i App Store. 
Appen kan brukes av kommunen og 
kommunens ett ersøkspersonell.
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Elgjakt i Nord-Trøndelag. Bestandsreduksjon bør skje gjennom ordinær jakt. Foto: Kari Bjørneraas

Fôringsfo rbud 
og bestandsreduksjon 
kan redusere risikoen for spredning av skrantesjuke
Med skrantesjuke kan det bli behov for å endre hvordan vi forvalter våre hjorteviltbestander. 
To aktuelle tiltak er forbud mot fôring og bestandsreduksjon. Disse tiltakene har som mål å 
redusere risikoen for at sykdommen sprer seg til nye hjorteviltarter og til nye områder.

KARI BJØRNERAAS (MILJØDIREKTORATET), KNUT MADSLIEN (VETERINÆRINSTITUTTET), 
CHRISTER MOE ROLANDSEN (NINA) KRISTIN RUUD ALVSEIKE (MATTILSYNET), JØRN VÅGE (VETERINÆRINSTITUTTET)

Skrantesjuke ble oppdaget på villrein 
i Nordfj ella og på elg i Selbu våren 
2016. Sykdommen forårsakes av feil-
foldede proteiner (prioner) som skader 
hjernen og nervesystemet, og den er 
alltid dødelig for dyret som er smittet. 
For å forvalte våre hjorteviltbestander 
best mulig i denne nye situasjonen må 
vi benytte oss av eksisterende kunn-
skap om sykdommen. Kunnskapen om 
skrantesjuke kommer i stor grad fra 
Nord-Amerika, men vi har også kunn-
skap fra prionsykdommer på husdyr i 
Norge. Forståelsen av prionsykdom-
mene skrapesyke og BSE (kugalskap) 
og bekjempelse av disse hos henholds-
vis småfe og storfe, er avgjørende for 
hvordan vi i dag håndterer skrantesju-
ke i Norge.

Vitenskapskomiteen for mattrygg-
het (VKM) har kommet med to rap-
porter etter at sykdommen ble påvist i 
Norge. Rapportene belyste blant annet 
hvilke faktorer som bidrar til smitteo-
verføring, og hvordan dette kan påvirke 
valg av forvaltningstiltak. Tiltakene 
som i dag gjennomføres, eller som det 
oppfordres til, er forankret i kunnskap 
som er omtalt i disse to rapportene.

Smittereduserende tiltak

Skrantesjuke smitter både ved direkte 
kontakt mellom hjortevilt, og ved at 
dyret får i seg prionene via miljøet. For 
å redusere risikoen for smitte, kan man 
derfor redusere kontakten mellom in-
divider, samt redusere smitte til miljøet 
og indirekte kontakt mellom hjortevilt 
via miljøet. 

Aktuelle tiltak

VKM anså blant annet følgende tiltak 
som eff ektive i arbeidet mot skrantesjuke:

AKTUELT
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• I smittede bestander som kan av-
grenses anbefales uttak av alle dyr 
og brakklegging av det aktuelle om-
rådet.

• I smittede bestander som ikke kan 
avgrenses anbefales nedskyting av 
hjortevilt i og rundt områder der 
syke dyr har blitt påvist.

• Redusere bestandstettheten av 
hjortevilt i og rundt alle områder 
med påvist smitte.

• Forhindre unødig kontakt mellom 
hjortedyr ved å stoppe fôringstiltak 
og utplassering av       saltstein.

• Sette opp gjerder og gjete bestander 
av rein for å hindre kontakt.

• Forhindre at folk tar med seg smitte 
til nye områder.

Forbud mot fôring

Hjortevilt, i likhet med husdyr som 
sau, oppsøker gjerne saltsteiner og fôr-
ingsplasser. Slike steder kan brukes av 
mange individer, og de besøkes av ulike 
arter samtidig eller til ulike tider. Salt-
steiner og fôringsplasser anses derfor 
som kontaktpunkter med høyere risiko 
for overføring av skrantesjuke og andre 
infeksjonssykdommer mellom individer 
av samme art og ulike arter. VKM anbe-
falte derfor å begrense bruk av saltstein 
til både hjortevilt og husdyr, samt vinter-
fôring av hjortevilt.

Fôring av hjortevilt er nå forbudt i 
hele Norge og i tillegg er det ulovlig å 
legge ut saltstein til hjortevilt. Disse 
forbudene fi nnes i følgende forskrifter 
fastsatt av Landbruks- og matdeparte-
mentet: forskrift om soner ved påvisning 
av Chronic Wasting Disease, og forskrift 
om tiltak for å begrense spredning av 
Chronic Wasting Disease. 

Fôring, påkjørsler og antall hjortevilt 

I fl ere områder har hjortevilt i lang tid 
vært fôret som et tiltak mot påkjørsler. 
Tanken bak er at fôringen samler og 
holder dyrene unna veg eller jernbane. 
Selv om det mangler gode studier som 
kan dokumentere eff ekten av fôring på 
antall påkjørsler, er det bekymring for at 
forbudet kan bidra til økt antall påkjørte 
hjortevilt. Det vi derimot vet er at antal-
let påkjørsler øker med økende bestand-
stetthet og økt trafi kk. Bestandsreduk-
sjon alene kan derfor bidra til å senke 
risikoen for påkjørsler. I tillegg vil varier-
ende snøforhold påvirke antall påkjørsler 
i et område uavhengig av bestandsstør-
relsen. For å vurdere hvordan forbudet 
mot fôring påvirker antall påkjørsler, 
må det derfor gjøres undersøkelser som 

tar høyde for eventuelle endringer i be-
standstetthet og værforhold.
 
Lav bestandstett het som tiltak

Skrantesjuke smitter ved direkte kon-
takt mellom hjortevilt. Vi antar derfor 
at smitten sprer seg raskere i bestander 
med fl okkdannelse, som for eksempel 
villrein, enn hos mer solitære arter som 
elg. Det forventes i tillegg at smitteraten 
øker med økende bestandstetthet hos 
de skogslevende artene. Økt bestand-
stetthet kan for eksempel medføre stør-
re ansamlinger av hjortevilt, og kanskje 
særlig i perioder med mye snø. En lavere 
bestandstetthet kan bidra til at smittede 
og friske dyr har mindre kontakt, eller 
mindre overlapp i områdebruk. Lav be-

standstetthet kan også bidra til at man 
fj erner en større andel dyr med skrante-
sjuke, og dermed reduserer sannsynlig-
heten for å spre sykdommen ut av om-
rådet via dyr med sesongtrekk eller dyr 
som utvandrer. I rapporten fra VKM ble 
derfor bestandsreduksjon foreslått som 
et smitteforebyggende tiltak.

Økt avskyting under jakt kan i tillegg 
bidra til bedre kartlegging av sykdoms-
forekomst gjennom økt prøvetaking, og 
i beste fall også økt uttak av dyr med an-
tatt høyere risiko for å være smittet av 
skrantesjuke.  

For å redusere faren for at skrantesju-
ke skal smitte til nye arter og etablere seg 
i nye områder, har både Mattilsynet og 
Miljødirektoratet oppfordret til bestands-

 Kartet viser funn av skrantesjuke i Norge per november 2017.
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Elghoder samlet inn under jakt, klare til å tas 
skrantesjukeprøve fra. Foto: Erik Lund.

Utfrakting av villrein som har fått  påvist 
skrantesjuke. Foto: Pett er Braaten.

reduksjon av hjortevilt gjennom ordinær 
jakt. Oppfordringen har i hovedsak gått til 
kommuner i og rundt Selbu og Nordfj ella, 
men andre kommuner bør gjøre en vurde-
ring basert på dyrenes arealbruk i områder 
nært der skrantesjuke er påvist. 

Nye tilfeller kan gi ny kunnskap

Etter at VKM-rapportene ble utgitt har 
skrantesjuke i tillegg blitt påvist hos elg i 
Lierne og hjort i Gjemnes. Smittestoff et i 
hjernevevet hos elg og hjort skiller seg fra 
det vi har funnet hos villrein i Nordfj el-
la og det som er kjent fra Nord-Amerika. 
Dette antyder at det kan fi nnes to typer av 
skrantesjuke, og at de to typene også kan 
avvike med hensyn til smitteoverføring 
og sykdomsforløp. Dette kan få følger for 
hvilke tiltak som bør iverksettes i område-
ne der de ulike typene forekommer. Tilta-
kene vil bli fortløpende vurdert i forhold 
til den kunnskapen vi til enhver tid har om 
skrantesjuke hos de ulike hjorteviltartene.

Utt ak av hele bestander 

I motsetning til de skoglevende hjorte-
viltartene, kan dagens villreinbestander i 
større grad sees på som isolerte enheter. 
Alt tyder på at skrantesjuken hos villrein 
i Nordfj ella er smittsom og ikke vil for-
svinne av seg selv. Direkte kontakt mel-
lom hjortedyr er den viktigste måten for 
smitteoverføring. Her har derfor forvalt-
ningsmyndighetene valgt å ta ut hele be-
standen, for deretter å la fj ellområdet være 
uten villrein i minst fem år før friske rein 
reintroduseres. Dette kan du lese mer om 
i saneringsplanen og reetableringsplanen 
for villreinbestanden i Nordfj ella sone 1. 
For kommunene i og rundt Nordfj ella må 
bestandstettheten av andre hjorteviltarter 
holdes lav i hele denne perioden. Dette er 
for å redusere sannsynligheten for at hjort 
og elg trekker inn i villreinområdet, og i 
verste fall tar med seg smitte ut igjen.

Les mer:

All off entlig informasjon om skrante-
sjuke samles på Hjorteviltportalen www.
hjortevilt.no. 

OM FORFATTEREN

Kari Bjørneraas 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.

ULIKE ROLLER I ARBEIDET 
MOT SKRANTESJUKE 

Matt ilsynet: forvaltningsinstitusjon 
med ansvar for bekjempelse av 
dyresykdommer, dyrevelferd og 
trygg mat.

• Miljødirektoratet: forvalt-
ningsinstitusjon med ansvar for 
ivaretagelse av viltet og dets 
leveområder.

• Norsk institutt  for naturfors-
kning (NINA): uavhengig stift else 
som forsker på natur og samspil-
let natur – samfunn. Organiserer 
innsamling av skrantesjukeprø-
ver fra jakt. 

• Veterinærinstitutt et (VI): bi-
omedisinsk beredskaps- og 
forskningsinstitutt , underlagt 
Landbruks-og matdepartementet. 
Analyserer skrantesjukeprøver. 

Alle fi re institusjonene samarbeider 
om kartlegging av skrantesjuke i 
Norge. Miljødirektoratet og Mat-
tilsynet har beslutningsmyndighet 
relatert til eget forvaltningsansvar. 
NINA og Veterinærinstitutt et besit-
ter natur- og veterinærfaglig spiss-
kompetanse, og er to av fl ere norske 
institusjoner som forsker på tema 
relatert til skrantesjuke. I tillegg 
er det mange andre aktører, både 
private og off entlige, som er viktige i 
arbeidet mot skrantesjuke i Norge.

FAKTA 
OM SKRANTESJUKE

• Chronic wasting disease (CWD) 
heter skrantesjuke på norsk og 
er en prionsykdom.

• Sykdommen har i fl ere tiår 
vært kjent hos ulike hjortedyr i 
Nord-Amerika. 

• Skrantesjuke ble påvist hos 
norsk villrein i 2016. Dett e var 
det første kjente tilfellet i Euro-
pa. 

• Sykdommen er senere påvist 
hos fl ere villrein, elger og hjort i 
Norge.  

• Vi trenger mer kunnskap om 
sykdommen, spesielt den typen 
som er funnet på elg og hjort.

AKTUELT



 - Svorka: Spar strømutgifter med 
topp 3-prisgaranti

 - Starkey: Du får solid rabatt på 
elektronisk hørselvern til bruk 
under jakt

 - Thon Hotels: Hotellavtale for NJFF- 
medlemmer til gunstige priser

 - Jakt- og Fiskesenteret: Alle 
medlemmer får prisavslag på 
senterets kurstilbud

 - Norsk Kennel Klub: Standard 
NKK fordeler på jaktprøver,  
utstillinger og registrering av  
hunder/valpekull

 - Advokatbistand: Fri advokat-
rådgivning i 30 minutter når 
dette formidles via NJFF

 - WeHunt: NJFF-medlemmer får 
jaktapp til halv pris

Sjekk også medlems- 
fordelene i din lokalforening!

SPORTSMANS PRIDE
Hundefôr av høy kvalitet  
til meget hyggelige priser.

1 NØKKEL – 100 BÅTER
Få gratis tilgang til 100 båter 
over hele landet.

GJENSIDIGE
Medlemskap i NJFF kan gi deg flotte 
forsikringsfordeler

JAKT & FISKE
Motta 11 numre i året av landets største magasin for jakt- og fiskeinteresserte.

www.njff.no
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Få alle årgangene av Hjorteviltet rett  

i lomma!

Stadig fl ere ønsker å lese nyheter på 
nettbrett, PC og smarttelefon. Der-
for har Hjorteviltet gjort et løft, slik at 
vi også i fremtiden kan formidle viktig 
fagstoff  ut til fl ere lesere. For deg som vil 
lese på papir så fortsetter abonnementet 
akkurat som før. Men for de av dere som 
vil ta steget inn i den digitale verden så 
gir dette nye muligheter.    

Om jeg vil ha papirversjonen…

Om du fortsatt vil lese Hjorteviltet som 
trykket tidsskrift så trenger du ikke gjøre 
noe som helst. Også i årene som kommer 
vil vi produsere og sende ut tidsskriftet 
som en årlig forsendelse med posten. Vi 
vil allikevel gjerne ha e-postadressen din, 
slik at vi helt sporadisk kan sende deg 
informasjonsbrev da de mest tidsaktuel-
le sakene er tilgjengelig. Derfor håper vi 
at du går inn på www.hjorteviltet.no og 
tegner deg som ny abonnent. Vi vil natur-
ligvis sørge for at du ikke får et dobbelt 
abonnement, men på denne måten får 

vi altså din mailadresse i arkivet vårt. 
Som abonnent på papirversjonen får du 
full tilgang også digitalt, hvis du gjør re-
gistreringen. For å få mest mulig ut av 
abonnementet ditt er det å anbefale at 
du gjør dette. Dersom du vil kjøpe eldre 
utgaver av tidsskriftet i papirversjon så 
henvender du deg til Stiftelsen Elgens 
sekretariat på mailadresse elgen@skog-
mus.no , eller på tlf. 62 40 90 00.   

Hvordan gå digitalt? 

For deg som vil ha digital tilgang så er 
fremgangsmåten den samme. Du går 
inn på www.hjorteviltet.no og tegner 
deg som ny abonnent. Her registrerer 
du deg og krysser av for hvilket abonne-
ment som du vil ha. Selv om du er abon-
nent fra før så vil vi altså sørge for at det 
gamle blir slettet da du registrerer nytt 
abonnement. For å legge inn en «app» 
som kobler enhetene dine til Hjortevil-
tet, så gjør du det på vanlig måte ved å 
søke opp «hjorteviltet» i App-Store eller 
Google Play, avhengig av om du har Ap-
ple- eller Android enhet. 

Hva får jeg med digitalt abonnement?

Med et digitalt abonnement får du tids-
skiftet fordelt gjennom året. Så snart 
et antall artikler er klare så vil du få en 
e-post som forteller deg at en digital del 
av årets tidsskrift kan leses på nettbrett, 
PC eller smarttelefon. Disse «bolkene» 
av artikler vil komme tre til fi re ganger 
årlig, og er de samme artiklene som til 
slutt samles og trykkes i den årlige pa-
pirutgaven. 

Alle tidligere fagartikler med deg 

i lomma 

Alle utgavene av Hjorteviltet som er 
utgitt vil være tilgjengelig for deg da du 
er abonnent og åpner app’en. På denne 
måten får du hele «biblioteket» av fagar-
tikler som er publisert i tidsskriftet opp 
gjennom årene. Dette er en unik samling 
av fagstoff  for deg som på ulike måter 
er opptatt av hjorteviltet og som liker å 
vite.

Vi i Hjorteviltet ønsker nye og gamle 
abonnenter et kunnskapsrikt år!  
     

Til våre abonnenter ! 

AKTUELT



•  Bachelor og årsstudium i agronomi
•  Bachelor og årsstudium i landbruksteknikk
•  Årsstudium i økologisk landbruk

- miljø, klima og teknologi for et bærekraftig landbruk

Blæstad

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    INN.NO/blaestad

- balanse mellom natur, mennesker og økonomi

Evenstad

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    INN.NO/evenstad

• Bachelor i skogbruk
•  Bachelor i utmarksforvaltning
•  Årsstudium i naturmangfold
• Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning
• Master og PhD i anvendt økologi

For at fremtidige generasjoner også kan høste av naturen må vi ha en forvaltning som er økonomisk 
lønnsom, samfunnsmessig akseptabel, og med et langsiktig ressurs- og miljøperspektiv. 
Høgskolen i Innlandet gir deg slike studier på Blæstad og Evenstad, med gode jobbmuligheter.



18   HJORTEVILTET 2018

Fra og med 2018 skal alle direkte observasjoner av denne elgkua under selve jaktutøvelsen registreres, uavhengig 
av om dyret er sett  tidligere samme dag av samme jeger eller andre jegere i laget. Foto : Erling Solberg

Endringer i føring  
av sett  elg og sett  hjort  

Fra og med 2018 skal alle elg eller hjort som observeres under jakta rapporteres i sett 
elg- og sett hjort-systemet. Det vil si at jegerne eller jaktlagene ikke skal trekke fra 
dyr de mener de har sett fl ere ganger samme dag, såkalte dobbeltobservasjoner. Sett 
elg og sett hjort-rapporteringen danner grunnlaget for bestandsindekser som brukes 

aktivt i hjorteviltforvaltningen, og endringen skal bidra til at enkelte av disse blir 
mer presise. 

TEKST : KARI BJØRNERAAS, ERIK LUND, ERLING J. SOLBERG, VEBJØRN VEIBERG, CHRISTER M. ROLANDSEN

AKTUELT
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Dett e er sett  elg og sett  hjort

Hvert år rapporterer fl ere tusen jegere 
opplysninger fra elg- og hjortejakta. Je-
gerne registrerer antall hjort og elg som 
både sees og som felles, fordelt på alder 
og kjønn. I tillegg rapporteres det hvor 
mange jegere som har jaktet sammen og 
hvor lenge de har jaktet hver økt.  

At jegerne rapporterer sett elg og sett 
hjort har stor betydning for hjorteviltfor-
valtningen i Norge. I løpet av de siste tiå-
rene har innsamling av disse dataene blitt 
et av de mest benyttede verktøyene i norsk 
hjorteviltforvaltning og -overvåking. I lik-
het med andre bestandsestimater gir imid-
lertid indeksene fra sett elg og sett hjort 
ikke alltid et presist bilde på utviklingen i 
bestandene. Norsk institutt for naturfors-
kning (NINA) har derfor sett nærmere på 
dagens rapporteringspraksis for å vurdere 
forbedringsmuligheter. 

Føring av sett  elg og sett  hjort – tidligere 

praksis

Fram til jakta i 2017 var instruksen at 
alle observasjoner av elg eller hjort skulle 
rapporteres, men med ett unntak: elg eller 
hjort som med sikkerhet ble sett av sam-
me eller andre jegere i jaktlaget samme 
dag skulle kun rapporteres én gang. Dette 
omtales gjerne som «kansellering av dob-
beltobservasjoner». Det vil si at når for 
eksempel fl ere av jegerne i et jaktlag ser 
den samme oksen under et drev, skal det-
te kun rapporteres som en observasjon. 

Jaktlag testet ulike måter å rapportere 

sett  elg og sett  hjort på

For å undersøke om kansellering av dob-
beltobservasjoner påvirket presisjonen 
av bestandsindekser fra sett elg og sett 
hjort, deltok 31 elgjaktlag og 24 hjor-
tejaktlag i et eksperiment under jakta 
2016. Jaktlagene kom fra 27 forskjellige 
kommuner fordelt over hele landet. Dis-
se jaktlagene rapporterte sett elg og sett 
hjort både etter gammel instruks hvor 
dobbeltobservasjoner ble kansellert, og 
etter ny instruks hvor alle observasjoner 
av elg eller hjort ble rapportert uten kan-
sellering av dobbeltobservasjoner. 

Forskjeller mellom ny og gammel måte å 

rapportere sett  elg og sett  hjort på

Basert på datamaterialet fra de 55 jakt-
lagene, fant forskerne at nesten dobbelt 
så mange elg ble rapportert med ny in-
struks som med gammel instruks, mens 
forskjellen var mindre for antallet hjort 
rapportert. Det var ingen store forskjel-
ler i andelen dyr av ulike kjønns- og al-

derskategorier som ble rapportert sett 
basert på ny og gammel instruks. 

Det viktigste resultatet var imidlertid 
at størrelsen på jaktlaget hadde betyd-
ning for hva som ble rapportert. Når 
antallet jegere i jaktlaget økte, sank an-
delen elg og hjort rapportert sett etter 
gammel instruks. Det vil si at jaktlag 
med mange jegere kansellerte vesentlig 
fl ere dobbeltobservasjoner sammenlig-
net med jaktlag med færre jegere. Denne 
forskjellen mellom store og små jaktlag 
var mindre tydelig ved innmarksjakt på 
hjort sammenlignet med utmarksjakt. 

Hvorfor endre instruksen?

En av de mest bruke indeksene i norsk 
hjorteviltforvaltning er sett elg per je-
gerdag, eller for hjort, sett hjort per je-
gerdag. Denne indeksen sier noe om 
utviklingen av bestandstettheten av 
henholdsvis elg og hjort. Fordi størrelsen 
på jaktlaget har betydning for hva som 
rapporteres sett etter gammel instruks, 
vil også sett elg- og sett hjort-indeksene 
kunne variere med størrelsen på jaktla-
gene i et område. For eksempel kan en 
kommune oppleve en økning i antall 
sett elg eller hjort per jegerdag dersom 
antallet jegere per jaktlag i kommunen 
synker. En slik økning i antallet dyr sett 
per jegerdag tolkes vanligvis som økt 
bestandstetthet, men kan med dagens 
instruks oppstå selv om den faktiske be-
standsstørrelsen av elg og hjort er uen-

dret. Eff ekten av dette er spesielt stor når 
jaktlagene varierer fra svært små (1‐2 je-
gere) til moderat store (4‐10 jegere). For 
å eliminere denne kilden til unøyaktig-
het, har Miljødirektoratet nå besluttet å 
endre sett elg- og sett hjort-instruksen 
slik at alle elg eller hjort som observeres 
under jakta blir rapportert. Dette innfø-
res fra og med jakta 2018.

I overgangsperioden mellom gammel 
og ny instruks rådes forvaltningen til også 
å benytte antallet skutte elg pr. jegerdag 
eller skutte hjort pr. jegerdag som indeks 
på bestandstettheten. Denne indeksen har 
vist seg å være like presis som sett dyr pr. 
jegerdag i mange områder, og fordi alle 
felte dyr skal rapporteres, er presisjonen 
upåvirket av jaktlagets størrelse. 

LITTERATUR
E. J. Solberg, V.  Veiberg, C. M. Rolandsen og E. 
B. Nilsen. 2017. Sett  elg- og sett  hjort-rappor-
tering — bør vi endre registreringsinstruk-
sen? NINA Rapport 1327.

SLIK TELLER OG REGISTRERER DU 
SETT ELG OG SETT HJORT:

Bruk www.sett ogskutt .no for å registrere sett  elg og sett  hjort. 
• Nytt  fra og med 2018 er at dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres. 

Alle direkte observasjoner av dyr skal registreres, uavhengig av om dyret er 
sett  tidligere samme dag av samme jeger eller andre jegere i laget.

• Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres. Det vil si at 
dyr som for eksempel sees fra bilen på vei til jakten ikke skal registreres.

• Dyr som felles skal alltid registreres som sett e dyr.
• Personer med gevær, samt hundefører (også om vedkommende går uten gevær) 

skal normalt føres som jeger.
• Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon skal føres. Dersom 

for eksempel et jaktlag på fi re jegere har jaktet i seks timer en dag, skal det for 
denne dagen føres «4 jegere» og «6 timer jaktet».

• For hjort registreres jakt på innmark og utmark som egne jaktøkter, også 
dersom det jaktes på innmark og utmark samme dag.

• Når man jakter både elg og hjort registreres data på både sett  elg- og sett  hjort-
skjema.

• Dager hvor man jakter, men ikke ser dyr, skal rapporteres som beskrevet over. 
Da rapporteres «0 sett e elg/hjort». 

OMTALE AV FORFATTER :

Kari Bjørneraas er seniorrådgiver 
i Viltseksjonen i Miljødirektoratet. 
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. 

AKTUELT
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Derfor merker vi dyr med GPS
Det var sterke bilder av en villrein med nediset GPS-sender i mediene nylig. Trist og 

tragisk på fl ere måter. Hvorfor i alle dager bruker forskere fortsatt slikt utstyr?

ATLE MYSTERUD1, MORTEN KJØRSTAD2, ERLING L. MEISINGSET3, CHRISTER M. ROLANDSEN2, ERLING J. SOLBERG2 OG OLAV STRAND2 
1 UNIVERSITETET I OSLO, 2 NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA), 3 NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Merking av dyr med GPS må ses i sammenheng med det kunnskapssam-
funnet vi er en del av. Foto: Johan Trygve Solheim

AKTUELT
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unntak. Hvilken rolle spiller GPS-mer-
king av hjortedyr i denne kunnskapsut-
viklingen? Merking med GPS gjør at vi 
kan følge hjortedyra og deres bevegelser 
uten at vi er i nærheten og påvirker dem. 
GPS-sendere gir oss posisjoner oftere 
og langt mer nøyaktig enn med tidlige-
re metoder. La oss ta noen eksempler på 
nytten denne kunnskapen har hatt i for-
valtningen av våre naturressurser.

Menneskelig påvirkning på dyr

Skal vi ta vare på funksjonelle øko-
systemer, må vi ha kunnskap om eff ek-
ter av påvirkningsfaktorer. Kunnskap fra 
GPS-merkede hjortedyr kan bidra til å 
gjøre naturinngrep mer skånsomme for 
hjortedyrene og for norsk natur. Norge 
har store utmarksverdier, men også areal-
konfl ikter mellom utbyggere og vernein-
teresser. Særlig tydelig er dette i fj ellet 
der konfl iktlinjene går mellom villrein, 
utbygging og turisme. Arealkonfl iktene 
begynte med de store utbyggingene av 
vannkraft og fortsetter med vei- og hytte-
bygging med dertil tilhørende infrastruk-
tur. Studier av villrein med GPS gir oss 
kunnskap om tålegrenser. Hvor mange 
biler kan det passere på en vei, eller fottu-
rister på en sti, før det blir en barriere for 
villreinen? GPS-studier gir svar på slike 
spørsmål. GPS-studier bidrar også med 
kunnskap om de viktigste sesongmessige 
beiteområdene og trekkveiene mellom 
disse. Vi identifi serer fokusområder av 
særlig verdi for villreinen ved å koble dis-
se funnene. Basert på denne kunnskapen 
kan vi som samfunn velge å ikke bygge 
ut, eller vi kan legge inngrepene der de får 
mindre betydning for villreinen. Villrein 

bruker store arealer, og skånsom utbyg-
ging vil bidra til å bevare intakte fj ellø-
kosystemer som kommer mange arter 
til gode. I lavlandet er problemet delvis 
snudd på hodet, ved at rådyr, hjort og elg 
til stadighet krysser veier og blir påkjørt. 
Kunnskap fra GPS-studier om trekkveier 
og generelle faktorer som påvirker hjor-
tedyras valg av disse, er til hjelp ved plan-
legging av viltoverganger og strekninger 
med ulykkesforebyggende tiltak.

Skrantesyke gir akutt e forvaltningsbehov

Merkingen av villrein i Nordfj ella ble 
satt i gang for å undersøke eff ekten av 
menneskelig aktivitet på villreinen, men 
handler nå om å bidra til forvaltningens 
akutte behov for kunnskap om hvor fl ok-
kene befi nner seg i den dramatiske situ-
asjonen med utbruddet av skrantesyke. 
Her kommer derfor avgrensningen mot 
såkalt forvaltningsmerking opp som et 
tema. Det er vanskelig å se for seg hvor-
dan reetablering og overvåking av antatt 
friske villrein i Nordfj ella etter uttaket av 
dagens stamme skal være mulig uten bruk 
av GPS-teknologi. Reetablering vil kreve 
at det introduseres reinsdyr som har vokst 
opp i andre områder. Erfaringer fra tilsva-
rende relokalisering av reinsdyr (caribou) 
i Nord-Amerika tilsier at disse med stor 
sannsynlighet vil prøve å dra tilbake dit 
de kom fra. Gjerder og gjeting med bruk 
av GPS-teknologi vil være nødvendig 
for å holde utsatte reinsdyr i Nordfj ella 
i en startfase. Dette vil også gi viktig ny 
innsikt dersom tilsvarende aksjoner må 
gjennomføres i framtiden. Utbruddet av 
skrantesyke blant villrein i Nordfj ella har 
også aktualisert hvordan dyr kan bidra til 

Selve GPS-senderen er liten. Det er batt eriet som opptar plass og vekt. Halvor Flatjord til venstre, 
og veterinær Terje Negard sørger for at merkingen foregår riktig. Foto: Johan Trygve Solheim

Merking av dyr med GPS må ses i sam-
menheng med det kunnskapssamfunnet 
vi er en del av. Det stilles stadig sterke-
re krav til dokumentasjon når man skal 
gjennomføre endringer i politikk og for-
valtning. Argumenter uten forskningsba-
sert kunnskap blir rett og slett ikke lyttet 
til eller vektlagt. Forskning får derfor en 
stadig sterkere betydning i samfunnsut-
viklingen. I dag kreves og produseres det 
en formidabel mengde kunnskap som 
gjør at vi kan ta mer rasjonelle avgjørelser 
for hvordan vi ønsker å utvikle samfunnet. 
Norsk naturforvaltning er heldigvis intet 

AKTUELT
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spredning av sykdom. Dette har i liten 
grad blitt studert, men vil ha økt fokus i 
planlagte merkeprosjekter med GPS.

Trekkmønster og avgrensning av bestander

Med felling av 30829 elg, 37738 hjort, 
30380 rådyr og 6129 villrein i 2016, 
snakker vi også om store utmarksressur-
ser. Norge har et vedtak om å drive en be-
standsmessig forvaltning av hjortedyr for 
å sikre en bærekraftig høsting, herunder 
å løse utfordringer knyttet til jaktforvalt-
ning, viltpåkjørsler og beiteressurser. Skal 
vi få mest ut av høstbare hjortedyrbestan-
der, må vi ha kunnskap om bestandenes 
avgrensing. Merking av hjort og elg med 
GPS har tydelig vist hvordan dyrenes 
arealbruk er langt større enn dagens for-
valtningsenheter (vald) og endog kom-
muner. En stor andel av hjorten trekker 
20-40 km mellom sommer- og vinterom-
råder, og elgen ofte enda lenger. Enkel-
te over 150 km. I løpet av høsten er de 
fl este hjort og elg derfor innom fl ere for-
valtningsenheter. Dette betyr at et lokalt 

forvaltningsmål som f.eks. fredning av 
store hjortebukker eller elgokser gir liten 
eff ekt, hvis naboene har andre mål. For-
ståelsen for at man «deler dyr» over større 
arealer har konkret ført til større vald og 
langt mer formelt og uformelt samarbeid 
over valdgrenser og mellom kommuner. 
Dette fører i neste omgang til en bedre 
utnyttelse av viktige utmarksressurser. 
Studier av GPS-merket hjort viste at ca. 
30 % av bestanden hadde trukket vekk fra 
sommerområder når jakta startet 10. sep-
tember. Dette førte til en skjev fordeling 
av jaktutbyttet og beiteskader mellom 
grunneiere med vinter- og sommerområ-
der for hjort. Dette var en av årsakene til 
at jaktstart for hjort nå er 1. september, og 
har ført til jevnere fordeling av jaktutbyt-
tet mellom grunneiere langs trekkveiene.
 Gjenbruk av data som basis for forskning

I tillatelser for merking av hjortedyr, er 
det eksplisitte krav til nytteverdien av stu-
diene og antallet forsøksdyr må begrun-
nes. Det er alltid klare forsknings- eller 
forvaltningsbehov som ligger til grunn 

GPS-merking av elg for prosjektet Grensevilt. Elgen er bedøvet ( se den røde pila ) og veterinær Alina Evans kan sett e på senderen. 
Foto: Jon Martin Arnemo

for merkeprosjekter, men i tillegg øker 
ofte verdien av datamaterialet over tid. 
Alle GPS-data lagres i spesielle databaser 
(www.dyreposisjoner.no; www.hjortmerk.
no), og erfaringsmessig kommer mye av 
dette materialet til nytte i sammenhenger 
vi ikke kunne forutse. Nesten all kunn-
skap vi har om eff ekter av klimaendringer 
på økosystemer kommer fra data som ble 
samlet inn av helt andre grunner. Norge 
har på fl ere fagfelt vært ledende i denne 
forskningen blant annet på grunn av vårt 
overvåkingsprogram for hjortedyr. Her 
kommer nå også tidligere innsamlede 
GPS-data inn som et sentralt element 
for å forstå atferdsmessige endringer i 
kjølvannet av klimaendringene. I hvor 
stor grad er hjortedyr i stand til å endre 
atferd og dermed bufre eff ekten av kli-
maendringer? Ved hjelp av GPS-data 
koblet mot satellitt-baserte målinger av 
plantevekst ved dagens klima, måler vi 
hjortedyras bevegelser i forhold til «den 
grønne bølgen» av tidlig groe om våren 
og sommeren. Denne kunnskapen kobler 
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OM HOVEDFORFATTEREN :

Atle Mysterud ( f. 1969 ) er profes-
sor ved Universitetet i Oslo. Han har 
ledet en rekke prosjekter om hjorte-
viltets økologi. Han forsker for tiden 
mye på trekkmønster hos hjort ved 
hjelp av GPS-sendere, samt hvordan 
bestander av ulike patt edyr påvirker 
fl ått bårne sykdommer.

vi så mot framtidige klimaprognoser for å 
få innblikk i hva som venter hjortedyra og 
dermed morgendagens forvaltning.

Merking bare der det er nødvendig

Klimaeff ekter er bare et eksempel på gjen-
bruk av GPS-data som opprinnelig ble 
samlet inn for andre formål. Det skjer sta-
dig endringer i økosystemene og all erfa-
ring tilsier at dataene kommer til vesentlig 
mer nytte enn i utgangspunktet tenkt. Det 
er imidlertid ikke slik at vi ønsker å bru-
ke GPS for enhver pris. GPS-teknologi 
gir kostbar forskning. I dag beregner vi en 
kostnad på rundt 35000,- per GPS-mer-
ket elg, hvorav ca. 20000,- av utgiftene 
kommer fra selve GPS-senderen avhengig 
av modell. Nye metoder for bestandsesti-
mering basert på DNA fra møkk eller ved 
bruk av kamerafeller ute i terrenget vin-
ner fram og kan i en del tilfeller erstatte 
merking til slike formål. Vi forskere kaster 
oss med glede over disse nye mulighete-
ne. Såkalte ikke-invaderende metoder er 
en ønsket utvikling, men på enkelte om-
råder fi nnes det ikke gode alternativer til 
GPS-merking.

GPS-merking medfører sjeldent problemer

Behovet for kunnskap som krever 
GPS-merking er derfor stort i forskning 
og forvaltning. Tilfeller med nedising av 
GPS-sendere hos villrein er selvsagt uak-

septable om det er utbredt. Hvis dyrene li-
der er det selvfølgelig trist, og det gir heller 
ikke data vi kan bruke i forskning. Poenget 
er jo å få kunnskaper om naturlig atferd, 
og det får man ikke i slike tilfeller. Det 
første nedisingstilfellet av en GPS-sender 
på reinsdyr i 2015 skyldtes en spesiell tøy-
bit som skulle sikre gjenfangst av sende-
re. Denne ble selvsagt skiftet ut, og man 
antok at problemet var løst. Dessverre var 
ikke det tilfelle, og produsenten jobber nå 
med å fi nne årsaken og forbedre dette. I 
denne sammenheng er det imidlertid vik-
tig å ikke miste perspektivet. Tilsvarende 
tilfeller er ikke kjent fra hverken hjort, rå-
dyr eller elg merket med GPS-sendere, og 
ei heller fra reinsdyr merket i andre om-
råder. Vi snakker da om GPS-merking av 
over 600 hjort, 600 elg og snaue 400 reins-
dyr. Nedising er derfor ikke et utbredt pro-
blem, men representerer noen få særdeles 
uheldige unntak. Stopp i GPS-merking er 
følgelig heller ikke svaret på de uheldige 
episodene med nedising. Vitenskapskomi-
teen for mat og miljø (vkm) sin vurdering 
er da også at halsbånd på pattedyr normalt 
har «begrenset konsekvens».

Dyrevelferd i fokus

Merking av ville dyr er strengt regulert 
og overvåkes av Mattilsynet og Miljødi-
rektoratet. Selve GPS-senderen er liten, 
og det er batteriet som opptar plass og 

vekt. For å få mest mulig data, justeres 
derfor batteriets størrelse til dyrets vekt. 
En generell anbefaling internasjonalt og 
i Norge ved merking av fugl og pattedyr 
er at senderen må utgjøre < 2 % av dy-
rets kroppsvekt. Ved merking av hjort, 
elg og reinsdyr utgjør senderen langt 
mindre enn dette. Utstyret lages for å 
være til minst mulig plage for dyret, og 
her pågår det en kontinuerlig teknologi-
utvikling. All håndtering og merking av 
ville dyr innebærer en risiko, men det er 
en av kostnadene med kunnskap. Det er 
imidlertid viktig også å forske på hvor-
dan innfangning og merking kan påvirke 
dyra, for hvis dyrene endrer adferd så vil 
forskningsresultatene i verste fall ha liten 
verdi. Dyr og mennesker har faktisk felles 
interesser i å oppnå skånsom merking for 
å styrke norsk naturforvaltning. 
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Bjørn Erik Skaug
(1959 - 2017)

TEKST : OLAV KAVELDIGET  

Rett før jul kom den triste beskjeden 
om at Bjørn Erik Skaug hadde gått 
bort. Han ble bare 58 år gammel. Bjørn 
Erik var ansatt som museumsformidler 
ved Norsk Skogmuseum, men en del av 
hans jobb var også å være daglig leder for 
Stiftelsen Elgen. Dette var en funksjon 
han ganske raskt etter etableringen av 
stiftelsen fi kk ansvaret for. Som privat-
person var han opptatt av jakt, fi ske og 
friluftsliv. Disse interessene ga han god 
ballast til å drifte Stiftelsen Elgen, og 
ikke minst bidra til å skaff e interessant 
fagstoff  til tidsskriftet Elgen som stif-
telsens fagtidsskrift het fra starten. Ved 
siden av den gode innsikt han hadde til 
faget stiftelsens fagtidsskrift dekket, var 
han ryddig i sin daglige ledelse av stif-
telsen. Dette kom klart til uttrykk i det 
materialet han presenterte for stiftelsens 
styre.  Han var alltid godt forberedt til 
styremøtene og la fram sakene på en god 

måte. Fra etableringen av stiftelsen og til 
Bjørn Eriks bortgang har stiftelsen vært 
gjennom store endringer. Det gjelder 
i første rekke innen tidsskriftproduk-
sjonen. Fra starten ga stiftelsen ut tids-
skriftet Elgen, men tidsskriftets faglige 
innhold dekket mer enn bare stoff  om 
elg, og derved ble det aktuelt med nav-
nebytte til Hjorteviltet. En endring han 
som daglig leder var en forkjemper for. 
Navnebyttet ga tidsskriftet et faglig løft 
samtidig som det nådde ut til nye grup-
per av jegere og forvaltningspersonell.

Gjennom sitt arbeide for Stiftelsen 
Elgen opparbeidet Bjørn Erik et bredt  
kontaktnett innen viltforvaltningen. Et 
nettverk han hadde stor nytte og glede 
av både i sitt arbeide for stiftelsen, men 
også i sitt arbeid som museumsformid-
ler ved Norsk Skogmuseum.

Bjørn Erik var stadig på søken etter 
å fi nne nye muligheter for å nå ut med 

det fagstoff et som ble produsert i tids-
skriftet. Dette var for ham viktig for å 
skaff e nye lesere av tidsskriftet og der-
ved sikre stiftelsens økonomiske funda-
ment. Dette har resultert i at stiftelsen 
etter hvert har opparbeidet en god øko-
nomi  som sikrer framtidig utgivelse av 
tidsskriftet, samtidig som det gir rom 
for å arbeide for å få fram nye måter 
å nå ut til leserne med fagstoff et som 
stiftelsen samler.

Ved Bjørn Erik Skaugs bortgang har 
stiftelsen Elgen mistet en konstruktiv 
og ansvarsbevisst medarbeider med stor 
arbeidskapasitet. Han var en positiv 
person som ga inspirasjon til de som 
arbeidet nærmest ham i forvaltningen 
av stiftelsens oppgaver.

Vi minnes Bjørn Erik Skaug i takk-
nemlighet for den store jobben han har 
lagt ned for Stiftelsen Elgen. Fred med 
hans minne. 
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Ulike arter av bremser 

Bremser er humleliknende fl uer som 
gjennomfører sin larveutvikling i dyr, spe-
sielt hjortedyr (elg, hjort, rein og rådyr). 
Hver hjortedyrart har sine egne arter av 
brems, og her i landet er reinens svelg-
brems (Cephenemyia trompe) og reinens 
hudbrems (Hypoderma tarandi) vanlige 
parasitter hos både tamrein og villrein.

Elgens svelgbrems (Cephenemyia ul-
richii) ble første gang registrert i Pasvik 
i 1987 (Nilssen and Haugerud 1994). 
Etter funnet i Pasvik ble det ikke rap-

Svelgbrems og hudbrems 
hos norsk hjortevilt 

Svelgbrems og hudbrems er vanlige parasitter hos tamrein og villrein. De siste 
årene har elgens svelgbrems også blitt oppdaget i stadig fl ere områder av landet. 

Hjortedyrene blir stresset ved angrep av fl ygende bremsefl uer om sommeren og bruker 
energi på fl ukt istedenfor beiting. I tillegg er utviklingen av bremselarvene i dyrene en 

belastning for hjortedyrene.

TEKST :  KNUT MADSLIEN, INGER SOFIE HAMNES, TURID VIKØREN, KJELL HANDELAND VETERINÆRINSTITUTTETANDREA MILLER, BJØRNAR YTREHUS, 
ODDVAR HANSSEN, ERLING SOLBERG, CHRISTER MOE ROLANDSEN NINA

portert om nye funn før det ble meldt 
om funn på en elg i Grong i Trøndelag 
i 2003 gjennom rapporten til Helse-
overvåkingsprogrammet for hjortevilt 
(Lillehaug et al. 2004). Fram til 2014 
var den ikke påvist ellers i landet. Den 
er imidlertid vanlig forekommende hos 
elg i Finland, og blir sporadisk påvist hos 
elg i Sverige.

Det er ikke påvist egne bremser hos rå-
dyr eller hjort i Norge, men reinens hud-
brems er i sjeldne tilfeller funnet hos disse 
hjorteviltartene, samt moskus, her i landet.

Bremsenes livssyklus

Den voksne svelgbremsfl uene, både 
hos rein og elg, sprøyter såkalte 
førstestadiumslarver (L1) inn i ne-
seborene til vertsdyrene i løpet av 
ettersommeren. Larvene, som på dette 
tidspunktet er omkring 1 mm lange 
(bilde 1), kryper bakover i nesehula 
mot svelget, hvor de fester seg fast i 
slimhinna.

I løpet av ettervinteren/våren skjer ut-
viklingen til store, voksne, 3 - 4 cm lange 
såkalte tredjestadiumslarver (L3) (bilde 

Nærbilde av førstestadiumslarve (L1) fra neseskilleveggen på en villrein om høsten. Foto: Veterinærinstitutt et
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2 og 3) og på våren slipper larvene taket 
og kommer ut gjennom vertens nesebor 
(bilde 4). 

Larvene graver seg ned i bakken, 
forpuppes og en ny generasjon svelg-
bremsfl uer klekkes på sommeren.

Livssyklusen til reinens hudbrems 
ligner på svelgbremsen, men det fl yven-
de stadiet legger egg i pelsen og larveut-
viklingen til voksne tredjestadiumslarver 
(L3) skjer under huden (bilde 5).

Mye kunnskap om bremser i Skandinavia

Det har vært gjennomført en rekke 
entomologiske og økologiske studier 
av bremsene i Skandinavia, og spesielt 
Arne Claus Nilssen, professor ved UiT 
Norges arktiske universitet, har bidratt 
til mye ny kunnskap gjennom en rekke 
vitenskapelige artikler om bremsene.  

Kjetil Åsbakk, professor ved UiT (tid-
ligere ansatt ved Veterinærhøgskolen), 
har også bidratt med viktig kunnskap 
om bremsenes eff ekt på huden og til ut-
vikling av diagnostiske metoder. Videre 
har Åsbakk bidratt til kunnskapen om at 
mennesker, og særlig barn, kan bli angre-
pet av reinens hudbrems på sommeren. 
Ved disse sjeldne tilfellene sees hevelser 
i ansiktsregionen, særlig i pannen og ved 
øyet, når larvestadiet borer seg igjennom 
huden og forårsaker en betennelsesreak-
sjon hos mennesker (Kan et al. 2012). 

Sykdomsøkologiske studier

Det har de senere årene blitt et gradvis 
større fokus på veterinærmedisinske- og 
dyrevelferdsmessige aspekter ved infes-
tasjon med brems, selv om den svenske 
viltpatologen Claes Rehbinder allerede 
på slutten av 1970-tallet ble klar over 
at førstestadiumslarver (L1) av reinens 
svelgbrems kunne være en medvirkende 
årsak til utvikling av betennelse i horn-
hinnen (keratitt) hos reinsdyr (Rehbinder 
1977). 

Helseovervåkingsprogrammet for 
hjortevilt og moskus (HOP), driftet 
av vilthelse-gruppa ved Veterinærin-
stituttet, har undersøkt villrein for pa-
rasitter i en årrekke. I en studie (under 
vitenskapelig publisering) ble parasitt-
belastningen (svelgbrems, hudbrems og 
hjernemark (Elaphostrongylus rangiferi) 
hos villreinkalver på Hardangervidda 
undersøkt i 2014, 2015 og 2016. Det 
ble funnet hudbrems og svelgbrems i 
en høy andel av kalvene, og resultatene 
skal sammenstilles med slaktevekter og 
klimadata og publiseres vitenskapelig i 
løpet av 2018. 

Funn av elgens svelgbrems i Sør-Norge 

og første kartlegging av parasitt ens 

utbredelse

Våren og sommeren 2014 påviste Ve-
terinærinstituttet elgens svelgbrems 
hos elg både på Østlandet (Kongsvin-
ger, Oslo) og i Trøndelag (Røros). Vå-
ren 2015 kom det nye meldinger om 
funn av svelgbrems hos elg på Østlan-
det og i Trøndelag. HOP fulgte derfor 
opp med en studie av 30 elghoder felt 
under jakta høsten 2015 i kommune-
ne Kongsvinger, Aurskog-Høland og 
Oslo. I denne studien ble elghodenes 
nesehule grundig undersøkt med tanke 
på førstestadiumslarver (L1) av elgens 
svelgbrems. Først ble hodene kløyvd på 
langs og neseslimhinnen nøye inspisert 
(bilde 6). 

Videre ble nesehulen og svelg grundig 
spylt med vann og silt gjennom to siler 
med ulik porestørrelse. Til slutt ble det 
gjenværende materialet på silen under-
søkt med stereolupe for telling av antall 
svelgbremslarver. 

Over halvparten av elgene på Østlandet 

smitt et

Totalt 18 (60 %) av de 30 undersøkte el-
gene hadde svelgbremslarver i nesehula 
høsten 2015 og resultatene viser at el-
gens svelgbrems er utbredt hos elgpopu-
lasjonen på Østlandet. 

Kartlegging av elgens svelgbrems i 

Trøndelag

I forbindelse med overvåkingsprogram-
met for skrantesyke (CWD) ble det 
høsten 2017 samlet inn et stort antall 
elghoder i Trøndelag. Hodene ble lagret 
hos NINA etter prøvetagningen for pri-
onsykdommen og i 2018 påbegynte ar-
beidet med å undersøke dem for elgens 
svelgbrems. 

Elgbrems ble påvist hos 41 av 60 el-
ger (68 %), og antallet svelgbremslarver 
som ble funnet på hvert dyr varierte fra 
1 – 17. I Trøndelag følges funnene opp 
med undersøkelser av fallvilt fra en del 
områder i forbindelse med et pågående 
forskningsprosjekt på elg. 

Svelgbremsen hos elg – ny parasitt  i sør?

Førstestadiumslarvene (L1) er under el-
gjakta om høsten så små (ca 1 mm) at 
parasittene er svært vanskelige å oppda-
ge på felt elg uten grundige laboratorie-
undersøkelser. Videre er det sjeldent at 
hodene blir kløyvd og at jegerne studerer 
neseskilleveggen i detalj under slaktebe-
handlingen.  Sett i sammenheng med 

den høye andelen elg med svelgbrems i 
de to studiene ved Veterinærinstituttet 
og NINA, er det derfor sannsynlig at 
elgens svelgbrems har vært tilstede på 
Østlandet og i Trøndelag i lengre tid, 
uten å ha blitt oppdaget. Størst sjanse til 
å fi nne elgens svelgbrems er om våren, 
når tredjestadiums-larvene er 3-4 cm 
lange og befi nner seg i svelget eller på 
vei ut av nesa til elgen.

Konsekvens for hjortedyrene

Eff ekten av brems på vertsdyrene er 
knyttet til hjortedyrenes reaksjon på 
svermende bremsefl uer og at larve-
utviklingsstadiene forårsaker vevsreak-
sjoner i hud og svelg (Colwell 2001).

I svermeperioden om sommeren er 
bremsefl uene en betydelig stressfaktor 
for villreinen og adferden blir påvirket 
ved at villreinen oppsøker trekkfulle 
fj elltopper og snøfonner. Verdifull tid til 
beiting erstattes på denne måten med 
fl uktatferd for å unngå bremsefl uene. 

I tidlige stadier av larveutviklingen til 
reinens hudbrems oppstår det blødnin-
ger og ødemer i underhuden og det dan-
nes bindevevskapsler som omgir breme-
selarvene. Kapslene inneholder også en 
slimete væske. Ved undersøkelse av rein 
om ettervinteren, når bremselarvene er 
blitt svært store, har vi påvist betennelse 
(verk) i enkelte av disse kapslene.

Svelgbremslarvene begynner utviklin-
gen på ettervinteren og vokser da raskt. 
De er festet til slimhinnen i svelget med 

Nærbilde av en 35 mm lang tredjestadi-
umslarve (L3) fra svelget hos en elg om 
våren  Foto: Veterinærinstitutt et
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to kitinkroker. Dette kan gi skade i slim-
hinnen som blir irritert, og i enkelte til-
feller kan det oppstå vevsdød (nekroser). 
Enkelte sterkt angrepne individer kan 
få respirasjonsproblemer. Det er også 
rapportert at enkelte larver kan løsne 
og inhaleres i lungene. Det vil forårsake 
lungebetennelse og i verste fall kan dyret 
stryke med. 

Basert på dette kan vi anta at et relativt 
lite antall svelgbremslarver kan medføre 
betydelig smerte og ubehag, i alle fall 
ved de store larvestadiene (L3). Det er 
for eksempel vist at kondisjonen hos 
rein kan bli redusert på grunn av reinens 
svelg- og/eller hudbrems  (Weladji et al. 
2003, Ballesteros et al. 2012, Åsbakk and 
Nilssen 2014). 

Hos iberisk hjort (Cervus elaphus 
hispanicus) ble det funnet at en høyere 
andel av hanndyrene hadde svelgbrems 
(Cephenemyia auribarbis og Pharymgomy-
ia picta) enn hunndyrene, samt at hann-
dyrene hadde fl ere bremser i forhold til 
hunndyrene. Videre ble det funnet at 
forekomsten av bremselarver var høyere 
hos kalver og unge voksne (opptil 4 -5 år) 
sammenlignet med eldre voksne (over 5 
år) (Vicente et al. 2004). Kalver og unge 
voksne med brems hadde dessuten lave-
re kroppsvekt enn kalver og unge voksne 
uten brems, på tross av at antallet larver 
i hvert enkelt dyr ikke var avskrekken-

Tabell 1. Forekomst av elgens svelgbrems hos felte elg i tre kommuner på Østlandet under jakta 2015

Antall elger 
undersøkt

Antall elger (%) med 
svelgbremslarver 

Antall svelgbremslarver
 (L1) funnet

Aurskog-Høland 11 7 (64 %) 1 - 5

Oslo/Nordmarka 9 6 (67 %) 1 - 9

Kongsvinger 10 5 (50 %) 1 - 5

Tredjestadiumslarver (L3) i bakre deler av 
nesehulen og svelget hos en villrein om våren 
(bildet er tatt  fra undersiden av hodet, under-
kjeven er fj ernet) Foto: Veterinærinstitutt et Elg med svelgbremslarver på vei ut av neseboret om våren. Foto: Veterinærinstitutt et

Elghode kløyvd på langs for nøye inspeksjon for førstestadiums svelgbremslarver (L1). 
Foto:Veterinærinstitutt et  
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de høyt. Denne forskjellen i kroppsvekt 
fant man ikke hos eldre voksne. Det ble 
i gjennomsnitt funnet henholdsvis 25 og 
16 larver hos kalver og åringer, mens det 
hos rein i Sverige har blitt funnet opp 
til 1,5 kg (!) med svelgbremslarver i ett 
individ (Rehbinder and Nikander 1999). 

Oppsummering og videre oppfølging

Resultatet fra våre undersøkelser indi-
kerer at elgens svelgbrems kan være en 
vanlig forekommende parasitt hos elg 
i hele eller deler av landet. Vi har lite 
kunnskap om prevalensen (andel dyr i 
et område som har parasittlarver) og in-
tensiteten (antall larver) hos elg i resten 
av landet. Videre er det kunnskapshull 
rundt parasittens eff ekt på elgens helse, 
og om parasittbelastningen kan påvirke 
elgens kondisjon og reproduksjon ne-
gativt. I det pågående kartleggingspro-
sjektet hos NINA skal forskere under-
søke forholdet mellom kjønn/alder og 
svelgbremsinfestasjon. Dette er et første 
skritt for å vurdere konsekvenser for elg.

Forfatterne vil spesielt oppfordre fall-
viltmannskaper, men også leserne av 
Hjorteviltet, til å undersøke elg, hjort og 
rådyr for svelgbrems-larver ved håndte-
ring av fallvilt om ettervinteren/våren.

På denne måten kan vi fortsette kart-
leggingen av svelgbremser hos hjortevilt 
på en eff ektiv måte. 
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Villrein i Nordfj ella. Foto : Johan Trygve Solheim
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Er sau viktigere enn
føre var-prinsippet?

Etter påvisning av prionsykdommen ‘skrantesyke’ på villrein i Nordfj ella sone 1, 
er nå hele bestanden skutt ut. Denne artikkelen som er en omarbeidet utgave av 
debattinnlegg i Nationen i mars i år, tar opp risikoen med overføring av ‘skran-
tesyke’ mellom ulike arter, og stiller spørsmål om ikke nedskytingen av reinen i 
Nordfj ella burde vært fulgt opp med beiteforbud for sau i det samme området, 

som et føre var tiltak for å hindre mulig spredning av skrantesyke. 

TEKST : DAG K. BJERKETVEDT, INSTITUTT FOR NATUR-, HELSE OG MILJØ, HSN.�
REIDAR BORGSTRØM, FAKULTET FOR MILJØVITENSKAP OG NATURFORVALTNING, NMBU.�EIGIL REIMERS, INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP, UIO.
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I Nordfj ella ble det i april og mai 2016 på-
vist skrantesyke (CWD, chronic wasting 
disease) hos to villrein. CWD er en pri-
onsykdom som skyldes at et naturlig fore-
kommende prion (et protein) i kroppsvev 
har forandret sin tredimensjonale form. 
Disse ’syke’ prionene som har fått foran-
dret sin form lar seg ikke lett bryte ned, 
hverken i kroppen eller det ytre miljø, og 
kan derfor ligge i omgivelsene i fl ere år. 
Normale prioner fi nnes på de fl este cel-
lemembraner hos pattedyr, men i størst 
konsentrasjon i sentralnervesystemet. Når 
slike normale prioner kommer i kontakt 
med de ’syke’ som har forandret form, 
skjer en kjedereaksjon hvor formen på 
de normale prionene også forandres. I 
hjernevev fører dette til en opphoping av 
’syke’ prioner som forårsaker nevrologiske 
og mentale forstyrrelser, og hjernevevet 
får ’svampaktige områder’ (spongioform 
encefalopati). Det er påvist ulike typer av 
prionsykdommer med fl ere fellestrekk. 
Alle skyldes opphoping av ’syke’ prioner i 
hjernen. De mest kjente er skrapesyke hos 
sau og geit, kugalskap (BSE) hos storfe, 
Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) hos 
mennesker, overførbar hjernesykdom hos 
mink og CWD (skrantesyke) hos hjorte-
dyr. Alle kan oppstå spontant, via smitte 
eller arv.

Skrapesyke på sau har vi kjent til i mer 
enn to hundre år. Fôr som har inneholdt 
rester fra sau med skrapesyke har ved smit-

te bidratt til spredning til andre arter. Ku-
galskap på storfe ble først påvist i 1986, og 
frem til juni 2014 var det kjent 184 500 
tilfeller. Sykdommen spredde seg via ben-
mel som var laget av syke dyrekadaver. Ut-
bruddet kom under kontroll da rutinene 
for benmelproduksjon ble forandret. Bare 
to nye tilfeller ble påvist i Storbritannia i 
2015. I 1996 ble det påvist en ny variant 
av Creutzfelt-Jakobs sykdom (vCJD) som 
stammet fra kugalskap. Frem til juni 2014 
hadde 229 mennesker dødd som følge av 
denne sykdommen. Noen mener kugal-
skap stammer fra skrapesyke, mens andre 
mener den har en spontan opprinnelse, 
akkurat som spontane tilfeller av Creutz-
felt- Jacobs sykdom hos menneske (1 – 2 
tilfeller pr million pr år).

Det har lenge vært antatt at molekylære 
artsbarrierer har hindret/gjort det vanske-
lig for prioner å spre seg mellom arter. Et 
særlig søkelys har vært rettet mot en mulig 
spredning av ’syke’ prioner fra dyr til men-
neske. For å si noe om denne muligheten er 
makakaper anvendt som modellart. I 2015 
ble det rapportert om hvordan makakaper 
som hadde fått overført skrapesykeprioner 
(fra sau) ved innsprøytning i hjernen ble 
syke nesten ti år etter smitteoverføringen, 
noe som viser at smittetiden kan være lang.

I følge februarnummeret av tidsskriftet 
Th e Wildlife Professional ble skrapesy-
ke første gang påvist i USA i 1947, mens 
skrantesyke (CWD) ble først påvist hos 

oppdrettshjort på slutten av sekstitallet. 
I 1981 ble CWD påvist hos vill hjort i 
Colorado. Samme år ble sykdommen 
påvist hos mulhjort i en zoologisk hage i 
Toronto. I dag er sykdommen registrert 
i 25 amerikanske stater og to provinser i 
Canada. I følge artikkelen i Th e Wildlife 
Professional antar noen forskere at syk-
dommen stammer fra skrapesyke, mens 
andre tror den er oppstått spontant. Det 
mest oppsiktsvekkende i artikkelen, med 
tittelen Catching a Killer, er henvisningen 
til forsøkene til canadiske og tyske forskere 
som startet i 2009, og som fortsatt pågår, 
med overføring av CWD-prioner (skran-
tesyke) til makakaper både via maten (vev 
fra hjerne og muskler) og ved direkte 
innsprøytning i hjernen. Resultatene som 
forskerne presenterte på en internasjonal 
prionkonferanse i 2017, viste at begge 
overføringsveiene førte til at makakapene 
ble infi sert.

I de senere år er det beskrevet fl ere for-
søk med bruk av mus som har fått satt inn 
genet for det ’normale’ humane prionet. 
Disse transgene musene (‘humane mus’) 
produserer humant ’normale’ prioner. Ved 
å injisere ’skrapesykeprioner’ og ’skrantesy-
ke-prioner (CWD)’ ofte gjort ved injise-
ring i hjernen, har forskere vist at de trans-
gene musene begynner å produsere begge 
priontypene. Bruk av transgene mus har 
gjort at fl ere forskere nå antar at slike mo-
lekylære artsbarrierer ikke nødvendigvis er 

Prioner som gir CWD tåler ekstreme fysiske og kjemiske forhold. Hvis sau som beiter på prion-forurenset vegetasjon kan spre slike 
prioner til nye områder via avføring, har vi en krevende situasjon.  Foto : Reidar Borgstrøm
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OMTALE AV HOVEDFORFATTER :

Dag K. Bjerketvedt er 1-amanu-
ensis ved Universitetet i Sør-Øst 
Norge hvor han blant annet under-
viser i viltbiologi og viltforvaltning. 
Forskningsinteressen hans er knytt et 
villreinforvaltning og reinens bruk av 
ulike vegetasjonstyper.

absolutte. Allerede i 2006 ble det i inter-
nasjonale tidsskrifter publisert forsøk hvor 
’CWD-prioner’ fra mulhjort ble overført 
til sau ved direkte innsprøytning i hjernen. 
Resultatet var at sau utviklet CWD. Det-
te er en kunstig måte å spre sykdommen 
på og gir ikke tilstrekkelig dokumentasjon 
på smitteoverføring mellom arter. Likevel, 
som påpekt i en vitenskapelig rapport fra 
EFSA (European Food Safety Authority)  
(2016): en human artsbarriere for CWD 
prioner kan ikke uten videre fastslåes å 
være absolutt like lite som smitteoverfø-
ring mellom arter kan utelukkes. 

Som følge av påvisning av CWD 
(skrantesyke) på to villrein i Nordfj ella 
sone 1 ble det bestemt at reinsdyrstammen 
skulle skytes ut og alle skrotter kontrolle-
res for CWD. Dette var en del av sane-
ringsplanen for området som Mattilsynet 
og Miljødirektoratet la fram i juni 2017. 
I februar 2018 var stammen skutt ned, og 
18 dyr hadde fått påvist CWD. Sanerings-
planen beskriver hvilke tiltak som skal 
iverksettes for å hindre spredning til andre 
villreinområder. Bestandene av elg, hjort 
og rådyr skal reduseres i naboområdene 
til dette villreinområdet. Gjerde mellom 

Hemsedal og Lærdal og langs fylkesveg 
50 og over Geiteryggen ble satt opp før 
nedskytningen for å hindre trekk nord og 
øst mot Filefj ell tamreinlags områder og 
sørover til sone 2. Saltsteiner til sau skal 
gjøres utilgjengelige for hjortedyr, men sau 
skal få lov til å bruke området. Av det vi 
har redegjort for ovenfor fremgår det at 
det er faglig usikkerhet knyttet til priono-
verføringer. Sammenhengen mellom skra-
pesyke hos sau og CWD hos hjortedyr er 
også uklar. Derfor håper vi at Mattilsynet 
og Miljødirektoratet har rett når de skriver 
«Direkte smitte mellom beitedyr og hjor-
tevilt er veldig lite sannsynlig, og risikoen 
for at husdyr fra andre områder transpor-
terer smittestoff  ut av sonen, vurderes som 
liten. Det er derfor ikke grunnlag for å leg-
ge restriksjoner på beitebruken». 

Tatt i betraktning usikkerheten som er 
knyttet til overføringer av CWD-prio-
net mellom arter, hvordan CWD-prio-
ner oppstår, og hvor lenge prionene kan 
overleve i jordsmonn og på planter, er det 
overraskende at føre var-prinsippet ikke 
blir fulgt, men at det tillates sauebeiting i 
Nordfj ella sone 1. I regi av NMBU under-
søkes det nå om sau kan ta opp og skille 

ut CWD-prion og dermed være smitte-
spreder uten selv å utvikle kliniske tegn på 
sykdommen. Det er jo oppsiktsvekkende 
og bekymringsfullt at man ikke avventer 
resultatene av den nevnte NMBU-under-
søkelsen før sau på ny slippes i sone 1.

I USA har de ikke sau som beiter fritt i 
utmark. Her spredde skrantesyken seg til 
25 stater i løpet av ca. 40 år. Skulle det vise 
seg at sau kan være en smittebærer, og det 
ikke settes inn restriksjoner med omsyn til 
beite på prion-forurenset utmarksareal, er 
det all grunn til å anta at spredning av syk-
dommen i norske hjortedyrbestander vil 
gå mye raskere enn i USA. Det er i så fall 
et skremmende perspektiv. 

AKTUELT



34   HJORTEVILTET 2018

Nordvest i Atndalen, østafor Rondane, 
har ei rekke med minst 41 dyregraver 
sammen med gjerder sperra over dalen. 
Gravrekka er gammel og var beregna 
på fangst av elg på rolig vandring fra 
sommerområdet sitt til vinterområdet i 
snøfattige Folldal.  Og tilbake igjen om 
våren. Og i likhet med svært mange dy-
regravrekker både i Norge og Sverige.  
Folldal er sammen med Sjåk og Lom 
området med minst nedbør i Norge.  

Bare 364 millimeter nedbør i året 
normalt og knapt en 1/3 av dette i vin-
terhalvåret. I snitt for 37 år fra 1970 
har snødybda på målestasjonen i Foll-
dalen bare vært 22 cm 1. januar.  Og 
bare 28 cm 1. februar.   Dette har elgen 
funnet ut. Elgen reagerer på snøfall 
om høsten og kan da starte på trekk til 
snøfattige områder. Det har elgjegere i 
Gausdal erfart i lange tider.

Disse elggravene er omtalt mange 
ganger i tingbøker fra en langvarig og 
omfattende rettssak mellom frøninger 
og dovringer i tida 1714-1717.  Før 
den tida, i størstedelen av 1600-åra, 
var denne delen av Atndalen nærmest 
ubebodd. 

Stridspørsmålet og starten

Opptakta til rettsaka var strid om hes-
tehamn i Atndalen. Folk fra Fron og 
Dovre i Gudbrandsdalen og Grimsbu 
i Østerdalen hadde nytta ut dalen som 
en allmenning, til jakt og fangst, fi ske, 
neverfl ekking, jernblestring, slått og 
framfor alt til høsthamn for hester. Et-
ter ei tid hvor dovringer og frøninger 
brukte samme område ble det strid, 
særlig på grunn av at dovringene I 
1709 fi kk bygsla en del av området og 
betalte skatt for dette.  Og nettopp i 

dette området lå dyregravene. Og gra-
vene ble omtalt av mange vitner.   

Tre frøninger stevnet tidlig på året 
i 1714 fi re dovringer for retten.  Iver 
Nørstegård på Fron stevnet Oluf 
Hansen Linsøe på Dovre for retten 
fordi han hadde ”slaget hannem”  siste 
høst i en av ”deris lader”  i Atndalen. 
Det hadde nok vært slagsmål i en låve 
om retten til slåtten eller høyet.

Christoff er Bjerke fra Fron stev-
net Amund Andgård, Bjønnel Ekre 
og Hans Lindsø på Dovre for retten. 
De tre ble regna som hovemenn. De 
”bandt dref deris hester” av hamna i At-
ndalen og så ble det borte ”et shiud” for 
Christoff er.

Likeens stevnet Fredrik Listad på 
Fron både Hans og Oluf Lindsø på 
Dovre for at de ”kiørte deris hester af 
deris hafne” siste høsten  samtidig som 
”hans beste shiud” blev borte.  Et shiud 
eller skjut er ei hoppe.

Ingen dom ble avsagt på grunn av 
formelle feil.  Det ser ut som dovringe-
ne ble mistenkt for å ha tatt med seg de 
to hestene som var blitt borte. 

Om høsten i 1714 kom saka opp for 
tingretten i Atndalen med åtte lagret-
temenn fra Ringebu. Fogd og lensmann 
var med. Heller ikke denne gangen ble 
det avsagt noen dom. Med formelle feil 
ble saka henvist til nytt stevnemål. 

Frøningene får medhold 

I 1715 avsa sorenskriver Christan 
Sommerfelt dom i saka. Frøningene 
kunne fortsette med sitt eldgamle bruk 
av Atndalen.  Dovringene var strie på 
retten sin og godtok ikke dette. Almu-
en i Dovre hadde fått bygsel på hamna. 
Dovringene anka saka videre.

Folksomt i Atndalen

Året etter, i 1716 var saka oppe i lag-
tinget for Opplandene.  Da var retten 
på Storvollen i Atndalen og avhørte 
vitner. Etterpå var det befaring i om-
rådet. Det hele var omstendelig og tok 
tre dager. Da var det folksomt i den 
ellers grisgrendte Atndalen.  Åtte la-
grettemenn fra Vågå var med. 31 vitner 
fra Dovre, Fron, Folldalen, Venabygda, 
Grimsbu, Selsverket, Tynset og Opp-
dal forklarte seg. Disse vitnene hadde 
mangt og mye å fortelle.  

Det står på 18 tettskrevne sider i 
protokollen. Det aller meste dreide seg 
om hestehamna og bruken av den. Men 
noen forklarte seg også om elggravene.  

Hester datt ned i elggravene

Peder Lien,  husmann på Tofteeie på 
Dovre, var 71 år.  Peder hadde vært og 
hamna med hester i Atndalen i to pe-
rioder. Først i to høster, ”for 40 aar og 
derover.” Det blir i 1675-1676.  Andre 
gangen i tre høster, i 1690-1692.   Før-
ste gangen med hester til Ole Gull-
brandsen Angård og andre gangen med 
hester til Ole Bjørnsgård. 

Peder kjente til at ” Knuds Biørns-
gaards Hæste som var 2de skydd og et føl 
faldt ned i Elsgraverne”.  Peder hadde 
vært med ”og tog Dem op igien”.  Årstall 
for når to hopper og ett føll falt ned i 
elggravene er ikke nevnt.  Men temme-
lig sikkert, elggravene hadde vært til-
dekket, gjort klare for fangst, ettersom 
hestene falt ned i dem. Hestene hadde 
neppe tulla seg ned i åpne graver. 

Bård Onshus vitna at han et par 
ganger i året kunne være i Atndalen 
”paa Skytterie”. Det var både om som-
meren og høsten.  Bård fortalte videre 

Tingbøker forteller om dyregraver 
Sør for Folldal, på tvers av Atndalen ligger ei lang rekke med dyregraver, beregnet 

for fangst av elg under trekket mellom sommer- og vinterbeiteområdene. Stridigheter 
om hestehamn tidlig på syttenhundretallet med påfølgende rettsaker har bidratt 

til opplysninger om bruken av dyregravene.

TEKST OG FIGURER  JARLE BYE, FOTO SISSEL OG JARLE BYE, sissebye@online.no
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at han og Anders Solbroe ”giorde fær-
dig Elsgraverne”  for omtrent 35 år sida,  
rundt 1681.  De hadde vært i Atndalen 
i 14 dager og fi ska helt opp til Fallet i 
elva Atna.  Bård fortalte også at Knut 
Solberg og Knut Ilstad eide elggravene. 
Men de to hadde ikke vært med og satt 
i stand elggravene.  Solberg og Ilstad 
er garder i samme grenda på solsida i 
Nord-Fron.   

Peder Erlandsen fra Slåen i Follda-
len  var rundt 70 år.  Peder hadde byksla 
en plass i Atndalen av fogden og bygde 
opp Pedershuset og bodde der i fi re år i 
tida 1683-1686.  Da han kom til plas-
sen var elggravene ”som nu, gandske ned 
og igjenfalden ubrugelige”.  Da var nok 
dekket over gravene falt ned i gravene.  

Peder hadde opplevd litt av hvert. 
Dovringene hadde stevnet han for ret-
ten til å rydde og forlate plassen.   

Før saka ble avgjort  ”foruløckedes 
hans Creature”  så han måtte fare deri-
fra.  Men da kong Christian den 5. rei-
ste over Dovrefj ell ble Peder bedt om å 
skysse – og han skyssa kongefølget.

Halsten Grimsbu så elggravene før-
ste gang i 1706. Da var de ”ganske for-
faldne som De nu er”.

Ellers var det få som som viste hvem 
som eide gravene.  Men Peder Olsen 
Steien hadde hørt av foreldrene sine 
at frøningene brukte gravene. Mads 
Grimsbu hadde også hørt at de på 
Fron hadde bygd elggravene. Mads var 
48 år.  60 år gamle Ole Grimsbu vitna 
at frøningene ”brugte Elgsgraverne her 
norden for”. 

Store hestefølger – seint på høsten.

Børre Th oresen tjente hos Paul Han-
sen Lindsø på Dovre rundt 1675. 
Sammen med to andre karer hadde de 
60 hester i Atndalen. De kom ved mik-
kelsmesse, 29. september, og lot heste-
ne gå der til mortensmesse, 11. novem-
ber.  I de tre åra Peder Lien var med 
å gjete hester, 1690-1692, kom de èn 
gang ved korsmesse tid, 14 september, 
og to ganger ved mikkelsmessetid.  Og 
de lå i Atndalen med hestene til snø-
en kom.  Sammen med tre-fi re andre 
kunne også de ha til sammen 60 hester. 

Engebret Borkhus fra Folldalen vit-
na at de enkelte ganger lå en måned og 
enkelte ganger fem uker med hester 

Frøningene hadde lang veg  over snaue fj ellet til elggravene sine i Atndalen 

Gravrekka har sperra over Atndalen der en 
lett est kunne stenge dalen. Fra grav til grav er 

rekka på 2375 meter.
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Grav nr. 22 har endra seg mye sia den var i bruk. Slake gravvegger og bare litt  over 1,5 meter djup. 
Oval åpning øverst på 4,20 x 5,50 meter.
Den rommer likevel rundt 9 m3 opp til de lågeste kantene. 
Mye kvist ligger i grava.
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Den øverste grava på østsida av Atndalen, 
grav nr. 14, ligger på 810 meter o.h.  i steinete 
terreng.  Stein har vært brukt i gravveggene. 

Det var 30 cm med vatn i grava 7. juni 2013. 
Kanskje fi nnes rester av treverk i botn på 

grava. En sti opptrakka av dyr går ett er  øvre 
kanten av grava.                                                                                             

Øverst til høgre: 6 meter enda lenger opp er 
ei steinrøys lagt opp bedre.

Til høgre: 36 meter ovafor grava ligger første 
røysa med stor kantete stein, ”stabbesteiner”, 

ihopkasta hulter til bulter. 

fra Dovre.   Det er klart at med så sein 
hamning måtte dette kollidere med 
tida elggravene var klargjort for fangst.

Husrom og husly
Fangst av elg i dyregravene og fiske 
med sleo i Atna var trolig den eldste 
bruken av Atndalen fra frøninge-
nes side. Men de hadde en lang veg. 
Fire mils veg fra deres bygdelag og 
til Strømbua hevda de sjøl i 1705 da 
fogden baud fram allmenningen i At-
ndalen til byksling.  Vegen fra Fron 
over fjellet kom fram til Strømbua. 
Videre var den ennå ei mil nord-

over til elggravene.   De som satte i 
stand gravene og passa på om elg var 
fanga, hadde hus et sted. Elgkjøtt og 
skinn ble nok frakta i kløv på hester 
den fem mil lange kløvvegen tilbake 
til gardene på Fron.  Fòr til hestene 
var det nok av i Atnedalen.  På store 
gras- og storrsletter kunne de onne og 
få nok fòr. 

Dette utvikla seg nok til hestehamn 
om høsten og slått av så mye fòr at de 
til og med kunne ligge i Atndalen med 
krøtter om vinteren.   

Den gamle Solbråbua var av de eld-
ste som ble omtalt i 1716.  Den var av 

”ælde” råtnet ned. Bare tomta vistes på 
vestsida av Atna. Anders Solbrå hadde 
bygd opp ei ny Solbråbu.  Det var nok 
her Anders og Bård  Onshus bodde da 
de gjorde i stand elggravene.  

Frøningene hadde fl ere buer, blant 
anna Rasmusbua, Strømbua og Ran-
nebua.

Verre var det for Dovringene.  I 
begynnelsen hadde de ingen buer å 
overnatte i. De måtte ”giøre sig hytter i 
skaugen” hvor det var mest ved å fi nne, 
fortalte Jørgen Olsen Volden. 

Sør for gravrekka er ei hustomt gravd 
ut inn i en bakke. Her stod trolig et av 
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de første husværene til de som passa 
dyregravene.  

Enden på visa
Striden om bruken av Atndalen mel-
lom dovringer og frøninger ende i 
Overhofretten i 1717.  Frøningene fi kk 
medhold i at de fortsatt kunne bruke 
Atndalen som fra gammel tid. 

Men om de fanga elg i gravene ut-
over i 1700-åra vites ikke. Det er verdt 
å merke seg at når de var på ”Skytteri” så 
omfattet det også å skyte elg som had-
de gått seg ned i dyregraver.

Store djupe graver
De aller fl este gravene er gravd ut på 
furumo med store og fi ne lausmasser. 
Disse gravene har ingen synlige stei-
ner fra mur i gravsidene.  Gravene 
har naturligvis endra form sia de var 
i bruk. Bratte gravvegger vil med tid 
og stunder rase ned til en naturlig hel-
lingsvinkel.  Frost og tele vil med tida 
jevne ut gravene i jordmasse som ikke 
er frostfri.  I fj ella i Sør-Norge fi nnes 
eksempler på at frost og tele fullstendig 
har klemt sammen langsidene i mur-
te reinsdyrgraver.  Oppmåling  viser at 
mange graver har vært godt over 2 me-
ter djupe. Og den største ville ha rom-
met dryge 16 m3 med vatn.  

Knapt halvparten av gravene har 
markerte bruer eller forhøyninger på 
tverrsidene.  

Gammel gravrekke
Grav nr. 36 er forskjellig fra de andre. 
Det er ei spaltegrav. Typisk for disse 
er en rund eller oval forsenkning uten 
vollkanter eller bruer og med en spal-
te midt i. På grav 36 er spalten 0,35 
x 1,40 meter i botn og knappe 0,60 
meter til botn.  I mange gravrekker i 
Gausdal og Skåbutraktene fi nnes slike 
grunne, spaltegraver innimellom store 
djupe graver. Dette er tatt som et sik-
kert tegn på at disse små gravene ikke 
har vært i bruk i siste del av brukstida. 
De er mest sannsynlig veldig gamle og 
frost og tele har virka inn i svært lang 
tid. Grav nr. 36 har slett ikke vært i 
bruk på 1600-tallet slik som de store 
gravene.
Stengt opp mot steinur
På østsida av dalen går rekka opp til 
naken, bratt, uframkommelig steinur 
opp mot Bakkekampen. Ovafor den 
øverste grava her, nr. 14, har fangstfol-
ka kasta i hop ei røys med stor kantete 

Øverst: Grav nr. 1 ligger oppe på og utpå kanten av den bratt e bakken som stiger opp fra vegen 
til høgre. 
Over: Den blå jakken ligger på øvre kanten av grava. Nedre veggen i grava er rast ut. Elgen har 
trakka opp en sti langs øvre kanten av grava.

stein. Og litt lenger opp er stein mura 
opp bedre. Mellom grava, røysene, og 
steinura var det lettvint å stenge for el-
gen med nedfelte trær eller med mer 
forseggjort gjerde. 

Utspekulert plassering
Gravrekka har gått over Atndalen på ei 
elveslette like sør for der Atna svinger 
rett vestover. Grav nr. 15 ligger på elves-
letta ved foten av bakken på vestsida av 
dalen.  Trolig har det vært ei eller fl ere 

graver mellom denne nr. 15 og grav nr. 
1 på østsida. Plasseringa av nr. 1 er mes-
terlig, helt utpå raskanten på stupbrat-
te bakken ned mot dalbotn. Elgen går 
ikke frivillig sidelengs i så stupbratte 
bakker. Med sterk stengsel ovafor grava 
var nok grava et sikkert sted for å fange 
elg.  Også elggraver i Østre Storsjølia i 
Rendalen er presis gravd ut på samme 
måte utpå raskanter.  En skulle nesten 
tru at det var de samme folka som har 
gjort det.
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OM FORFATTEREN

Jarle Bye er pensjonist, 
87 år, og bor i Gausdal.
Hobbyen er kartlegging og oppmåling 
av dyregraver, og oversett ing av
gamle dokumenter.

     

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

Seminarer:
• Hjortevilt  
• Utmark som næring

Kurs: 
• Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
• Lokal foredling av hjorteviltkjøtt 
• Elgbeitetaksering
• Ettersøk videregående 
• Kurs i ettersøk på elg, hjort og 

rådyr 
• Jaktledelse
• Jaktsalg
• Jaktguiding
• GPS-Jakt – Bruk av hundepeiler

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

Neverfl ekking og jernblåsing
I tingbøkene står det også en god del 
om anna virksomhet i Atndalen. Blant 
anna neverfl ekking og jernblåsing.

Knut Bransnes fra Folldalen vit-
na at han i 1691-1695 tjente hos 
Ole Bjørnsgård på Dovre. Da hadde 
han og Hans og Erik Bjørnsgård og
Svend Ingelsgård vært i Atndalen og 
fl ekka never.  

Erik Tostensen Folldalen var om-
trent 50 år.  Han hadde tjente hos 
Paul Bjerken på Dovre i 1580-åra. Da 
hadde Erik og Paul vært i Atndalen og 
fl ekka never. Nevra kjørte de heim til 
Dovre om vinteren. Andre karer vitna 
også om neverfl ekking.

Den gamle utvinninga av jern fra 
myrmalm pågikk for fullt ennå rundt 
1700 i Atndalen. Forklaringene i 1716 

viser det. Det var karer fra Grimsbu i 
Østerdalen som dreiv på. 

Ole Grimsbu var 60 år og vitna at 
han hadde vært i Atndalen en to-tre 
ganger i året i 20 år med ”sin Jernblæs-
ning”.

Mads Grimsbu var 42 år i 1716. 
Mads hadde hatt sin gange i Atneda-
len i vel 30 år både om våren og høsten 
fra han var så stor at han kunne kom-
me hit ”at  Smelte Jern her norden for 
Elgsgraverne”.  Mads hadde i mange år 
hatt lov til å slå gras på Stadsbuvolle-
ne. Han hadde slått omtrent ett lass i 
året. Det gikk med til hestene når ”De 
var på Jern blæsing”. 

Peder og Haldor Grimsbu hadde 
bygd seg en bu eller hytte på et lite 
berg vestsydvest for Stadsbuøyen til 
”Deres Jernbrugs fornødenhed”. Bare 

tomta og noen få stokker lå igjen i 
1716.  Like ved er Blæsterbutjønne 
tegna på kartet i dag. Peder og to ka-
rer til hadde også satt opp låver ved 
Stadsbuøyen. Først en låve uten tilla-
telse fra dovringene som reiv ned lå-
ven. Etterpå en låve med tillatelse fra 
dovringene.  

Jon Toresen Grimsbu tok jernmalm 
her ”under fi eldet” for 25 år sia. Det blir 
i 1691.  I 1711 hadde han satt opp en 
høystakk som dovringene hadde tatt 
fra han. Jon hadde ofte vært her ”eff ter 
malm og paa Skytterie”.  

Simen Jonsen Grimsbu var bare 36 
år i 1716. Simen  vitna at han på ei 
20 års tid hadde farta i Atnedalen med 
hans ”Jernbrug”. 
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BLANDER FARSE: Farsen er nesten ferdig blandet. Salt er siste ingrediens som tilsett es før stapping. 
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Viltspekepølser er 
kronen på verket

Iver Lahaug (67) fra Skjetten er en allsidig jeger som fullt ut dyrker gledene ved å 
ta vare på utbyttet. Øverst troner hjemmelagde viltspekepølser av ypperlig kvalitet.

TEKST HELGE HAGEN�FOTO BJØRN INGE KARLSEN

Produksjon av spekepølser har jeg dre-
vet med de siste 20 årene, forteller La-
haug. – Men gjennom de første 10 årene 
må jeg innrømme at resultatene ofte ble 
mislykket. Da brukte jeg den gamle na-
turmetoden, der oppskriftene innebærer 
bruk av væske i farsen, lang tørketid og 
ingen bruk av melkesyrebakterier til 
startkultur. Denne fremgangsmåten ble 
sjelden vellykket for min del. Heldigvis 
kom jeg over beskrivelser av den moder-
ne produksjonsmåten for spekepølse. Da 
jeg begynte å forholde meg til slike opp-
skrifter og ikke minst metode, endret re-
sultatene seg radikalt til det bedre.

Sendte pølse til Nofima

For noen år siden leste Lahaug om en 
test av viltspekepølser i Villmarksliv. Da 
bestemte han seg for å sende en av sine 
rådyrpølser til pølsemakermester Tom 
Chr. Johannessen på Nofi ma, Ås. – Det 
var absolutt ikke uten spenning, og jeg 
var åpen for nokså nådeløs kritikk, sier 
Lahaug. Men så kom en meget positiv 
tilbakemelding, der det het at «dette er 
et meget godt produkt med veldig god 
og harmonisk smak». I tillegg hadde 
Nofi ma testet visse vitale forhold i pølsa 
som har med matvarens trygghet å gjøre. 
Det viste seg at både pH (surhetsgrad) 
og vannaktivitet (mål for graden av til-
gjengelig vann) var i skjønneste orden. 
– Da må jeg innrømme at stoltheten 
meldte seg, sier Lahaug.

Resept og metode

Resepter (oppskrifter) og metoder for 
produksjon av spekepølser med bruk 
av startkultur av melkesyrebakterier 
har en rekke særegenheter. For å oppnå 
godt resultat er det viktig å følge både 
resept og metodikk så langt det lar seg 
gjøre. Hele prosessen fram til ferdig 
pølse kan ta fra bare tre til seks uker, så 

pølsemakeren kan følge med fra dag til 
dag på alt det spennende som foregår.

Lahaugs rådyrspekepølse

Iver Lahaug bruker denne oppskriften 
når han lager viltspekepølser med rå-
dyrkjøtt som hovedingrediens:
•  5,8 kilo rådyrkjøtt eller annet 
 kjøtt fra hjortevilt
•  2,2 kilo svinespekk uten svor
•  2 kilo ytrefi let av svin eller 
 svinekjøtt med tilsvarende lite fett 
•  170 gram salt
•  170 gram nitrittsalt
•  60 gram druesukker
•  15 gram peppermiks
•  10 gram knuste einerbær
•  10 gram startkultur

Viktig metodikk

Begrepet metodikk innebærer rekke-
følgen og den tilstand ingrediense-
ne befi nner seg i når farsen blandes. 
Metodikken er avgjørende for pølse-
makerens suksess. Rådene fra Nofi ma 
som Lahaug følger, er:

• Kjøtt og spekk kvernes mens 
 råvarene har noen få minusgrader. 
• Sukker og startkultur tilsettes 
 og blandes inn.
• Salt og krydder tilsettes og 
 blandes inn.
• Farsen fylles i tarmer, kaldrøykes 

(eventuelt) og henges opp til mod-
ning.

STAPPES MED KVERN: Lahaug har pølsehorn til kverna og bruker den til stapping av 
spekepølsene. Det fungerer utmerket. Pølsestapper er en annen god mulighet.
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Modning av spekepølse

Modningen for moderne spekepøl-
se der det brukes startkultur i farsen, 
krever høy luftfuktighet og høye tem-
peraturer i starten av prosessen. En 
velfungerende luftfukter er nødvendig 
for å lykkes. Nofi ma anbefaler her føl-
gende betingelser:

• To dagers fermentering ved 24 
grader og 92 – 95 prosent relativ 
fuktighet. 

• To dagers tørking ved 20 grader 
og 88 prosent relativ fuktighet.

• To dagers tørking ved 18 grader 
og 85 prosent relativ fuktighet.

• Ferdig tørking ved 10 – 15 grader 
og 80 – 85 prosent relativt fuktig-

den moderne måten å lage spekepøl-
se på. En av de aller største fordelene 
utenom større hygienisk sikkerhet og 
jevn kvalitet på resultatene, er tempoet 
i prosessen. Når alt klaff er 100 prosent 
– og det gjør det faktisk nesten hver 
eneste gang – har du ferdige, egen-
produserte spekepølser bare tre uker 
etter at du blandet farsen og stappet 
pølsene! Og da kan begrepet pølsefest 
få en helt ny betydning, sier Iver La-
haug. Han avslutter med å fortelle at 
nødvendig ettervekst i pølsemakeriet 
på Skjetten også er sikret. Lahaug er 
svært glad for at barnebarnet Jonas 
på 24 år vil føre bestefarens gode spe-
kepølser videre. 

het i resten av tørkeperioden. Den 
varer inntil tilstrekkelig med vann 
er tørket ut. Nødvendig tørketid 
avhenger særlig av pølsas kaliber – 
det vil si dimensjon. 

• Anbefalt tørkesvinn er cirka 35 
prosent. Det blir dermed nødven-
dig å foreta regelmessig veiing av 
pølsene fra start til slutt i prosessen.

Vil gjerne inspirere 

– Mitt ønske er å inspirere andre med 
tilgang på viltkjøtt til å forsøke, sier 
Lahaug. For min del, familie og venner 
har dette bydd på mye matglede. Som 
tidligere nevnt er det fullt overkom-
melig for amatører å benytte seg av 

HENGES OPP: Moderne produksjon av spekepølser krever styring av klima under modningen der temperatur og luft fuktighet er avgjørende. 
For å ha best mulig kontroll, har Lahaug laget et eget modningsrom for spekepølsene sine.
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OM FORFATTEREN

Helge Hagen (67) fra Brumunddal har 
skrevet en rekke bøker. Mest kjent er 
Røyk og rak, tørk og grav fra 2002. 
Hagen har også skrevet boka Pølser 
og øl. Begge titlene er fortsatt  i salg. 

TO STILARTER FOR SPEKEPØLSE

Produksjonen av spekepølser i Norge har to stilarter, der produktene får ulikt 
preg på grunn av helt ulike metoder. Fra gammelt av har spekepølse vært laget 
med naturmetoden, der pølsene stappes og henges opp vinterstid på stabbur 
og tørker sakte til godt utpå vårparten. De gamle smakspreferansene tilsa også 
tilsetning av søtstoff er, som for eksempel honning, sirup eller saft  til slike pølser. 
Dermed får disse spekepølser som regel merkbar søtsmak. I Valdres står denne 
tradisjonen spesielt sterkt, og spekepølser i dett e distriktet heter kurv. 

Moderne metode for produksjon av spekepølse innebærer blant annet bruk av 
startkultur i form av melkesyrebakterier som tilsett es farsen. Vekst av melkesy-
rebakterier stimuleres ved tilsetning av druesukker. Det holdes et høyt tempe-
raturnivå (over 20 grader) og høy luft fuktighet særlig i starten av prosessen som 
benevnes fermentering. Dett e innebærer at melkesyrebakteriene omdanner 
sukker til melkesyre. Surhetsgraden i pølsene synker, og pølsa får dermed god 
hygienisk beskytt else. Ved optimale betingelser vil ei spekepølse ha oppnådd 
nødvendig tørkesvinn på 30 – 35 prosent ett er bare tre uker. 

Det er gjort sensoriske undersøkelser som viser at den nevnte «hurtigspe-
kingen», ikke gir pølser med dårligere kvalitet eller smak enn den tidkrevende 
naturmetoden. Fermenterte spekepølser har syrlig smak.

En versjon av denne artikkelen er tid-
ligere publisert i magasinet Villmarks-
liv i april 2014. 

FERMENTERING OG STARTKULTUR

Nøkkelen til å forstå seg på spekepølsas indre liv er å vite litt  om begrepet fer-
mentering, samt fordelene ved bruk av startkultur. Fermentering innebærer at 
melkesyrebakteriene vekkes til live, vokser raskt og gir pølsa en fastere konsis-
tens ett er et par dager. Da er mesteparten av fermenteringen allerede ferdig. 
Melkesyrebakteriene som gjør dett e viktige arbeidet i farsen, tilsett es for hver 
produksjon av pølse. Fordelen med slik startpodning er å sørge for at de ønskede 
melkesyrebakteriene får dominere produktet. Bruk av startkulturer påvirker og 
sikrer produktets prosess og bidrar mye smaksmessig. 

Startkulturer til spekepølse forhandles blant annet av krydderleverandører. 
Kulturene oppbevares dypfrosne og er velegnet til bruk også i 
småskalaproduksjon og for amatører. I dag bruker de fl este profesjonelle 
aktører startkultur i spekepølse.

RÅDYRPØLSE: Nydelig vare av egen hjemmeproduksjon. Rådyrpølsa til Iver 
Lahaug er av utmerket kvalitet. 
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Satser stort på rein og elg
Stensaas Reinsdyrslakteri i Røros kommune tar årlig hånd om 14 000 tamrein. 7000 
dyr slaktes ved anlegget på Stensåsen. I tillegg har bedriften en slaktebuss stasjonert 

i Nordland. Årlig kjøper bedriften 5000 reinskrotter fra slakterier i Nord-Norge, 
hovedsakelig i Finnmark. I 2017 mottok bedriften 600 elgskrotter fra jaktlag i Midt-

Norge. 8000 reinskinn og 100 elgskinn ble videresendt til samarbeidspartneren Granberg 
Garveri nord for Haugesund.

TEKST OG FOTO: ARNE NYAAS
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Stensaas Reinsdyrslakteri driver stort 
innen slakting og bearbeiding av rein, og 
mottak av elg. Bedriften har i tillegg eget 
pølsemakeri, røykeri og egen rakfi skpro-
duksjon.

Bedriften som i dag har 39 ansatte 
fordelt på 28 årsverk, har de siste årene 
gjennomført en omfattende utbygging. 
Nå er en ny skjærehall på nesten 170 
kvadratmeter tatt i bruk, sammen med 
et nytt kjølerom på 180 kvadratmeter. 
I tillegg har familiebedriften bygd to 
gammer, den ene for røyking av viltkjøtt. 
Investeringene de siste årene er på 11 
millioner kroner. Bedriften som også har 
eget pølsemakeri, satser fullt og helt på 
nyskapning og kvalitet.

- Utbyggingene har vært helt nødven-
dige. Nå kan vi satse enda sterkere på 
egen produktutvikling. Målsettingen vår 
er å utnytte råvarene på best mulig måte, 
presiserer daglig leder Arnstein Stensaas 
(68). Mens han tar seg av drifta ved 
reinsdyrslakteriet, har datteren Johanne 
Stensaas (30) fullt fokus på markedet.

Bedriften ligger på Stensåsen ved 
riksvei 31 mot Sverige, 25 kilometer øst 
for Røros sentrum. Med datteren Johan-
ne på laget kan Arnstein fornøyd kon-
statere at fj erde generasjon har trådt inn 
i familiebedriften. Sammen med faren 
har Johanne og resten av ledergruppa 
skapt stor vekst de siste årene. Strategi-
en for ytterligere satsing ble lagt for fem 

år siden, via programmet «Vekst 2020». 
Innovasjon Norge har vært en viktig 
støttespiller, men også Forskningsrådet, 
Rørosregionen Næringshage og andre 
samarbeidspartnere.

Stensaas Reinsdyrslakteri hadde i 
2017 en omsetning på nesten 70 millio-
ner kroner, en økning på 16 millioner fra 
2016. Veivalget ble tatt for fem år siden. 
Skulle familiebedriften fortsette som før, 
eller satse off ensivt på ny vekst? 

Far og datter var skjønt enige: - Vi 
satser!

I tillegg til slakteriet, har familiebe-
driften også et pølsemakeri som er viden 
kjent for topp kvalitet og ypperlig smak. 
Den anerkjennelsen må de dele med 
pølsemaker Stein Nordbrekken.

Det startet for 128 år siden

Dette opplyser rørosbedriften på sin 
nettside: «Det som nå er en solid fami-
liebedrift startet så smått med en rein-
handel i ny og ne rundt 1890. Siden da 
og frem til i dag har vi utviklet oss til å 
bli et av landets største og mest moderne 
reinsdyrslakteri.

Utviklingen fra gammeldags buskslak-
ting, der bare innvollene og innmaten 
ble tatt ut før dyrene ble fraktet frem 
til gårds med hest og slede, og frem til 
dagens drift- og slaktemetode, har vært 
enorm. Her ligger det generasjoner med 
kunnskap som vi viderefører i dagens 
moderne drift».

Streng kontroll

Alle som driver i slakteri- og kjøttbran-
sjen er underlagt streng hygienisk kon-
troll.

- Og sånn MÅ det være! For 30 til 40 
år siden kunne det være så som så. I dag 
er det annerledes. Elgjegerne fortjener 
ros. De er fl inke i behandlingen av felte 
dyr. Og det kan jeg forsikre: Det kom-
mer ikke ett eneste elgslakt som ikke 
er skikkelig behandlet, inn til oss! I dag 
gjør viltkontrollørene en solid jobb. I til-
legg blir samtlige elgskrotter sjekket av 
veterinær her på slakteriet. Elgjegerne i 
dag fortjener ros for jobben de gjør, un-
derstreker Arnstein Stensaas.

Arnstein Stensaas (68) har grunn til å 
være stolt over tingenes tilstand i dag. 
Familiebedrift en har de siste årene 
investert for 11 millioner kroner, blant 
annet i ny skjærehall, nytt  kjølerom og to 
gammer, den ene for røyking av viltkjøtt . 
Stensaas Reinsdyrslakteri AS er i dag 
et av landets største og mest moderne 
reinsdyrslakteri. Foto: Arne Nyaas
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OMTALE AV FORFATTER :

Arne Nyaas ( 70 ), bosatt  i Dalsbyg-
da i Hedmark er lærerutdannet og 
en kjent skikkelse i villreinmiljøet, 
med blant annet redaktøransvar for 
«Villreinen» (2005 – 2017), magasinet 
«Forollhogna» (2014 – 2017) og nett re-
daktør for hognareinen.no. Arne, med 
stor fotointeresse, har også bakgrunn 
som journalist både fra avis og «JE-
GER hund & våpen».

gere økning i år. Ja, dette er et populært 
tilbud som storviltjegerne gjerne benyt-
ter. De henter alt ferdig pakka!

Viktig samarbeidspartner

Slakteriet på Stensaasen leverer årlig 
8000 reinskinn til Granberg Garveri i 
Rogaland.

- Granberg henter skinn både her 
og i Sverige. Vi legger skinnene rett i 
salt-trommelen, som lastes over på hen-
tebilen. Dette er både lettvint og eff ek-
tivt. I tillegg henter Granberg skinn rett 
fra jegere fl ere steder i Østerdalen og i 
Gudbrandsdalen. Dette er skinn som le-
veres tilbake til jegerne, etter berednin-
gen. Akkurat nå har vi 2000 reinskinn 
på lager, skinn som vi skal selge. Siste 
nytt er plastbelegg på skinnsida. Dette 
er skinn som kan brukes som sitte- og 
liggeunderlag, og skinn som varer lenge, 
ivrer Arnstein Stensaas.

- Hva med elg- og hjorteskinn?
- Årlig tar vi imot -  og videresender - 

anslagsvis 100 elgskinn fra lokale jaktlag 
i Røros-distriktet. Forutsetningen er at 
Granberg kan ta imot. De største elgs-
kinnene går til garving. Sluttproduktet 
er lær. Inntrykket vårt er at mange elgs-
kinn kastes i dag. Det er synd, for elgs-
kinnene er også en stor ressurs.

Hjorteskrottene kjøper vi i hovedsak 
fra jegere bosatt i Trøndelag, Møre og 
Romsdal og lenger sørvestover, i fj or an-
slagsvis 100 til 150 slakt. 

- Kjøper dere rådyr, også?
- Nei, det er langt imellom at rådyr 

leveres på slakteriet her. Men, rådyrbe-
standen, den er stor også i vårt distrikt. 
Spesialitetene våre er rein, elg og hjort. 
Maten som vi produserer her på Stenså-
sen har smak av fj ell og vidde, og er det 
nærmeste du kan komme naturen. Dette 
er kvalitetsmat, rett og slett, understre-
ker Arnstein Stensaas. 

Dyktige storviltjegere

Arnstein Stensaas, som sjøl er en ivrig 
og dyktig elgjeger, snakker varmt både 
om bedriften som familien har skapt på 
Stensaasen, men også om dagens jeger-
stand.

- Storviltjegerne i dag er dyktige, rett 
og slett.  Nesten alt skjer etter «boka». I 
tillegg arrangeres det kurs for viltkontrol-
lørene – som har mye å passe på når de er 
ute i felten. Nedskjæringen av elg og vill-

rein til privat konsum her hos oss, skjer på 
den gamle slaktelinja. All annen nedskjæ-
ring foregår på den nye slaktelinja.

- Stensaas er kjent for å levere ei knall-
god spekepølse. Mange elgjegere og vill-
reinjegere leverer kjøtt på slakteriet, for 
senere å hente store kartonger med fer-
digprodusert vare.

- Ja, det stemmer. I tillegg leverer vi 
mye kjøttfarse og hakk. Leiearbeidet 
økte mye i 2017, og vi venter en ytterli-

Far og datt er er tredje og fj erde generasjons Stensaas. Johanne Stensaas (30) har de siste 
årene sammen med faren og resten av ledergruppa ved slakteriet, satset off ensivt på nye 
produkter og nytt  design på innpakningen av varene. Nye produkter er blant annet viltburger, 
pølser og tørka og røkt kjøtt . Foto: Astrid Brennmoen

Slakteriet på Stensåsen i Røros leverer årlig fl ere tusen reinskinn til samarbeidspartneren 
Granberg Garveri.  I månedsskift et april/mai i år hadde Arnstein Stensaas 2000 returskinn på 
lager, alle for salg til interesserte kjøpere. Siste nytt  er plastbelagte skinn, som tåler mye fukt 
ved bruk utendørs. Foto: Arne Nyaas
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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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Forhandlarar over hei le landet

Beredning - Garving
Salg av skinn og lær.
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Hjortejakta er oft e «enkeltmannsjakt».

Sett  og skutt  – nå med mulighet 
for å registrere enkeltmannsjakt  

TEKST : KARI BJØRNERAAS, BODIL HAUKØ, ANE J. TANGVIK FOTO : JOHAN TRYGVE SOLHEIM

Siden Sett og skutt ble lansert i 2012 
har nettstedet vært under stadig ut-
vikling. Nytt for 2018 blir mulighe-
ten til å registrere flere sett elg og 
sett hjort-skjema per jaktfelt per dag. 
Dette er aktuelt i de jaktfeltene hvor 
jegere jakter alene. Det er fremdeles 
mulig å registrere sett elg og sett hjort 
for jaktlaget samlet, noe vi anbefaler 
at alle som jakter som et lag forsetter 
med.

Utvikling av Sett og skutt 

Den elektroniske rapporteringstje-
nesten Sett og skutt, www.settogskutt.
no, ble lansert for innlegging av sett 
elg og sett hjort i 2012. Året etter ble 
systemet tilpasset registering av slak-
tevekter. I 2017 ble det også mulig 
å legge inn felte villrein og rådyr på 
Sett og skutt. Stadig flere jegere tar i 
bruk systemet. En av fordelene er at 
valdansvarlig representant får løpende 
informasjon fra jakta, og at kommu-
nen enkelt kan importere dataene til 
Hjorteviltregisteret.

Ønske om endring i registering av sett 

hjort og sett elg

Mange leverer sett elg og sett hjort 
via Sett og skutt, men til nå har det 
kun vært mulig å registrere ett skjema 
per jaktfelt per dag. Elg- og hjortejakt 
foregår gjerne som lagsjakt, og for de 
fleste har derfor systemet fungert bra. 
Der har imidlertid vært utfordringer i 
enkelte områder hvor jakta ikke fore-
går som lagsjakt, men som såkalt «en-
keltmannsjakt». Dette gjelder spesielt 
hjortejakt, men også enkelte elgjegere 
jakter alene. 

I tilfeller hvor det foregår enkelt-
mannsjakt, har det vært en utfordring 
å få inn korrekte sett hjort og sett 
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elg data via Sett og skutt. Dette for-
di jegere må legge sine opplysninger 
til data som allerede er lagt inn av en 
annen jeger, og jegere kan slette ek-
sisterende data før de legger inn sine 
egne. Dette fører i mange tilfeller til 
feil summering og tap av data. 

Mulig å registrere enkeltmannsjakt på 

elg og hjort

Det har over tid vært ytret ønsker 
om å endre Sett og skutt slik at en-
keltjegere kan levere inn sett elg og 
sett hjort. Fra jakta 2018 blir dette en 
mulighet. Det vil si at det fra og med 
årets jakt blir mulig å registrere fle-
re sett elg- og sett hjort-skjema per 
jaktfelt per dag. Systemet vil så legge 
sammen data fra enkeltjegerne, slik at 
data som importeres til Hjorteviltre-
gisteret vises samlet for jaktfeltet og 
er sammenlignbare med tidligere rap-
porterte data.

Det er fremdeles mulig å registrere 
sett elg og sett hjort for jaktlaget sam-
let. Det er da jaktleder, eller den jakt-
leder delegerer oppgaven til, som skal 
rapportere sett elg- og sett hjort-data 
via Sett og skutt. 

Hvordan vil det nye systemet fungere 

for jegeren?

Systemet vil i stor grad være lik 
dagens løsning, og det er samme in-
formasjon som skal registreres. For-
skjellen er at innloggingen vil følge 
jaktfelt og jegernummer, ikke bare 
jaktfeltet som tidligere. Dette åpner 
for at flere jegere kan registrere data 
på samme jaktfelt på samme dag. Det 
er selve visningen av registrerte data 
som er justert og endret. For at det 
skal komme tydelig frem hvor mange 
som har registrert data på jaktfeltet 
vil både jegerens egen registrering og 
registreringer gjort av andre jegere for 
jaktfeltet vises. Er det flere enkeltje-
gere som har registrert data vil dette 
vises på totalsummen for jaktfeltets 
observasjoner og jegerdager. I tillegg 
vil navnene på registrator vises. Det-
te slik at jaktleder enkelt får oversikt 
over hvem som har registrert data på 
jaktfeltet. 

Selv om det åpnes opp for at hver 
enkelt jeger kan registrere sine opp-
lysninger fratar ikke dette jaktleders 

rolle. Det er fortsatt jaktleder som 
skal avslutte jakta og gi beskjed til 
kommunen om at alle data er regis-
trert. Jaktleder skal ha oversikt over 
hvem som jakter i terrenget og even-
tuelt purre opp om det mangler regis-
treringer fra enkelte jegere. 

Hvorfor denne endringen?

Sett elg og sett hjort danner grunn-
laget for bestandsindekser som bru-
kes aktivt i hjorteviltforvaltningen og 
-overvåkingen. Alle endringer i må-
ten man samler inn data på må derfor 
vurderes, blant annet fordi dette kan 
få konsekvenser for indeksene vi lager 
basert på dataene.

Når det nå blir mulig for flere je-
gere å registrere hvert sitt sett hjort- 
og sett elg-skjema på samme jaktfelt, 
kan vi komme til å se endringer som 
gjøre det mer utfordrende å sammen-
ligne historiske data med nye. Det er 
imidlertid usikkert i hvilken grad en 
slik endring vil påvirke datamateri-
alet. Det er også usikkert hvor vidt 

den nye muligheten vil bidra til større 
oppslutning om registreringene, eller 
om ansvaret i større grad pulveriseres 
når det fordeles på flere jegere. Alle 
som jakter som jaktlag oppfordres 
derfor til å fortsette å rapportere sett 
elg og sett hjort som jaktlag, og ikke 
som enkeltjegere. Videre bør alle som 
bruker dataene være oppmerksomme 
på denne endringen, og vurdere om 
uventende endringer i bestandsindek-
ser basert på sett elg og sett hjort kan 
være forårsaket av en endring i rap-
porteringsrutiner i sitt område. 

OMTALE AV HOVEDFORFATTER :

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

JEGERE KAN RAPPORTERE FØLGENDE VIA SETT OG SKUTT, 
WWW.SETTOGSKUTT.NO:
• Sett  elg, inkludert felte elg
• Sett  hjort, inkludert felte hjort
• Felte villrein
• Felte rådyr
• Skrantesjuke-prøver fra elg, hjort, rådyr og villrein 
• Informasjon fra merkelappen for alle artene, bl.a. merkelappnummer, vekt, 

antall gevirtakker og koordinatene hvor dyret er felt.

Foreløpig skjermbilde av sett ogskutt .no på dataskjerm. Det kan forekomme endringer. 
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Viltforvaltning i Polen
-inntrykk og lærdom ett er et besøk i statskogsreviret Zamrzenica

Polen er på størrelse med Norge, men har en helt annen frodighet. 
Vilttettheten er stor og Polen er for mange jegere Europas jaktland nr. 1. Det legges stor vekt 

på viltforvaltningen og jakta er velorganisert. Inntrykkene er mange etter at deler av 
redaksjonsrådet og styret i Stiftelsen Elgen la sin studietur til Polen høsten 2017. 

TEKST : FRANK ROBERT LUND, VIDAR HOLTHE, KNUT MADSLIEN, TORSTEIN STORAAS OG OLE MATTIS LIEN

Polen 

Polen er på i alt 312 679 km2. Dette til-
svarer 95 % av Norges areal, men pro-
duktiviteten og frodigheten er en gan-
ske annen. De sentrale deler av Polen er 
overveiende fl ate, fruktbare og med stor 
jordbruksproduksjon. I sør er det mer 
skog og fj ellområder. Dyrket mark utgjør 
60 % av landarealet, mens 29 % er skog.  
Etter privatiseringene er fortsatt meste-
parten av skogen statseid, og bare 17 % 
er privat og da som «husbehovsskog» i 
tilknytning til private landbrukseien-
dommer.  Furudominerte skoger utgjør 
hele 69 % av skogarealet. I engelsk over-
settelse skriver polakkene selv at viltet er 
Statens eiendom. Den som disponerer 
retten til å jakte på terrenget må beta-
le skadeserstatning for innmarksskader 
(-ikke skogskader- ) forårsaket av vills-
vin og hjortevilt. For skader forårsaket 
av visent (europeisk bison) er det staten 
som betaler erstatning. 

Som i alle de andre tidligere Øst-eu-
ropeiske landene har man etter system-
skiftet beholdt det gamle revirjaktsys-
temet. Loven setter et minstekrav for et 
revir på 30 000 daa. Begrepet «revir» kan 
sidestilles med vårt «vald».  I praksis er 
landet permanent delt inn i 5112 revirer.  
Av disse er 93 %  disponert av jaktklub-
ber tilsluttet det polske jegerforbundet, 
mens de resterende 7 % er disponert av 
Staten gjennom statsskogbruket. For 
alle revirer er det krav om minst 10 års 
leie- og planperioder.  

Landet har 38,5 mill. innbyggere, men 
bare 120 000 registrerte jegere. Av alle 
registrerte jegere er det ca. 48.000 ( 40% 
) aktive hvert år. 

Jakt og jaktlovgivning

For å bli jeger i Polen må man gjen-
nom en omfattende jegerprøve og delta 
i et ettårig treningsprogram i en jeger-
forening. Etter tre års jegererfaring kan 

man gå opp til en ny og utvidet prøve 
om hjorteviltbiologi, trofevurdering og 
rettet avskytning. Først etter det får man 
anledning til å felle gevirbærende hjort. 
Det kan også nevnes at i Polen er det 
en promillegrense på 0,0 % når man er i 
kontakt med sitt jaktvåpen, på jakt eller 
på reisen til og fra jakt.

Bruk av åte eller foring i forbindelse 
med jakt og avskytning er forbudt bort-
sett fra for villsvin. I Polen foregår jakta 
på naturens premisser. Jakt i hegn er for-
budt. Det samme er «dyrking» av store 
trofèer med kunstige midler.

Når du jakter med rifl e i Polen gjelder 
følgende kaliberbestemmelser :

Rådyr :  På 100 meter skal kula ha en 
anslagsenergi på minimum 1.000 joule

Annet vilt : På 100 meter skal kula ha 
en anslagsenergi på 2.000 joule

Videre er det verdt å merke seg at det 
kun er tillatt å benytte siktekikkerter 
med maks. 3 X forstørrelse på drivjakter. 
Variable kikkerter som kan stilles ned til 
3 X forstørrelse er tillatt. I følge den pol-

ske lovgivning skal jegere på drivjakt ha 
minst 2 elementer i jaktklærne i fl uorise-
rende farger, dvs. gul eller orange.

Med en stadig mer urbanisert befolk-
ning hjelper det lite at jegerne er aldri så 
dyktige og aldri så mye perfeksjonister 
innen sin hobby når de utgjør en så liten 
minoritet i et samfunn som på kort tid 
har fj ernet seg fra jakten og høstingen 
fra naturen.  

Mange jegere og viltforvaltere i Eu-
ropa fi kk kaff en i vrangstrupen i vinter 
da det ble kjent hvilke  tilleggsparagrafer 
innenfor jaktlovgivningen som polske 
myndigheter hadde vedtatt. Vi har sak-
set følgende :

1.Forbud mot å forstyrre viltet utenom 
jakt. Dette innebærer blant annet at je-
gerne ikke kan trene sine jakthunder på 
vilt.
2.Forbud mot å delta på jakt for alle 
under 18 år. Resultatet av dette gjør det 
umulig å overføre jakttradisjoner fra ge-
nerasjon til generasjon.
3.Det vil framover ikke være noen re-

Vi fi kk en solid innføring i polsk viltforvaltning og jakt. Foto : Johan Trygve Solheim
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Vi ønsker  skitt jakt og en innholdsrik høst!

• høyest mulig tømmerpris 
• full avsetning 
• gode skogstjenester 
• tydelig stemme for  

grunneierretten 

Vi har skapt verdier for våre 
eiere siden 1903. Vårt fokus har 
hele tiden vært det samme;   

GLOMMEN SKOG SA
Pb 1329, Vestad | 2405 Elverum | 62 43 53 00
firmapost@glommen.no | www.glommen.no

aksjoner eller bøter for å sabotere jakt. 
Resultatet blir at jaktmotstandere kan 
gjennomføre eff ektive blokader og sabo-
tere jakter uten noen form for straff .
4.Utnevnelse av lederen for landets 
jegerforbund skal i fortsettelsen skje 
av Polens miljøminister som også kan 
avskjedige denne. Resultatet eliminerer 
det selvstyre som det polske jegerfor-
bundet har hatt tradisjon for, og er et di-
rekte angrep på demokratiske prinsipper.
Disse bestemmelsene vil bli utvidet med 
et forbud mot blyholdig ammunisjon 
og periodisk helsekontroll for jegere 
hvert 5. år.

Den europeiske jegerorganisasjonen 
FACE (-som representerer nærmere 7 
mill. jegere- ) har rettet en sterk appell 
til den polske presidenten om å overveie 
lovendringene og bringe dem i overen-
stemmelse med Bernkonvensjonen og 
de europeiske menneskerettigheter. 

Skal-skal ikke!

(-Ole Mattis led valgets kvaler da han 
skulle på jakt i Polen for første gang- )

Så kom kvelden med individuell jakt. 

Sammen med en lokal skogvokter reiste 
jeg ut til tildelt område. Store maisåkrer 
sto uhøstet. Et eldorado for villsvin. Et-
ter et par turer ut av bilen ved noen jor-
dekanter, bar det inn i skogen. Vi var ute 
av bilen i nærheten av noen foringer, og 
ved et sumpområde, men kun noen rå-
dyr var å se. Skogvokteren foreslo å sitte 
i et jakttårn i kanten på ei stor myr som 
avslutning før det ble mørkt. Der pleier 
det å være bra med villsvin sa han. Jeg 
var enig, og kursen gikk mot myra. Jeg 
og skogvokteren hadde mye å prate om 
med felles utdannelse og bakgrunn. Vi 
kjørte gjennom skogområder med store 
herjinger etter storm tidligere på året. 
Den største vindfellingen i moderne 
polsk historie kunne han fortelle. Men 
guttene hans hadde vært fl inke til å ryd-
de opp, lange tømmerlunner langs vege-
ne vitnet om det.

Framme ved området der det etter ek-
spertens råd skulle være bra med villsvin, 
smyger vi oss et stykke gjennom skogen 
før ei stor myr åpner seg, ja nærmest et 
sumpområde. I graset ut over myra skim-
ter vi et nesten sammenhengende vann-
speil. Et høyt jakttårn står innimellom 

noen store furuer. Vi klyver opp i tårnet 
i det sola går ned. Vel oppe i tårnet ser vi 
et utall av villsvinstier i en blanding av 
gras, siv og vann. Dette lover godt!

En halvtime går med speiding ut over 
myra. Intens bruk av kikkert avdekker 
bare ender og en rovfugl. Så med ett hø-
res svak plasking i en kanal til venstre for 
oss. Nå kommer villsvina hvisker skog-
vokteren! Jeg gjør meg klar. Plaskingen 
tiltar! Noe rører seg i krattet ved kana-

Det manglet noe på viltparaden den kvelden. 
Til venstre en tankefull Ole Matt is Lien. 
Foto : Johan Trygve Solheim
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len om lag 100 meter unna oss. Men det 
er da ikke svart, og jeg mener bestemt 
å se gevir! «Red stag» hvisker skogvok-
teren opphisset. Opp fra kanalen stiger 
verdens fi neste kronhjort. Den stiller seg 
opp med bredsida mot meg, blank og 
fi n. Jegerblodet bruser! Trådkorset lig-
ger på bogen og jeg sitter med anlegg på 
tårnkanten. En ideell skudsjanse. Bare å 
trykke av!  Men en tanke har sneket seg 
inn i bakhodet; dette vil antagelig koste 
mye mer enn de zlotyene vi har betalt for 
å felle villsvin, hind, kalv og spissbukk? 
Trykket på avtrekkeren løsnes litt. Hvor 
mye vil det koste å felle denne hvisker 

jeg til skogvokteren. Hjorten står fortsatt 
rolig og speider utover myra. Min nye 
venn skogvokteren mumler noe om at 
det var felt en tilsvarende i området for et 
par år siden, og den hadde kostet 28 000 
zloty. «Your wife will forgive you» la han 
til. Valutakalkulatoren begynte å jobbe 
på høytrykk i øvre etasje. Over 60 000! 
Bukken begynte å beite. Skogvokteren 
viste meg hånda si, den skalv som et as-
peløv. Da skjønte jeg virkelig hvor stor 
og fi n bukken var. Atten tagger var nok 
ikke vanlig selv i Polen «Eighteen po-
ints, gold medal» hvisket skogvokteren, 
helt fra seg for at jeg ennå ikke hadde 

skutt. Hjernen jobbet på høytrykk! Svi 
av 60  000 på ett skudd? Trådkorset lå 
fortsatt på bogen. Skal! Skal ikke! Hu-
slån, regninger og økonomiske forplik-
telser kom plutselig klart fram, og trakk 
i den fornuftige retningen. Tanken om 
at dette var min livs sjanse til å felle en 
slik prakthjort trakk i andre retningen. 
Fornuften seiret (eller gjorde den det?) 
Det endte med «skal ikke». I en og en 
halv time satt vi og så på det gilde dyret 
som rolig beitet foran oss til det ble helt 
mørkt. På veien tilbake fortalte skog-
vokteren at han kun en gang før hadde 
sett en kronhjort med så stort gevir i 
distriktet. «Very special» sa han og ristet 
på hodet. Han tapte sikkert en bonus på 
meg ? Det manglet noe på viltparaden 
den kvelden. Men synet av hjorten sit-
ter fortsatt festet på netthinna.  En god 
opplevelse ble det, selv uten bukkefall.

Storviltarter i Polen

(Tallene referer seg til «Ungulate Ma-
nagement in Europe» og er årlig avskyt-
ning for perioden 2000 til 2010. I paren-
tes avskytningsstatistikken for jaktåret 
2016 – 2017.)

Hjorten fi nnes over hele landet.  Vin-
terbestanden er «oppgjort» til i under-
kant av 150  000 dyr, og den årlige av-
skytningen til i underkant av 40 000 (93 
400) dyr.

Rådyr er den mest tallrike hjortevil-
tarten med en avskytning på ca. 150 000 
(210 000) dyr. Flere steder oppleves en 
markant bestandsnedgang, pga. preda-
sjon fra ulv og gaupe, og konkurranse fra 
en økende villsvinbestand.  

Dåhjortbestanden er anslått til ca. 
13 000, med en årlig avskytning på ca. 
3 000 (9 400) .

Sikahjort er utsatt noen få steder, men 
bestanden teller bare 100 dyr.

Mufl on er opprinnelig utsatt fra 
Tsjekkia, og bestanden talte over 1000 
dyr, med en avskytning på ca. 300. I dag 
er den under hardt press av den økende 
ulvebestanden. Som i Tyskland forsvin-
ner enkelte bestander helt.

Gemsene i Karpatene teller kun i un-
derkant av 100 individer og er ikke et 
jaktbart vilt.

Elgen var nær utryddet i forrige år-
hundre, og først lenge etter annen ver-
denskrig tok den seg opp til en topp 
rundt 1980 på ca. 5  000 dyr. Overbe-
skatning mer enn halverte bestanden, og 
det ble innført en midlertidig fredning i 
2001. Denne fredningen er det nå ikke 
politisk vilje til å oppheve, til tross for 

Våre polske kollegaer ville gjerne høre om vår håndtering av skrantesjuka ( CWD ). Her viser 
Knut Madslien interesserte fagfolk hvordan man tar en CWD-prøve.  Foto : Kristian Berglund

Dådyrbestanden øker i Polen. Her har Kristian Berglund 
felt en fl ott  polsk dåhjort. Foto : Kristian Berglund
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store lokale beiteskader og det faktum 
at bestanden er på over 25 000 dyr. Det 
er først og fremst i grensetraktene mot 
Hviterussland og Baltikum at elgen har 
sin utbredelse.

Visenten, eller europeisk bison, og 
urokser var de to virkelige storviltartene 
i Europa. Uroksen ble utryddet tidlig på 
1600-tallet, mens de siste visentene ble 
skutt ut rett etter første verdenskrig. Tid-
lig på 1950-tallet lykkes det ved utsettin-
ger å etablere en fast vill bestand av visen-
ter basert på dyr fra dyrehager og private 
parker. Det er i dag tre faste bestander i 
Polen, i alt ca. 6 – 800 dyr, som reguleres 
ved et årlig jaktuttak på ca. 10 %.  Mest 
kjent er bestanden i urskogen Bialowieza.

Villsvinbestanden øker særlig i jord-
bruksområdene, men går kraftig opp og 
ned avhengig av vinterforholdene det 
enkelte år.  Avskytningen svinger rundt 
140 000 (309 000) svin, og vinterbestan-
den oppgis til i størrelsesorden 170 000.  
Den økende ulvebestanden innebærer 
også et kraftig innhugg i bestanden, selv 
om hjort, og også rådyr, utgjør hoved-
byttet for ulven.

På grunn av at den Afrikanske svine-
pesten har gjort sitt inntog i det østlige 

Polen har nå myndighetene besluttet at 
villsvinbestanden skal skytes ned til en 
størrelse på vinterbestanden tilsvarende 
1 dyr pr. 10.000 dekar. Med dagens jakt-
kultur, foringspraksis og bestandstett-
het blir dette en formidabel oppgave. 
Av store rovdyr, forekommer bjørn i de 
sørlige grensetraktene i Karpatene (be-
stand oppgitt til ca. 80 individer), mens 
ulvebestanden er i nærmest ukontrol-
lert vekst i hele landet, og bestandstall 
på 1 500 - 2 000 ulv i 2017 er oppgitt.  
Gaupe fi nnes stort sett i de østlige og 
sørlige skog- og fj elltraktene. Bestanden 
er oppgitt til ca. 300 individer.  

Jaktt ider

 Art hanndyr hunndyr kalv/lam/unger

Hjort 21. aug – 28.feb 1. sept – 15.jan 1. sept – 28.feb

Rådyr 11. mai – 30.sep 1. okt – 15.jan 1. okt – 15.jan

Dåhjort 1. sept – 28.feb 1. sept – 15. jan 1. sept – 28.feb

Mufl on 1. okt – 28.feb 1. okt – 15. jan 1. okt – 15.jan

Villsvin Hele året Hele året Hele året

I Polen er det slik at hvis datoen for jaktstart faller på en søndag eller mandag, flyttes jaktstart til lørdagen før. 
Dette innebærer at i 2018 starter jakten på rådyrgeit og killing den 29/9. Det samme gjelder jakta på muflon. 

Jaktt urisme og spredning av afrikansk 

svinepest

Den fryktede dyresykdommen afrikansk 
svinepest (ASP) sprer seg blant villsvin 
og tamsvin i østlige deler av Europa og 
kommer stadig nærmere oss. Denne 
sykdommen er et godt eksempel på en 
sykdom som kan få store negative kon-
sekvenser hvis den kommer til Norge. 

Økende grad av jaktturisme til 
områder med smittede villsvin medfører 
økt kunnskapsbehov hos norske jegerne 
for å unngå at jegerne tar med seg 
smittestoff  hjem til norsk husdyrnæring 
og villsvinpopulasjon. Det er i tillegg 

FO
T

O
: J

.T
. S

O
LH

E
IM

A
 t

il 
Å

 -
 w

w
w

.a
til

aa
.n

o

Alle varer sendes med Posten eller Bring 
om ikke annet er avtalt.

KURS, SEMINAR OG HJORTEJAKT - 

NORSK 
HJORTESENTER
Tlf. 57 75 21 80
hjort@hjortesenteret.no
www.hjortesenteret.no
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viktig at norske jegere er oppmerksomme 
på de smittehygieniske utfordringene 
ved jakt i utlandet og smittepotensialet 
for sykdommer som kan smitte videre til 
både dyr og mennesker (zoonoser). 

Smitt estoff  

Afrikansk svinepest er en meget smitt-
som virussykdom hos svin. Viruset 
smitter kun til dyr av svinefamilien og 
tamsvin og europeisk villsvin er svært 
mottakelige for infeksjonen. Sykdom-
men medfører høy feber, sterkt påkjent 
allmenntilstand, rødlig misfarging 
og blødninger i huden og meget høy 
dødelighet. Afrikansk svinepest er en 
alvorlig sykdom og forekomst av eller 
mistanke om ASP skal umiddelbart 
meldes til Mattilsynet!

Smitt eveier 

Fôring med infi sert matavfall er den 
viktigste årsaken til spredning av ASP til 
nye kontinenter og nye land, men viruset 
kan også spres over lange avstander ved 
handel med infi serte griser, og via infi -
serte dyretransporter, klær og utstyr. Lo-
kalt er kontakt mellom griser en viktig 
årsak til smittespredning. Spredning via 
luft angis å forekomme kun over korte 
avstander. Videre kan fl uer og andre in-
sekter kan være mekaniske smittebærere 
(vektorer). 

I proteinholdig materiale (blod, 
kjøtt, beinmarg, avføring) er viruset 
meget motstandsdyktig både overfor 
temperatur- og pH-påvirkninger (tåler 
pH fra 4-13). I frosset blod og organer 
er viruset smittefarlig i fl ere år. 

Viruset kan være infektivt etter over 
300 dager i saltet og tørket kjøtt (spe-
kemat). Enkelte rapporter angir at vi-
ruset inaktiveres ved oppvarming til 60 
°C i 30 minutter, andre angir oppvar-
ming til 70 °C i 30 minutter. Aktuelle 
desinfeksjonsmidler er blant annet 2 
% NaOH (30 min) eller 2 % Virkon 
S (30 min).

Smitt eforebyggende tiltak

Det er ingen eff ektiv vaksine mot ASP. 
Erfaringer fra utlandet tilsier at en even-
tuell fremtidig introduksjon av afrikansk 
svinepest i den norske villsvinpopulasjo-
nen vil være svært krevende å bli kvitt 
og det er derfor svært viktig med smitte-
forbyggende tiltak.

Hva skal jegerne gjøre?

Det er Mattilsynet som forvalter dyre-
sykdommene i Norge. Mattilsynet an-

befaler at det ikke jaktes i områder med 
restriksjoner for ASP.

Ved planlegging av en jakttur til ut-
landet er det viktig å undersøke om jakt-
distriktet er omfattet av restriksjoner for 
ASP. Denne informasjonen fi nner du 
som regel på nettsidene hos OiE (Ver-
dens dyrehelseorganisasjon, www.oie.
int/en/animal-health-in-the-world/ani-
mal-diseases/african-swine-fever/#G) 
eller Mattilsynet (www.mattilsynet.no/
dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresyk-
dommer/afrikansk_svinepest/). Videre 
er de største arrangørene av jaktreiser 
også relativt godt informert om status 
for ASP i Europa. Selv om jakten på 
villsvin foregår i områder uten restrik-
sjoner, er det viktig å vaske og desin-
fi sere alt utstyr og klær brukt på jakt 
før hjemreisen til Norge. Støvler brukt 
i områder hvor villsvin ferdes kan for 
eksempel bære med seg smitte, selv om 
man ikke har vært i nærheten av selve 
villsvinet. Mattilsynet anbefaler å fj erne 
all synlig forurensing på klær og støvler, 
før vask på minst 60◦C på vanlig vaske-
program. Hvis disse (f. eks støvlene) ikke 
kan vaskes ved høy nok temperatur, kan 
de legges i desinfeksjonsvæske, som 2 % 
Virkon S eller 2 % NAOH, i minst 30 
minutter. For slakteutstyr/kniver anbe-
fales det å skylle av all synlig forurensing, 
etterfulgt av koking i 30 min, eller vask 
i oppvaskmaskin på 65 – 70◦C eller ba-
ding i desinfeksjonsløsning i minimum 
30 minutter.

For våpen anbefales det å fj erne all 
synlig forurensing. Tørk deretter av vå-
penet utvendig med kluter fuktet med 
egnet desinfeksjonsmiddel, etterfulgt av 

Bestanden av hjort har hatt  en stor økning de siste årene, til glede for jegerne, men skadene 
på jordbruksarealene øker også. Foto : Frank Robert Lund

puss og påføring av våpenolje. 
Mange desinfeksjonsmidler er korro-

sive, men Virkon S (2%) er mindre kor-
rosivt enn mange andre.  Les bruksanvis-
ningen på pakningen nøye. Mattilsynet 
antar at ferdig preparerte jakttrofeer 
ikke innebærer noen stor smitterisiko. 

Husk også at det skal gå minst 48 
(helst 72) timer etter at du har vært i 
områder med alvorlige smittsomme dy-
resjukdommer til du kan være i kontakt 
med norske husdyr. 

Hunder som har vært på jakt i utlan-
det, skal ikke komme i kontakt med hus-
dyr i Norge.

Felles ansvar for dyrehelsen

Ved å følge myndighetenes råd og re-
striksjoner i forbindelse med jakt i ut-
landet, samt hurtig innrapportering av 
sykdomstilfeller hos villsvin og andre 
aktuelle viltarter, kan norske jegere være 
en viktig bidragsyter i arbeidet med å 
opprettholde sunne, norske viltpopula-
sjoner i fremtiden. 

Les mer:

Mattilsynet – forvaltningsmyndig-
het for dyresykdommer

 www.mattilsynet.no/dyr_og_dyre-
hold/dyrehelse/dyresykdommer/afri-
kansk_svinepest

 www.mattilsynet.no/dyr_og_dyre-
hold/dyrehelse/dyresykdommer/afri-
kansk_svinepest/skal_du_jakte_vills-
vin_i_baltiske_land.20763

Veterinærinstituttet – fakta om syk-
dommen

 www.vetinst.no/sykdom-og-agens/
afrikansk-svinepest 
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Er himmelriket 
Noko å trakta ett er?
(-Torstein gjør sine betrakt-
ninger ett er turen til Polen- )

Skyta gjer eg på skytebanen. På jakt går eg. Det smell so sjeldan 
at eg har råd til blyfritt  medan eg drøymer om Himmelriket, 
bognande av vilt. Ett er turen til Polen er eg vorten i tvil om 
permanent opphald i Himmelriket er det rett e for meg. Kanskje 
eg høver betre gåande  i skrinne norske marker med eit sjeldant 
glimt av Gud, ein engel, eller helst ein tiur?

Drivjaktene på villsvin, rådyr, dådyr, hjort og rev var 
interessante. Me rekna oss fram til at rundt 45 personar 
brukte arbeidsdagen for at 8 skytt arar skulle ha det triveleg. 
Me rekna då med drivarar, jaktleiar, guidar, sjåførar og 
kokkar. Kvar jeger laut betala nær 6 dagsløner per jaktdag 
pluss forteneste til eigar. Manglande trening med rifl a 
mått e, frå min synsstad, dermed vera ei stor føremon. Då 
kunne ein panga på det ein mått e sjå utan å betala for felt 
vilt. Elles var livet i Himmelriket bedageleg godt. Reint, 
ordentleg, god mat, god organisering, veldig hyggeleg 
vertskap og gilde betalande jegerar. Det er veldig fi nt å få 
fellingssjansar. Seremoniane før, under og ett er jakta med 
jakthornfanfarar for jaktstart, jaktslutt  og felte vilt av ulikt 
slag var fl ott  og fascinerande. Vonleg var mitt  inntrykk av 
litt  for avslappa krav til skyteferdigheiter og ett ersøk feil. 
Det er vidare heilt fantastisk å tena pengar i eit land med 
høge løner og bruka dei i eit land med låge løner for same 
arbeidet. Det me opplevde i Polen kan vanskeleg tenkjast i 
Noreg. Få stader er nok vilt, og me ville uansett  ikkje hatt  råd 
til å betala for alle dagsverka.

Nordisk jakt er heile prosessen med overlisting av viltet, 
felling og bruk av kjøtet. I Polen overlista guiden viltet, me skaut 
og guiden tok hand om det daude dyret og ferdigbehandla 
geviret om natt a slik at me fekk det med heim. Bankkontoen 
og ufl aks, ikkje dugleik, bestemte fangst og storleik på gevir. 
Men behageleg og godt hadde me det. Då eg lærde om 
Himmelriket på søndagsskulen, tenkte eg at det var veldig 
keisamt i himmelen, syngja salmar sitjande på sky. Eit problem 
tenkte eg vera at alle dei interessante karane og jentene ville 
vera ein heilt annan stad. I dett e fysiske himmelriket på jord var 
folka interessante – og me fekk øl og brennevin. Å vera gjest 
der ei hende gong vil vera berre interessant og bra. Det er ogso 
heilt greitt  om nokon her i landet klarar laga til noko tilsvarande. 
Likevel er eg veldig glad for at dett e vil vera unntak i Noreg. 
Me skal lovprisa vår norske jaktt radisjon der alle har råd til å 
jakta, overlista, fella og bruka viltet. Heldigvis er jakt og bruk av 
naturen noko for alle, ikkje berre for dei som har råd til tenarar. 
So får eg skyta på skytebanen og gå langt og fella lite i skog 
og fj ell. Det er heilt greitt . Og om nokon vil, kan dei ta med seg 
pengane og rifl a til Polen eller Afrika. Særleg i utvalde område i 
Afrika treng dei pengane våre for å ta vare på viltet. Kanskje me 
kan påverka positivt ved å stilla krav til ett ersøk og heilskapleg 
naturforvaltning?

HAUSKEN JAKT 
-et lett valg!

www.hausken.no H
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Vilt til LMD
Landbruksminister Dahle overtok fra 17. januar 2018 ansvaret for forvaltningen av 
de høstbare viltressursene fra Klima- og miljødepartementet.  Når dette skrives for 

HJORTEVILTET er ennå mye uavklart.  Her er en foreløpig orientering.

TEKST :   VIDAR HOLTHE

LMD vil ha økt tilgjengelighet til jakt og større bredde i jaktt ilbudet. Foto : Frank Robert Lund

I Jeløya-platt formen 

legger den nye Regjeringen dette til 
grunn i sin tiltredelseserklæring:
•  Regjeringen vil legge til rette for en 

bærekraftig bevaring av landets sterke 
tradisjoner for jakt, fi ske og friluftsliv 
med utgangspunkt i allemannsretten 
til fri ferdsel i utmark. Naturmang-
foldloven skal ligge fast. 

•  Regjeringen vil arbeide for å ta vare 
på truede arter og naturtyper, og sikre 
et representativt utvalg av norsk natur. 
Regjeringens naturvernpolitikk skal 
bygge på tillit til enkeltmennesker 
og lokalsamfunn. Eiendomsretten er 
grunnleggende og grunneiere bidrar i 
betydelig grad til å ta vare på og for-
valte kulturlandskap, skog og vernet 
natur.

•  Vern gjennom bruk er et viktig virke-
middel i norsk naturforvaltning, sam-
tidig som det gir grunnlag for verdi-
skaping.

•  Opprettholde allemannsretten og leg-
ge til rette for at alle kan oppleve fri-
luftsliv i naturen.

Motivene er utdypet noe i en presenta-

sjon fra departementet presentert på et 

seminar i april.  Her i stikkords form: 

Hvorfor  Landbruks- og matdeparte-
mentet?
• Utviklingspotensial  i  aktiv  og  bære-

kraftig  utmarksforvaltning.  
• Forvaltningen  av  høstbare  viltressur-

ser  ses  i  sammenheng  med  øvrige  
oppgaver  i landbruksforvaltningen.

• Økt  positiv  oppmerksomhet  om  jakt

Utgangspunkt  for  forvaltning  av  vil-
tressursene
• Ingen  endring  i  målene  for  natur-

forvaltningen

•  Naturmangfoldloven  danner  fortsatt  
utgangspunktet  for  forvaltningen

•  Formålsparagrafen  i  viltloven  ligger  fast
•  Helhetlig  forvaltning

Jakt  som  aktivitet  
•  Økt  tilgjengelighet
•  Økt  bredde  i  tilbudet

Rekruttering
•  Økt  engasjement  for  rekruttering  til  jakt
•  Statskog
•  Private  grunneiere

Viltkjøtt
•  Viltkjøtt  en  stor  ressurs
•  Viltkjøtt  som  del  av  et  opplevelses-

produkt
•  Lokal  foredling

Kongelig resolusjonen 

av 27. april 2018

Noe mer avklaring av ansvarsfordelin-
gen kom i Kgl. Res av 27. april :

Ansvaret omfatter nærmere bestem-
te oppgaver etter viltloven og fj elloven, 
samt budsjettmidler knyttet til de høst-
bare viltressursene, herunder jeger- og 
fellingsavgifter og gebyrer.  Departe-
mentet overtar også styringsdialogen 
med relevante viltorganer i saker som 
gjelder høstbare viltressurser.

Klima- og miljødepartementet vil fort-
satt ha ansvaret for forvaltning av øko-
systemet, samt oppgaver knyttet til ikke 
høstbare viltarter, og gaupe.  Det samme 
gjelder fredet rovvilt, andre fredede vil-
tarter, og fremmede viltarter.  Klima- og 
miljødepartementet avgjør om en art kan 
høstes, hvor den kan høstes samt tidsram-
mene for høsting, og har stadig ansvaret 
for bestemmelser etter viltloven om hold, 
innfanging, jaktutøvelse, åte som er rele-
vant for ikke høstbare viltarter, samt lisens-
felling.  Landbruks- og matdepartementet 
vil, med de unntak det vil  bli gjort rede for, 
få ansvaret for viltloven og fj elloven.

AKTUELT



2018 HJORTEVILTET   57

Klima- og miljødepartementet vil ha 
ansvaret for viltarters leveområder, og mye 
av det som har med villrein å gjøre.  Dette 
departementet vil ha ansvaret for bestandso-
vervåking som grunnlag for arealforvaltning.

Landbruks- og matdepartementet 
overtar ansvaret for overvåkningspro-
grammer for hjortevilt, Hjorteviltregis-
teret, Hjorteviltportalen, Jegerregisteret, 
jegerprøven, jaktstatistikk m.m.  Land-
bruks- og matdepartementet overtar også 
ansvaret for villrein som høstbar viltres-
surs, herunder bestandsovervåking som 
grunnlag for høsting, og for villreinnem-
ndene.  Villreinkvotene skal som tidlige-
regodkjennes av en statlig villreinnemnd.

I revidert statsbudsjett nå i mai måned 
vedtok Stortinget under fl ere av budsjett-
postene til Klima- og miljødepartementet 
og Landbruks- og matdepartementet at 
driftsutgifter og tilskuddspostene for vilt 
og fi sk overføres til Landbruks- og matde-
partementet (unntatt midlene til fi sketil-
tak).  «Dagens fordeling mellom høstbare 
og ikke høstbare arter skal videreføres som 
tidligere i ny forvaltningsmodell, og midler 
til ikke høstbare arter skal stilles til dispo-
sisjon fra Landbruks- og matdepartemen-
tet til Klima- og miljødepartementet.»

Ellers i budsjettet er det bare bytte av 
penger mellom departementene, ingen 
friske midler.

Tidligere omlegginger.

Vi har hatt fl ere omlegginger i den off ent-
lige forvaltningen på området.  Først og 
viktigst var kanskje det såkalte driftsplan-
prosjektet hvor miljøvernminister Torbjørn 
Berntsen i 1996 formulerte målet om at 
forvaltningen av de høstbare vilt- og fi s-

keressursene innen en ti-års periode skulle 
overlates til rettighetshaverne basert på fl er-
årige driftsplaner.  Noe som har resultert i at 
det aller meste av tildelingen i elgjakten og 
hjortejakten nettopp er grunnet på fl erårige 
bestandsplaner og avskytningsavtaler, og at 
fi skerettshaverne i mange laksevassdrag selv 
regulerer fi sket gjennom forpliktene samar-
beid og bindene vedtak.

I 2010 fi kk vi som del av den såkalte regi-
onreformen en overføring av ansvaret for de 
høstbare vilt- og fi skeressursene, og for fri-
luftslivet, fra Fylkesmannen til Fylkeskom-
munen.  Meningen var at landbruksfor-
valtningen på fylkesnivået skulle følge med, 
for dermed å kunne legge til rette for felles 
satsing på næringsutvikling basert på vilt og 
fi sk.  Slik gikk det ikke, og med få unntak er 
det ingen fylkespolitikere som har tatt fatt i 
det økte ansvaret og mulighetene de fi kk på 
dette saksområdet.  De fl este steder har det 
bare blitt en oppsplitting av et tidligere lite, 
men godt faglig miljø.

I februar 2018 ble en rapport fra et så-
kalt ekspertutvalg sendt på høring med 
uttalelsesfrist i mai måned: «Regionre-
formen. Desentralisering av oppgaver 
fra staten til fylkeskommunene.»

https://www.regjeringen.no/no/ak-
tuelt/ekspertutvalg-foreslar-nye-opp-
gaver/id2588272/

https://www.regjeringen.no/no/do-
kumenter/regionreformen-desentralise-
ring-av-oppgaver-fra-staten-til-fylkes-
kommunene/id2588648/

Vi vet ennå ikke skjebnen til denne inn-
stillingen, men her er vilt og fi sk rubrisert 
sammen med klimatiltak, og ekspertutval-
get synes å ha hatt liten kontakt med den 
praktiske og utøvende forvaltningen. 

OMTALE AV FORFATTER: 

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 
off entlig og privat viltforvaltning både 
nasjonalt og internasjonalt. Vidar var 
første styreleder i Stift elsen Elgen og 
ble portrett ert i Hjorteviltet – 2009. 
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Verdens nordligste GPS merka elg? Denne oksen ble merka i Syltefj orddalen i Båtsfj ord kommune nord på Varangerhalvøya. 
Foto: Erling L. Meisingset

Elgen i Finnmark
 – områdebruk og forvaltning i et landskap i endring

I prosjektet «Elgen i Finnmark» har vi som mål å øke kunnskapen om elgens arealbruk, 
habitatbruk og ressursseleksjon i Finnmark basert på data fra GPS-merkede elg. Planen er 
å følge ca. 50 elg med GPS-sendere, og i tillegg utstyre noen elger med kamerahalsbånd. 

Sistnevnte vil vi benytte til å studere elgens aktivitet og beitevaner. Prosjektet ble igangsatt 
i 2015 og vil i første omgang pågå til utgangen av 2018. Resultatene fra prosjektet vil for-

håpentligvis bidra til en mer kunnskapsbasert forvalting av elgbestanden i Finnmark. 

 FORFATTERE: ERLING L. MEISINGSET (NIBIO), ROLF RØDVEN (UIT) & ERLING SOLBERG (NINA).

Bakgrunn

Elgen er en relativt ny art i Finnmark, i 
det minste i moderne tid. Riktignok ble 
det felt noen få elg i Finnmark allerede 
på begynnelsen av 1900-tallet, men fort-
satt på 1950-tallet var elgen et sjeldent 

syn i fylket. I 1961 ble det åpnet for or-
dinær jakt i 5 kommuner (Sør-Varanger, 
Nesseby, Tana, Karasjok og Kautokeino), 
noe som resulterte i 15 felte elg. I tiå-
rene som fulgte økte avskytingen, men 
det skulle gå drøye 30 år før den passer-

te 200 dyr. Fra midten av 1990-tallet er 
avskytningen fi redoblet, og kulminerte i 
2012 med 850 felte elg. I den siste fa-
sen har elgen dessuten spredt seg til nye 
deler av fylket, og i dag er det åpnet for 
elgjakt i 14 av 19 kommuner. Sist ut var 
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Mye av bjørkeskogen i deler av Finnmark har vært hardt angrepet av bjørkemålere de senere årene. 
Gjentatt e angrep fl ere år på rad har ført til at bjørk har dødd i store områder. Foto: Erling L. Meisingset

Nordkapp der det ble åpnet for elgjakt 
i 2006 og totalt tellende jaktareal er nå 
på om lag 38  000 km2 i fylket. Basert 
på data fra sett elg-overvåkingen er det 
grunn til å tro at bestandsveksten nå har 
stoppet opp og at bestanden muligens 
også er litt redusert.

Presis forvaltning av elgen krever 
kunnskap om bestandsutvikling, ressur-
stilbud og områdebruk. Varierende bei-
tetilgang og andre fysiske betingelser 
(eks. snødybde) påvirker elgens romlige 
fordeling 1–3, men hvordan dette gjør 
seg gjeldende i Finnmark er lite kjent. I 
tillegg eksisterer det lite kunnskap om 
storskala forfl ytninger mellom områ-
der, ikke minst over landegrensene. I 
enkelte kommuner, som i Tana og Nes-
seby, er det antatt at elgen trekker over 
til Finland (f.eks. Kevo nasjonalpark 
nær Utsjoki) vinterstid, og dermed inn 
i områder med ulik forvaltningsprak-

sis og forvaltningsmål. Sesongtrekk 
på tvers av landegrenser er også sann-
synlig i Pasvik 4 og indre deler av Ka-
rasjok og Kautokeino. Det eksisterer 
kun ett tidligere studie av radiomerket 
elg i fylket; fra Øvre Anarjohka na-
sjonalpark i Karasjok og Kautokeino 
kommuner. Dyrene her var imidlertid 
kun merket med VHF-sendere, noe 
som gir begrenset mulighet til å stu-
dere arealbruken. Mer presise data er 
nødvendig for optimal forvaltning av 
elgstammen i Finnmark.

I en koloniseringsfase er det ikke 
uvanlig at bestander overbeiter vegeta-
sjonen, noe som er observert for andre 
ekspanderende arter i arktiske om-
råder. Dette kan få langsiktige ring-
virkninger, for eksempel ved at planter 
som er bedre tilpasset beiting blir mer 
dominante. Fordi slike planter ofte er 
mindre næringsrike, vil beitetilbudet 

forringes, med mulige negative konse-
kvenser for elgens kondisjon og repro-
duksjon. I Finnmark er det observert 
en nedgang i slaktevekter for elg i alle 
kjønns- og aldersgrupper. Dette kan 
skyldes økende tetthet og konkurranse 
om matressursene innen elgbestanden 5, 
men samtidig kan vi ikke utelukke at 
det også foregår en beiteindusert end-
ring i vegetasjonssammensetningen. 

Elgen konkurrerer også om matres-
sursene med andre arter. I Finnmark 
er det store bestander av tamrein, noe 
som direkte eller indirekte kan begren-
se levebetingelsene for elgen. I tillegg 
har deler av Finnmark i de senere årene 
vært sterkt angrepet av lauvmakk (bjør-
kemålere), med tap av lauvverk i tre- og 
busksjiktet og reduksjon i alle vedaktige 
planter og fl ere urter i feltsjiktet som re-
sultat 6. Reinen ser ut til å sky slike om-
råder, mens det er mindre kjent hvordan 
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lauvmakkangrepet endrer økosystemet 
og dets funksjoner på lengre sikt. Elgen 
har andre beitepreferanser og forutset-
ninger for å fi nne mat enn reinen og de 
to artene vil sannsynligvis påvirke øko-
systemet og plantesammensetningen på 
ulikt vis. I et slikt perspektiv er det viktig 
å lære mer om hvordan elgen forholder 
seg til både tamrein og lauvmakk. 

Merking av elg

På denne bakgrunn ble det gjennomført 
et forprosjekt i 2014 der hensikten var 
å utrede forskningsbehov og fi nansi-
eringsmuligheter. Dette var et prosjekt 
initiert av Tana og Nesseby kommuner. 
Hovedprosjektet startet deretter opp fra 
2015 og er et samarbeid mellom NIBIO, 
NINA og UiT - Norges Arktiske Uni-
versitet. Tana og Nesseby inngår fortsatt 
som samarbeidspartnere på kommunalt 
nivå, mens Finnmarkseiendommen 
(FeFo) er en viktig partner på regionalt 
nivå. Som Finnmarks største grunneier 
og jaktrettighetshaver, bidrar FeFo dess-
uten med jaktrelaterte data (slaktevekter, 
fellings- og sett elg-data) og er viktig 
bruker av forvaltningsrelevant kunnskap 

fra prosjektet. Prosjektet er fi nansiert av 
Regionalt forskingsfond Nord-Norge, 
Framsenteret, Finnmark fylkeskommu-
ne, FeFo, Miljødirektoratet og NIBIO. 

I prosjektet ønsker vi å øke kunn-
skapen om elgens arealbruk i Finnmark 
basert på GPS-merking av 50 elg. Et 
viktig fokus er å studere elgens habitat-
bruk og beiteseleksjon i områder hvor 
viktige beiteplanter har vært under an-
grep av lauvmakk (bjørkemålere) gjen-
nom fl ere år. Så langt har vi merka 41 
elg i Tana, Nesseby og Båtsfj ord, 19 elg i 
mars 2016 og 22 elg i mars 2017. Vide-
re er planen å merke minimum 10 elg i 
Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger 
kommune vinteren 2018. Stabbursdalen 
har verdens nordligste furuskog, men 
på grunn av høyt beitetrykk fra elg som 
trekker inn i området vinterstid, er re-
krutteringen av nye furutrær truet. Ved 
å merke et utvalg elg kan vi avklare hvor 
disse dyrene oppholder seg i andre de-
ler av året, og hvordan bestanden best 
kan forvaltes gjennom ordinær jakt for 
å redusere problemet. Dette studiet vil 
bli utført i samarbeid med styret i Stab-
bursdalen nasjonalpark.

Noen foreløpige resultater

Posisjonsdata fra de radiomerkede indi-
videne blir lagt ut fortløpende (daglige 
oppdateringer) i www.dyreposisjoner.
no, under prosjektet Elgen i Finnmark. 
Alle de 41 elgene har sendt posisjoner 
etter merking, så nær som ei ku. Vi har 
imidlertid mistet kontakt med et fåtall 
individer og to dyr er registrert døde. Én 
merka okse ble skutt under jakta 2016 og 
ei ku ble funnet død høsten 2017. Sist-
nevnte antar vi døde i forbindelse med 
kalving, da det ble funnet rester av en 
nyfødt kalv ved kua. To okser og én ku 
merka i 2016 har ikke sendt posisjoner 
siden høsten 2016, og ei ku merka vin-
teren 2017 mistet halsbåndet i sommer 
som følge av teknisk svikt. Ingen merka 
elger er så langt skutt i 2017. 

Foreløpige resultater antyder at det er en 
stor andel trekkende individer (ca. 60 %) i 
bestanden. Dette er individer som trekker 
mellom eksklusive vinter- og sommer-
områder på våren, og tilbake på høsten. 
Resten av dyrene fordeler seg mellom sta-
sjonære dyr, som forblir i samme området 
hele året (ca. 30 %), og dyr som har en mer 
fl akkende arealbruk (ca. 10 %). Sistnevnte 

Tre elgkyr var sommeren 2017 utstyrt med GPS halsbånd med innebygd videokamera. Målet er å studere 
diett valg og atferd til dyra i områder angrepet av lauvmakk.  Foto: Erling L. Meisingset
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er individer som enda ikke har etablert et 
fast bevegelsesmønster. 

Elgene som ble defi nerte som trekk-
dyr, trekker i gjennomsnitt 20-25 km i 
luftlinje mellom vinter- og sommerle-
veområdet. Dette er moderate avstan-
der sammenlignet med de mest ekstre-
me elgbestandene i Skandinavia 2, men 
det er likevel en betydelig variasjon. 
Enkelte av individene trekker over 60 
km mellom vinter- og sommerområ-
det. Dette antyder at elgen i studieom-
rådet har store leveområder, som kan 
være en utfordring for forvaltningen.

I tillegg til GPS-enheten, hadde tre 
av elgkyrne merket i 2017 også et HD 
kamera innbygd i halsbåndet. Målet 
var å utforske elgens atferd og beite-
vaner i løpet av sommersesongen. Ka-
meraet ble programmert til å fi lme en 
20-sekunderssekvens hver 3. time fra 
1. mai til midten av september 2017, 
da senderen ble tatt av dyret. Materia-
let er ikke analysert, men kvaliteten på 
fi lmsekvensene framstår som særdeles 
høy. Det er godt mulig å registrere el-
gens ulike aktiviteter (beiting, forfl yt-
ning, drøvtygging, etc.) gjennom døg-

net, og det samme gjelder elgens valg 
av beiteplanter. Vi vil komme tilbake 
med fl ere resultater fra dette delstudi-
et og fra hele prosjektet ved en senere 
anledning. 

Fra elgens hverdagsliv: liggende drøvtygging! Et bilde tatt  ut av en fi lm fra den ene av kamerakyr-
ne. Kalven skimtes nede i venstre hjørne.
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Enkeltmannsjakt bidrar til at fl ere jegere får tilgang til elgjakt og en større del av kvota på terrenget blir felt. Foto : Lars Lorentzen

Enklere elgjakt hos Statskog
Med en kvote på rundt 1700 dyr er Statskog landets største tilbyder av elgjakt. 

Vi skal slippe til fl est mulig jegere innenfor rammen av en bærekraftig forvaltning. 
Selv om pågangen er langt større enn tilbudet vårt, jobber vi mye med tilrettelegging, 

opplæring og rekruttering. Forgubbingen innen elgjakta er nemlig en utfordring.

TEKST : JO INGE BREISJØBERGET

Vi bør absolutt rekruttere inn mer 
ungdom, og svært gjerne fl ere kvinner. 
Men hvordan gjøre det når 95 pro-
sent av elgjegerne er menn med snit-
talder på 47 år i tradisjonsrike jaktlag 
som det kan oppleves vanskelig for nye 
jegere å komme inn i? Dette baktep-
pet skapte ideen om enkeltmannsjakt.

Hvorfor gjøre det vanskeligere enn det er?

Over det meste av landet har det vært 

en voldsom økning i elgstammen og av-
skytingen fra ca 1970 og framover. Selv 
om vi har redusert elgstammen i mange 
områder har vi fortsatt en av de tetteste 
elgstammene i hele verden. Elgjakt er i 
det store og det hele en «børsepipefor-
valtning» der vi bestemmer uttaket med 
planer og kuler og krutt. Hvis vi vil ha 
økt rekruttering og høy fellingsgrad: 
Hvorfor gjøre det vanskeligere enn det 
er? 

Enkelt dagskort

Vi ønsker nye jegere, at kvotene fylles og 
at ledig jakttid kommer noen til gode. Så 
lenge vi har elg igjen på kvota må vi gjøre 
en avveining mellom å gi laget som jakter 
der mer tid eller å sette inn nye ressurser. 
Jo mer innsats i skogen og jo fl ere jegere 
som får jaktet, jo fl ere elger blir skutt. 

Derfor har vi satt restkvotejakta vår i 
et system. Du kjøper tilgang til et jakt-
felt som om det skulle være småviltjakt. 
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Et dagskort koster kr 250,- og da dis-
ponerer du hele jaktfeltet alene. Hvis 
du synes det blir lite sosialt og kjedelig 
kan du ta med så mange kompiser du 
vil for kr 100,- per dag. Så jakter du på 
hele restkvota og betaler for skutte dyr 
i henhold til prisliste. Ungdomsrabatten 
gjelder og den gir ungdom under 20 år 
halv pris på jaktkortene. 

Annerledes med ulv

Som i resten av landet blir de voksne 
dyra gjerne skutt først, og det betyr i all 
hovedsak at det er ungdyr og kalver igjen 
på restkvota. Til tross for det, er tilbude-
ne veldig lettsolgte. Det fi nnes ett unn-
tak: Områder med ulv. Vi har forsøkt å 
selge kort i ulveområder, men responsen 
er så dårlig at vi enn så lenge har lagt det 
på is. Det er mange løshundjegere som 
benytter seg av dette tilbudet og de et-
terspør terreng uten ulv. Vi ser at i ulve-
områdene er det stor utskiftning av lage-
ne og det er først og fremst lokale jegere 

som blir igjen. Da blir ofte konklusjonen 
å gi disse mer tid til å fylle kvota. Lenger 
nord i landet har vi i tillegg utfordringer 
med vær og føreforhold. 

Solgte kort og felte dyr

Fra vi startet opp for alvor i 2013 har det 
skjedd en rivende utvikling. Vi har hele 
tiden prøvd å forenkle kjøpsprosessen og 
tilbudene våre. Det skal vi fortsette med. 
Det første året solgte vi 48 dagskort, 
men skjøt hele 13 elger. I 2017 solgte vi 
665 kort til 242 unike jegere og de skjøt 
42 elger. Det er både vi og jegerne strå-
lende fornøyd med!

Hva kjennetegner kjøperen

De 242 unike jegerne som løste dagskort 
i 2017 var i gjennomsnitt 45 år gamle. 
Den yngste var 18 år og den eldste var 
77 år gammel. Blant disse var det fi re 
damer. Vi ser at mange jakter sammen 
med en kamerat eller to, men vi har også 
jegere som jakter helt alene.

Alt i alt en suksess

Dagskort på elg har blitt en suksess. Fle-
re slipper til på jakt, og det gir en fl eksi-
bel og enkel mulighet til å jakte elg uten 
å være i etablert jaktlag. Forvaltningen 
blir mer presis gjennom at større deler 
av kvota skytes. Og ikke minst: Jegerne 
er positive.

Populær elgbørs

Men jegerne er ikke bare opptatt av sin 
egen jakt. De vil gjerne også ha et inn-
blikk i hvordan det går med de tusenvis 
av andre jegere som bruker Statskogs 
jaktmarker i Norge. På Elgbørsen kan 
alle følge med på hvor og når elgen blir 
skutt, hvilken type dyr det er og slakte-
vekt på det enkelte dyr. Statskogs elgjakt 
er åpen for alle og jaktlederne rapporte-
rer skutt elg inn til Statskog på vegne av 
5 000 jegere.

Viktig åpenhet

Åpenhet rundt jakta er bra for lokale 
forvaltningsdiskusjoner. Det kan også 
bidra til å ta bort grunnløse spekulasjo-
ner. Ikke minst er det moro å følge med 
på. Statskogs elgbørs ble lansert i 2016. 
Bruksstatistikken viser at ordningen er 
blitt svært populær på kort tid, og bru-
kes av langt fl ere enn jegere. Altså når vi 
ut til fl ere som kanskje kan lokkes til å 
bli jegere en gang i framtida.

Jakt gir mange fordeler

Det handler selvfølgelig om tradi-
sjonsrik jakt. Men mye statistikk viser 
at naturopplevelsene betyr mye for je-
gerne. Jakt bidrar altså til at mange får 
fi ne opplevelser i norsk natur, noe som 
er et positivt bidrag til folkehelsa gjen-
nom fysisk aktivitet. Dessuten er det et 
sosialt høydepunkt for mange. Og de 
sosiale høydepunktene kan nytes over 
fl ere middager gjennom vinter og vår. 
Elgjakta hos Statskog bidrar nemlig til 
over 150 tonn prima viltkjøtt i jegernes 
frysere. 

Restkvota som gjøres tilgjengelig for enkeltmannsjakt inneholder nesten alltid kalv. 
Foto : Steinar Johansen
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Tidlig fødte kalver på godt beite kan nå en slaktevekt på 100 kilo den første høsten. Overbeite kan gi vekter på under halvparten.

Utnytt er vi elgens produktivitet? 
Stort kalveuttak gir minst tap for en stamme i vekst med god tilgang på kvalitetsbeite. 

Norsk elg har for lengst nådd/passert sitt optimale nivå. Det gir da vesentlig høyere utbytte 
å bruke tilgjengelig beite til størst mulig kjøttproduksjon innenfor lover og forskrifter.

TEKST OG FOTO :    KNUT SOLBRAA, NMBU. ksolbra@online.no
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Forvaltningsmål

Avskytingens størrelse og sammenset-
ning bør ikke være et mål, men et mid-
del til å få en passende vinterstamme. 
Et konkret og næringsrettet mål som 
krever dagens store uttak av kalver, er 
ikke funnet, men noe av forklaringen 
ligger vel i følgende sitat: «Det viktigste 
argumentet for kalveskyting (…) er at 
en stabil avkastning over tid og kon-
troll over stammen krever beskatning 
av den største aldersgruppen, som er 

kalvene.» Man tenkte her på stabilitet 
overfor kortsiktige variasjoner i stam-
mens fertilitet på grunn av klima og 
avskyting. Forfatterne antok videre at 
stort uttak av kalver også førte til størst 
kjøttavkastning, og at beregninger fra 
vårt prosjekt, som ble publisert i 1989 
og viste det motsatte, representerte et 
unntakstilfelle. Det ble også pekt på 
at det var vanskelig å ta ut nok kviger, 
hvis den største avskytingen legges på 
åringer, at uttak av kalver vil gi størst 
bestandsvekst og at kalver og ungdyr er 
mindre produktive enn kyr (?). Anbe-
falt uttak var 60 % kalver, 15 % voksen 
ku og resten okser og åringer. Redusert 
avkastning de siste årene skyldes ikke 
kortsiktige variasjoner, men mangel på 
sommerbeite av høy kvalitet på grunn 
av overbeite.
   Kalver utgjør nå rundt 1/3 av skutte 
dyr på landsbasis. Dette er i klar utakt 
med kjøttproduksjon fra storfe og hjort 
og i motsetning til mange bestandspla-
ners prioritering av høyt kjøttutbytte. 
I hjorteviltforskriften er det lagt vekt 
på en næringsmessig utnyttelse av el-
gen. Produktet er kilo kjøtt som, ganget 
med relevant kilopris, inngår i bedrifts-
regnskapet enten slaktet selges, jakten 
leies bort eller dyret brukes av den næ-
ringsdrivende. Elgjakten er i de fl este 
tilfeller en del av næringen skogbruk, 
som stort sett drives som en langsiktig 
inntektskilde med størst mulige over-
skudd. Forvaltningen bør være slik at 
de to grenene, trevirke og elg, sammen 
utnytter naturgrunnlaget til best mulig 
avkastning innenfor de rammer lover 
og forskrifter setter. Et mål for elgfor-
valtningen kan være: Et høyest mulig 
kjøttuttak innenfor et beiteforbruk 
som opprettholder fremtidig produk-
sjon av kvalitetsbeite og i liten grad 
går ut over tømmerproduksjon, og 
med en elgtetthet som aksepteres av 
samfunnet forøvrig. Vi skal vise aktu-
elle beregninger og diskutere forutset-
ninger for å nå et slikt mål. Regulering 
av beiteuttaket i henhold til lovverket 
er diskutert i en annen artikkel, og ny-
ere bestandsplaner har ofte målsatt at 
andelen av siste års topp- og sideskudd 
med beitemerker på trær og busker ikke 
skal overstige 35 %. 

Beiteinntak/kjøtt produksjon

Vi bruker de høyeste beiteinntakene 
per døgn vinterstid fra prosjektet Elg-
Skog-Samfunn. På gode beiter kan kal-

ver ta inn 9 kilo mat per døgn og øke 
slaktevekten med 70 kilo fra første høst 
og frem til den neste. En åring kan ete 
12 kilo og øke vekten med 30 kilo fra 
sin andre til tredje høst. Voksne dyr har 
et fôrbehov på 16 kilo og liten eller in-
gen vektøkning. Regnes vekten av kal-
ver med, er tvillingkyr like produktive 
som kalven, kyr med enkeltkalver ligger 
på halvparten, deretter kommer årrin-
ger, mens enslige, voksne dyr har langt 
lavere produktivitet. For å føde en kalv 
må foreldrene beite hele året. Kuas pro-
duksjon kan da bli 70 kilo kjøtt - nemlig 
kalven. «Foreldrene» (inkludert voksne 
dyr uten kalv) har et samlet, daglig fôr-
behov vinterstid på opptil seks ganger 
det kalven trenger til en slik vektøkning 
når det er 0,4 kalver per ku. Ved én kalv 
per ku er behovet over det dobbelte av 
det kalven selv trenger (Boks 1). 

Kalveskyting

To metoder er brukt for å beregne virk-
ningen av varierende kalvekvoter. Den 
ene viser hvordan kjøttutbyttet fra 1 000 
dyr forandres hvis vi skyter en varieren-
de andel kalver, og det er rikelig tilgang 
på godt sommerbeite og erstatningsdyr. 
Størrelsen på kalveuttaket spiller da li-
ten rolle for utbyttet fordi skutte kalver 
erstattes med større dyr, med økende 
beitekonsum og fl ere kalvefødsler, i 
beregningene. Ved å redusere kalve-
andelen i uttaket fra 40 til 10 % fant 
Hjeljord likevel at kjøttutbyttet steg 
med 5 %.  Metoden passer neppe for 
dagens krav om bærekraftig, nærings-
rettet forvaltning og utbredt mangel på 
godt beite. Hjeljords beregninger viser 
dette ved at: » Forbruket av vinterbeite 
pr. kg produsert kjøtt blir altså 10 – 11 
% lavere dersom vi legger jaktuttaket på 
årring istedenfor på kalv.» Forbruket av 
sommerbeitet ligger tilsvarende lavere, 
men vi har ikke sikre tall for dette.

Solbraas beregninger tar utgangs-
punkt i sammensetningen av en elgs-
tamme som utnytter et begrenset bei-
tegrunnlag, og forsøker å fi nne svar 
på hvordan den lokale stammen bør 
skjøttes for å utnytte beitet til optimal 
kjøttproduksjon (Boks 2). Det er da 
nødvendig å beholde de dyrene som 
utnytter fôret best og ta ut de minst 
produktive. I stammer med høyt kal-
vetall per ku kan det være nødvendig å 
skyte noen kalver for å unngå at de blir 
morløse, ellers blir kjøttutbyttet høyest 
ved normal dødelighet der friske kalver 
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Ved utt ak på 60 % fra rogn, osp, selje og vier dør ett er hvert plantene, og kvalitetsbeitet på trær og busker forsvinner.
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spares. I overgangen fra kalveskyting til 
felling av åringer, kan kjøtt fra sparte 
kalver erstattes med litt større uttak av 
enslige, eldre dyr. En ekstra, voksen elg 
frigir beite til nesten to kalver og kan gi 
opptil tre ganger så mye kjøtt som en 
kalv (Boks 1 & 2).

Noen kommuner krever kalvekvoter 
på opptil 50 % og vil øke andelen hvis 
kalvene ikke tas ut. Stortinget vedtok 
i 1997 at rettighetshavernes avsky-
tingsplan skal bestemme kvoten ved 
bestandsplanlegging (der den stemmer 
med kommunale mål). Kommunen skal 
sikre en næringsmessig god forvaltning 
uten store skader på annen virksomhet 
og miljø. Hvis kalvene får leve, kan vek-
ten dobles før uttak som åringer, og av-
kastningen øker da ofte med over 20 % 
der det ikke er ulv (Boks 2). Ved over-
beiting kan vinterstammen minskes 
tilsvarende, uten redusert kjøttutbytte, 
ved å spare kalvene ett år. 

Avskytingen må forandres hvis 
vinterstammen ikke lengre har/får 
en størrelse og sammensetning som 
stemmer med kommunens og valdets 
mål. Det er en undervurdering av ret-
tighetshavernes kompetanse, og stri-
der mot kommunens oppgaver etter 
forskriftene, hvis kommunen krever en 
kvote som gir overbeite og/eller dår-
lig næringsmessig utnyttelse av elgs-
tammen. Mulige kommunale krav om 
uttak av mange kalver bør begrunnes 
faglig, f. eks. med at antall felte dyr 
teller mer enn kilo kjøtt, eller at det er 
overskudd av godt sommerbeite og lite 
vinterbeite. De fl este steder begrenser 
i dag for liten tilgang på kvalitetsbei-
te sommerstid elgens vektutvikling og 
produktivitet (se eksemplet fra Ha-
deland nedenfor). Om ett vald skulle 
komme skjevt ut, vil dette lett rettes 
opp ved å justere avskytingsplanen og 
ved dyrenes trekk til og fra naboom-
råder. Det er derfor ingen grunn til å 
ha fl ere voksne dyr vinterstid enn nød-
vendig for en passende rekruttering. 
Ved bestandsreduksjon på grunn av 
overbeite er det mer lønnsomt å min-
ske antall kyr, slik at mengden av kal-
vefødsler stemmer noenlunde med det 
stammen trenger for å nå oppsatte mål, 
enn å ta ut fl ere kalver (Boks 1).

Fôringsdyr/avlsdyr 

De beste avlsdyrene bør ofte sikres bed-
re. Særlig i lavproduktive bestand kan 
det være nok med én okse per tre kyr. 

Med 0,4 kalver per ku gir dette én okse 
per 1,2 brunstige kyr. I Nord-Trøndelag 
fungerer dette godt også med 0,7 -  0,8 
kalver per ku. Hjeljord  beregnet at øk-
ning fra én til 2,5 kyr per okse ga hele 
30 % høyere kjøttutbytte. Ved svært 
liten elgtetthet bør kuandelen kanskje 
holdes noe lavere for å sikre at de aller 
fl este kyrne kan pares i første brunst. 
Gode avlsokser ivaretas bedre ved be-
grenset uttak av store okser enn ved å 
holde mange hanndyr i håp om at noen 
blir store. Forvaltning av kyr er viktig. 
I de mest produktive bestandene kan 
opptil 45 % av kalvekyrne ha tvillinger 
mot under 10 % for de dårligste. Dette 
kan  gi variasjoner fra vel 1,0 til 0,4 kal-
ver per ku i Sett elg. Avlsdyr kan være 
okser med seks gevirtagger eller mer og 
kyr med kalver som viser at moren er 
kjønnsmoden. For å kunne spare avls-
dyrene, bør ikke friske kalver skytes fra 
kyr i lavtproduserende stammer. Det er 
nok enslige dyr å ta ut når rundt halv-
parten av hunndyrene er naturlig kalve-
løse. Det er viktigere å ta ut kyr som er 
for gamle til å få kalv enn ei stor kvige, 
og avskytingsplanen bør bruke gruppen 
«Enslig ku» og ikke «Kvige» - slik at je-
geren slipper å bedømme alder på dyret 
før det eventuelt felles. 

Åringvekt/antall kalver per ku 

Variasjoner i klima og i beitets kva-
litet gir store forskjeller i åringenes 
slaktevekter. To eksempler viser dette: 
I Stor-Elvdal, med en gjennomsnitt-
lig, årlig avskyting på rundt 530 dyr 
og langvarig overbeite, varierte årlige 
snittvekter mellom 125 og 145 kilo i en 
17-årsperiode - hovedsakelig grunnet 
klimavariasjoner. Det var fra 0,45 til 
0,66 kalver per ku i snitt. Omfattende 
vinterfôring virket verken på dyrenes 
høstvekt eller antall kalver per ku. 
   Fire vald på og rundt Hadeland hadde 
henholdsvis høy (Vestre Toten), middels 
(Brandbu og Gran vest) og lav (Hurdal) 
kalveproduksjon og en samlet årlig kvo-
te på rundt 300 dyr. Valdvise middeltall 
for 13 år viste vektvariasjon for årringer 
fra 90 til 154 kilo, og antall kalver per 
ku lå fra 0,40 til 0,96. Her har forskjel-
ler i beitekvalitet mellom nærliggende 
områder spilt hovedrollen. Det var sik-
ker sammenheng (korrelasjon) mellom 
åringvekter og antall kalver året etter. 
Første brunst kan komme ved 1 ½-års 
alder når kvigene har en slaktevekt på 
rundt 140 kilo i jakta. Ved vekter på 120 

kilo eller mindre tar det fl ere år før alle 
blir kjønnsmodne. 
  Overbeite kan mer enn doble antall 
voksne vinterdyr per kalvefødsel og gir 
svært dårlig utnyttelse av potensialet for 
produksjon av elgkjøtt (Boks 1 & 2). 
Å bygge opp igjen en elgstamme etter 
reduksjonsavskyting før kvalitetsbeitet 
er restaurert, fører til at elgen fortsetter 
med lav produktivitet - slik vi ser det 
mange steder i dag. Tidligere ble det 
foreslått en halvering av elgtettheten, 
men der en stor andel av beiteplante-
ne er drept etter 20 – 30 års overbeite 
kan dette være for lite. Lokalt har stort 
beitepress fra storfe og/eller sau fj ernet 
kvalitetsbeite og bidratt til å redusere 
elgstammens produktivitet (eks. nordøs-
tre del av Lier i Buskerud og Øståsen, 
Gran i Oppland).

Beregning av kjøtt utbytt e 

Vi kan beregne omtrentlige tall både 
for hvor mye kjøtt vi kan få fra en gitt 
fôrmengde ved varierende sammenset-
ning av vinterstammen og for forholdet 
mellom produsert kilo kjøtt og fôrbehov 
per døgn vinterstid. Begge antyder hvor 
godt forskjellige vinterstammer utnytter 
beitet til kjøttproduksjon. Beregningene 
følger denne gangen et oppsett brukt av 
Hjeljord i 2008 og er ikke ment som for-
slag til kvotesammensetning. Kvoter må 
bestemmes ut fra lokale forhold og mål, 
og slike beregninger er en nødvendig 
støtte i dette arbeidet. 
   Utgangspunkt kan være Sett elg og 
Skutt elg for kommunen. Hvis stam-
men er nær stabil, kan antall skutte elger 
betraktes som et mål på antall kalver. 
Sett kalv per ku brukes til å beregne an-
tall kyr som skal til for å føde dette kal-
vetallet. Antall kyr per okse brukes til 
å beregne antall okser i stammen. Hvis 
det er skutt 500 dyr, og det er 0,5 kalver 
per ku, settes 1000 kyr. Med to kyr per 
okse blir det 500 okser. Antall åringer 
er her antall kalver i fj or minus de som 
ble skutt. Vi kan bruke fôrmengder fra 
kapitlet «Beiteuttak/kjøttproduksjon» 
og lokale, gjennomsnittlige slaktevek-
ter for kyr, okser, årringer og kalver. Ett 
eksempel på slike beregninger er vist i 
Boks 2. De kan gjentas etter forandring 
av antall kyr per okse og med forskjelli-
ge fordelinger mellom årringer og kal-
ver for å fi nne den optimale sammen-
setningen av vinterstammen. 
   Boks 2 viser at overgang fra 50 % 
kalveskyting til freding av kalv økte 
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kjøttmengden med 24 % og fôrbehovet 
per døgn sank fra 0,51 til 0,38 kilo 
per kilo kjøtt (1. - 2.). Ved i tillegg å 
øke antall kyr fra to til tre per voksen 
okse økte kjøttmengden med 31 %, og 
fôrbehovet ble da beregnet til 0,35 kilo 
(1. - 3.). Tilsvarende beregninger med én 
kalv per ku, to kyr per okse og freding 
av kalv viser forhold mellom fôrforbruk 
og kjøttmengde på ned til 0,20. 
Sammenlignet med forbruket i 1. på 0,51, 
viser dette at det tapes mye på overbeiting 
av opprinnelig gode beiter. Selv med 
forskjellige bestandssammensetninger 
og regnemåter bekrefter Hjeljords 

Kjøtt  er det dominerende produktet fra elgstammen. 

resultater, beregningene ovenfor og våre 
tidligere publikasjoner at bevaring av 
kalver øker kjøttavkastningen i vesentlig 
grad. Ofte kan kjøttutbyttet fra en fast 
beitemengde økes med godt over 25 
% ved både å øke antall kyr per okse 
og minske uttaket av kalver. Da må 
artikkeloverskriften besvares med et 
klart nei, og det bør vurderes å legge om 
både rådgivning og forvaltning. 
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OMTALE AV FORFATTER : 

Knut Solbraa startet sin elg-skog-
forskning i 1983 med å utprøve meto-
der for beitetaksering og viltstell for 
elg i prosjektet Elg-Skog-Samfunn. En 
bærekraft ig forvaltning med optimalt 
økonomisk resultat har hatt  fokus i 
hans arbeid. Sammen med erfaringer 
fra egen, næringsrett et skogforskning, 
som skogeier og leder av forsknings-
programmet som la det vitenskapelige 
fundamentet for skogbrukets sertifi -
sering ( PEFC ) har dett e gitt  grunnlag 
for fl ere artikler i Hjorteviltet.

FORBRUK AV VINTERFÔR VED FORSKJELLIG 
KALVEPRODUKSJON OG 50 % KALVEUTTAK.

Beregningene dekker to stammer som hver produserer 100 kalver med 
henholdsvis 0,4 og 1,0 kalver per ku, de har én okse per to kyr og 50 % utt ak av 
kalver. Med 0,4 kalver har vi i tillegg til gjenlevende kalver 250 kyr, 125 okser og 30 
av dyrene er åringer. Fôrbehovet vinterstid er beregnet bare for de voksne og er: 
345 x 16 kilo = 5520 kilo per døgn. Med 1,0 kalver per ku har vi 100 kyr, 50 okser og 
30 av dyrene er åringer. Dett e gir fôrbehov på: 120 x 16 kilo  = 1920 kilo per døgn. 
Vi deler tallene på 100 kalver og fi nner at med kalvefrekvens på 0,4 er det behov 
for 55 kilo fôr per døgn for å føde én kalv. Med 1,0 kalver per ku synker dett e til 19 

kilo. Forbruket til en kalv som dobler sin vekt til neste jakt, er 9 kilo. 

FÔRFORBRUK PER KILO KJØTT

Det lages en tabell som vist nedenfor. I første kolonne skrives kyr, okser, 
åringer, kalver og sum. I andre kolonne føres antall dyr i hver gruppe før jakt (se 
hovedteksten), i den tredje jaktutt aket, og i den fj erde sett es diff eransen mellom 
andre og tredje kolonne - som er vinterstammen. Det brukes fôropptak per 
døgn i femte kolonne, tall fra fj erde kolonne ganges med tall fra femte og sett es 
i sjett e kolonne som Sum fôropptak. Lokale slaktevekter for hver av gruppene 
sett es i syvende kolonne, ganges med de respektive tallene i kolonne tre og 
føres i kolonne ått e som Sum slaktevekter. Det er foretatt  tre beregninger (1, 2 
& 3 nedenfor) med to eller tre kyr per okse og varierende forhold mellom kalver 
og årringer i avskytningen. Deles summen av fôropptak per døgn (kolonne 6) 
med summen av slaktevekter (kolonne 8) fås et estimat for hvor godt den valgte 
stammen utnytt er vinterbeitet til kjøtt produksjon.

1. Kalveutt ak er 50 %, 50 % av årringer skytes sammen med like mange voksne 
dyr (halvparten av hvert kjønn), og det er to kyr per okse. Jakten har gitt  
50,6 tonn med kjøtt . Ved å dele Sum fôroppt. med  Sum slaktev. fi nnes at det 
går med 0,51 kilo vinterfôr per døgn for å produsere én kilo kjøtt  i året med 
denne vinterstammen.

2. I neste eksempel tilpasses stammen til samme beitemengde (25,8 tonn per 
døgn), kalvene fredes, 50 % av årringene tas ut (234 stykker) og resten av 
kvoten (235) tas av voksne dyr (50/50). Her øker kjøtt mengdene med 24 % til 
66,9 tonn, og fôropptaket synker til 0,38 kilo. 

3. Som tredje alternativ beholder vi beitemengden og freder kalver. I tillegg 
økes antall kyr per voksen okse til tre. Vi tar da ut 50 % årringer (260) og like 
mange voksne dyr (50/50). Dett e øker kjøtt mengden fra 1. med 31 %, til 74,1 
tonn, og fôropptaket blir 0,35 kilo. 

Kategori
1

Før jakt
2

Utt ak
3

Vinter
4

Fôropptak
5

Sum fôroppt. 
6

Slaktevekt
7

Sum slaktev.
8

  Kyr 1000 62 938 16 15 000 160 9 920                

  Okser 500 63 437 16 6 992 170 10  710          

  Årringer        250 125 125 12 1  500 120 15 000         

  Kalver            500 250 250 9 2 250 60 15 000            

  Sum 25 750 50 630

Boks 1

Boks 2
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Trenger vi en grense for 
elgens beiteutt ak?

Lovverket krever en bærekraftig elgforvaltning; slik at naturens produktivitet, økologiske 
prosesser og biologiske mangfold bevares. Beitetakster viser at fra 1980-årene er de fore-
trukne beiteplantene blant trær og busker som regel overbeitet. Dette kan stoppes ved å 

sette en konkret grense for hvor stort beiteuttak som aksepteres. 

TEKST OG FOTO: KNUT SOLBRAA, NMBU. KSOLBRA@ONLINE.NO

Selv med lavt, gjennomsnitt lig beiteutt ak vil noen planter ødelegges
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er nødvendig for en god forvaltning at 
partene samarbeider godt og at uttaket 
skjer i henhold til planene. 

Erfaringer viser at uenighet innen et 
planområde kan føre til valg av uheldige 
løsninger. Etter demokratiske prinsip-
per er det fl ertallet av medlemmer, eller 
den gruppen som har det største arealet 
(avhengig av områdets vedtekter), som 
avgjør innenfor de rammer som kom-
munen setter. I noen tilfeller ønsker 
ikke jegerne å ta ut den kvoten som er 
fastsatt, for eksempel ved å la være å 
skyte kalver. Noen kommuner har truet 
med å øke neste kalvekvote som «straff ». 
Dette kan være i strid med kommunens 
rolle som beskytter av næringsmessig 
utnyttelse av elgstammen (se egen ar-
tikkel) og god forvaltningsskikk. Lav 
fellingsprosent i enkelte vald kan ellers 
kompenseres ved å holde tilbake en del 
av tildelt kvote og fordele denne til vald 
som er tidlig ferdig med sin ordinære 
tildeling.

Kommunene kan ta hensyn til jord- 
og skogbruk ved å tillate uttak av hjor-
tevilt utenom kvoter og jakttider for å 
avverge skade på blant annet avling og 
skog (Naturmangfoldloven § 18, ledd 
b). Dette er praktisert med rask saksbe-
handling over telefon, men ordningen 
er lite benyttet for skog. Ut fra samme 
paragrafs ledd a kan kongen ved for-
skrift eller enkeltvedtak tillate at myn-
dighetene, av eget tiltak, iverksetter ut-
tak av vilt for å beskytte planter, dyr og 
økosystemer - om nødvendig på annens 
eiendom. Dette gjelder bare hvis utta-
ket ikke truer bestandens overlevelse og 
resultatet ikke kan nåes på annen måte. 
En slik praksis kunne reddet mye øde-
lagt ungskog, men passer antagelig bed-
re som ris bak speilet enn som ledd i en 
optimal forvaltning.

Elgens sommerbeite

La oss først se på hva elgene lever av. 
Sommerstid foretrekkes urter i vekst, 
med bringebær og nye skudd med bla-
der på rogn, osp, selje, eik, vier og bjørk 
som supplement. Er det lite urter, do-
minerer busker og trær sommerdietten. 
Det beste beitet omfatter planter som 
turt, mjødurt, skogstorkenebb og gei-
trams sammen med blåbær, røsslyng, 
store bregner, sneller og noen av jord-
brukets kulturplanter. Selv planter med 
stort innhold av potensielt giftige stof-
fer som tyrihjelm (lappaconitin), barlind 
(taxiner), tysbast (daphnetoxin, mezerin 
& daphnin) og rome (saponin) tas av 

elg. Dyrene liker å «smake på» blomster 
som skiller seg ut fra andre. Toppen av 
både skogmarihand med sterk rødfarge 
(hyperkrom) og en uvanlig stor orkidé-
hybrid ble fj ernet, angivelig spist av elg, 
gjennom fl ere år på Slåttemyr i Nittedal.  

Her teller plantenes utviklingsstadi-
um mer enn arten, slik at elgen fore-
trekker de som har høyest fordøyelighet 
og smakelighet. Dette fører til veksling 
mellom beitearter gjennom sommeren 
etter prinsipper om ung fremfor eldre 
og grønn fremfor brun eller grå. Elg 
beiter ikke snaut, men tar det som ser 
mest fristende ut. Som regel tas bare 
øvre del av urter, og det er lite trolig 
at disse blir utryddet på landskapsni-
vå. Det kan imidlertid gå hardt ut over 
blomster og frøproduksjon og derved 
livsgrunnlaget for insekter. Busker og 
trær beites både sommer og vinter og 
hemmes raskt av overbeite. (Overbeite 
brukes her når plantene beites så hardt 
at skuddproduksjonen synker.)

Rogn spirer i stor grad fra frøbanken i 
øverste jordlag. Her samles frø gjennom 
mange tiår og spirer etter snauhogst el-
ler bestandssammenbrudd. Drepes det 
første planteoppslaget av beite, kan se-
nere etablering bli glissen der det ikke 
er frøtrær i nærheten. De andre artene 
mister raskt spireevnen. Osp kan forme-
re seg vegetativt med rotskudd, vier med 
røtter fra liggende greiner, rogn og selje 
med stubbeskudd. Langvarig overbeite 
kan fj erne slike arter, og ny innvandring 
kan ta mange årtier.

Sommermaten er lettere å fordøye 
enn kvister vinterstid, og inntaket per 
døgn kan kanskje bli opp mot dobbelt 
så høyt som om vinteren. Behovet for 
sommerbeite gjennom fi re måneder kan 
da bli over 300 000 tonn på landsbasis. 
Med 2 000 daa per skutt elg, én kalv 
per ku og tre kyr per okse svarer dette 
til et uttak på 9 tonn mat med høy kva-
litet fra dette arealet. De fl este steder er 
ikke beitekvaliteten høy nok, vekter og 
kalvetall blir da lavere – sistnevnte ofte 
ned mot 0,5. Det er sikker sammenheng 
mellom vekten av årringer og antall kal-
ver per ku året etter, og mellom vekten 
av voksne kyr og kalven de føder. Som-
merbeitets sammensetning har dermed 
avgjørende betydning for elgens pro-
duktivitet.

 
Elgens vinterbeite 

Vinterstid er det mulig å følge en elgs 
spor gjennom ett døgn og, ut fra vekten 
av ekskrementene, å beregne dyrets bei-

Bevaring av produktivitet og 

biomangfold 

For å følge opp Konvensjonen om bio-
logisk mangfold (CBD), vedtatt på 
FN-konferansen i Rio de Janeiro i 1992, 
er norske lover supplert med krav for å 
få til en forsvarlig forvaltning av natur 
gjennom vern og bærekraftig bruk. Som 
vanlig for lover, er disse rundt formulert 
og krever konkretisering i forskrifter 
for å bli operative. I Viltloven, Naturm-
angfoldloven og Skogbrukslova slås fast 
at naturressurser skal forvaltes slik at 
produktivitet, økologiske prosesser og 
biologisk mangfold bevares. Disse for-
pliktelsene gjentas i skogbrukets serti-
fi seringsavtale (Norsk PEFC Skogstan-
dard). Med hjemmel i lovene, og som 
ledd i sertifi seringen, er det omfattende 
restriksjoner på skogbruket; med regler 
for nasjonalparker, landskapsvernområ-
der, reservater, artsvern, vernskog, bynær 
skog, foryngelse og for særskilte tiltak i 
og omkring nøkkelbiotoper, kantsoner 
og andre viktige biotoper der det ellers 
skal drives tømmerhogst.

For hjortevilt ligger ansvaret for god 
forvaltning hos hver enkelt kommune. 
Den skal sette mål som sikrer en bære-
kraftig og næringsmessig god forvalt-
ning i henhold til lovverket. Dette med-
fører at mengden av dyr må reguleres 
slik at de ikke ødelegger livsmuligheter 
for andre arter eller minsker arealenes 
produksjon av tømmer og andre plan-
ter i vesentlig grad. Skogbrukslova på-
legger kommunene å vurdere å minske 
beitebelastningen der hjortevilt hindrer 
tilfredsstillende foryngelse av skogen, 
og Landbruksdirektoratet har satt klare, 
målbare krav til foryngelser. 

Bestandsplaner for elg kan utarbeides 
av de jaktberettigede innenfor organi-
serte jaktområder og skal styre forvalt-
ning av elgstammen. Etter stortings-
vedtak i 1997 kan de jaktberettigede 
også sette opp en avskytingsplan med 
oppgave over hvor mange dyr som kan 
felles og hvilken fordeling disse skal 
ha mellom kalver, kyr og okser. Plane-
ne skal stemme med kommunens mål, 
inneholde hvert valds egne mål og skal 
godkjennes av kommunen før fellings-
tillatelser utstedes av sistnevnte. Der 
de jaktberettigede ikke selv tar ansvaret 
med å sette opp planene, må kommu-
nen planlegge og fordele fellingstillatel-
ser. Det er dermed klare ansvarsforhold 
mellom kommune og jaktrettshaver. Vi 
har lover og regelverk som legger opp til 
en bærekraftig fl erartsforvaltning. Det 

2018 HJORTEVILTET   71

ELG



teinntak. På gode beiter kunne en vok-
sen elg ta opptil 16 kilo plantemateriale, 
mens kalver åt rundt 9 kilo. Vinterbeitet 
består hovedsakelig av blåbær, røsslyng 
og siste års skudd på løvtrær, -busker og 
furu. Særlig i Midt-Norge, og når furu 
ellers er beitet bort, tas også gran, einer 
og or. Vi har nå kanskje rundt 100 000 
elger vinterstid i Norge med et samlet 
fôrbehov på 300 000 tonn mat gjennom 
de nær åtte månedene de lever av vin-
terbeiteplanter. Takster i store, sentrale 
skogområder viste at gjennomsnittlig 
kvistproduksjon i beitehøyde på elgens 
beiteplanter kunne ligge mellom 7 og 
18 kilo per daa når også eldre skog var 
med. 

Det er store geografi ske variasjoner i 
mengdeforholdet mellom elgens beite-
planter. Takster i 2000/01 av foryngelser 
i beitehøyde viste at innenfor et vinter-
beiteområde i Nord-Trøndelag på 750 
000 daa (Steinkjer, Overhalla og Høy-
landet) kunne ubeitet rogn, osp og selje 
(ROS) ha bidratt med rundt 40 % av 
årlig kvistproduksjon og furu med 35 %. 
For 1,2 mill. daa i Stor-Elvdal viser tall 
fra 2006 at den teoretiske andelen for 
ROS var under 1 %, mens furu sto for 
96 %. Svært tette og uskadde bestand av 
rogn og furu kan nå en årlig produksjon 
på henholdsvis 400 kilo kvister uten løv 
(vinterbeite) og 500 kilo kvister med nå-
ler per daa. Mange steder er det for lite 
kvalitetsfôr, og dyrene kan ofte ha vekt-
tap på nær 20 % vinterstid. Det har vært 
tilfeller av massedød på grunn av sterke-
re  avmagring i snørike vintre. Mengden 
av tilgjengelig vinterbeite avgjør hvor 
mange elger som kan overleve i et om-
råde, men har ingen påviselig innfl ytelse 
på dyrenes produktivitet. Store tilskudd 
av fôrballer virket hverken på dyrenes 
høstvekter eller på antall kalver per ku 
i Stor-Elvdal.

Beitetaksering – et nødvendig 

hjelpemiddel for bærekraft ig 

forvaltning

Metoden for beitetaksering har vært 
utviklet ved praktisk bruk gjennom en 
årrekke for å kunne brukes av grunn-
eiere og jegere. Det er viktig for opp-
legget at man tenker gjennom hva tak-
stresultatet kan brukes til. Som regel 
registreres hvor stor andel av fj orårets 
skudd på trær og busker som er beitet 
i foryngelser. Det var en nærliggen-
de tanke at dette gir muligheter for å 
beregne hvor mange dyr det er mat til 
vinterstid. Slike beregninger viser imid-

lertid at det kan overleve langt fl ere el-
ger i takstområdene enn skuddmeng-
den skulle tilsi fordi elgen også beiter 
røsslyng, blåbær og hogstavfall. Vi kan 
derfor ikke estimere bæreevnen ut fra 
denne taksten. Det er også forsøkt på 
å beregne økonomisk tap basert på re-
gistrering av drepte, skadde og uskadde 
furuplanter. Heller ikke dette gir et rik-
tig bilde fordi vi takserer i en periode 
hvor skadebeitingen og etablering av 
nye planter fortsatt pågår. Det endelige 
tapet kan derfor ikke beregnes.

Vi takserer primært for å fi nne ut om 
trær og busker overbeites, om beitetryk-
ket er passe, eller om det kan økes. Tak-
stresultatet blir da et hjelpemiddel for 
å få til en bærekraftig og næringsrettet 
forvaltning. Det må være satt en grense 
for hvor mye vi kan tillate at elgen bei-
ter, og avskytingen må reguleres slik at 
uttaket ligger under denne - ellers har 
taksten liten verdi. I blandede bestand 
av elg og hjort må også hjorten kontrol-
leres tilsvarende ved overbeite. Dyrene 
beiter helst på rogn, osp, selje, vier og 
furu, og beitearter som de prioriterer la-
vere enn disse fem har klart mindre bei-
tetrykk. Vi kan slå sammen de fi re første 
til gruppen ROS, de beites nokså likt, 
og det er ofte bare nødvendig å regis-
trere antall, høyde og beitegrad for ROS 
og furu på hver prøvefl ate. Både elg og 
hjort kan beite gran, og det er aktuelt å 
ta med også dette treslaget noen steder. 
Ut fra lang erfaring har vi foreslått at 
beitet i snitt ikke bør ramme mer enn 
35 % av siste års skudd hvis plantenes 
produktivitet skal bevares, og de fl este 
skal overleve. 

Produktivitet, økologisk funksjon og 

biologisk mangfold er redusert 

Helt fra sist på 1980-tallet er forfat-
teren blitt kontaktet av skogeiere som 
klager over at det ikke lengre er mulig 
å forynge furu, og/eller at omfattende 
foryngelser av gran og furu er ødelagt. I 
noen tilfeller er fremtidige inntektsmu-
ligheter fra eiendommen sterkt redu-
sert. Vi vil derfor diskutere om de siste 
10- årenes elgforvaltning følger lovenes 
intensjoner. 

Først litt om næringsballansen i skog: 
Siden siste istid har planter bygget opp 
et lager av plantenæringsstoff er. Dette 
fi nnes i trær, i bunndekkeplanter, i plan-
terester på bakken og i humuslaget un-
der. Etter hogst, eller når trær dør, brytes 
døde planter og noe av humuslaget ned, 
og næringsstoff er frigis. Mye av dette 

tas opp av nye planter. Der hardt beite 
hindrer gjenvekst, brytes næringskje-
den, og en stor andel av blant annet ni-
trogen vaskes ut av nedbør. På nærings-
fattig mark kan tapet bli så stort at det 
ikke lenger kan vokse opp trær; vi får en 
hededegenerasjon. På noe bedre marker 
kan det fortsatt vokse trær, men med re-
dusert vekst. På de beste markene, med 
kalk- og humusholdig «matjord», er næ-
ringsstoff ene mindre utsatt, og urter og 
gras begrenser tapet. 

 Overbeite i stor skala startet i 
1960-årene og skjøt fart på 1980-tallet. 
Dette har ført til at de beste beiteplan-
tene blant trær og busker er drept eller 
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holdes nede over store arealer. I likhet 
med de aller fl este beitetakster fra rundt 
årtusenskiftet var i snitt hele 80 % av nye 
skudd beitet på ROS både i Nord-Trøn-
delag og i Stor-Elvdal, bjørk lå på hen-
holdsvis 15 og 45 % og furu på 52 og 
70 %. Beiteproduksjonen på ROS var da 
redusert med over 90 %. Dette går sterkt 
ut over områdenes økologiske funksjon 
og produktivitet, fj erner livsgrunnlag for 
hundrevis av kryptogamer (moser, sopp 
& lav) og evertebrater (insekter, leddyr, 
leddormer m.fl .) og minsker mattilgan-
gen for mange vertebrater (pattedyr & 
fugler). Mange av de to første gruppene 
går bare på én eller et fåtall vertsplan-

ter og kan forsvinne der vier og ROS 
holdes nede i årtier. Eksempler er laven 
lungenever, som i Sør-Norge vokser på 
stammen av eik, rogn og selje, og andre 
organismer som lever på eller i stammer 
av disse treslagenes. 

Hvis vi skal forsøke å kvantifi sere 
hvor store arealer dette gjelder, kan vi 
ta utgangspunkt i at omtrent 1 % av 
arealet forynges årlig, at det tar rundt 
10 år fra foryngelsen vokser inn i el-
gens beitesone til alle trærne blir for 
store. Elgbeitet rammer da rundt 10 
% av produktivt areal. Nå er imidler-
tid plantene holdt nede minst 20 år i 
Nord-Trøndelag og 30 år i Stor-Elv-

dal. Dette forlenger beiteperioden til 
henholdsvis 30 og 40 år for de hardest 
beitede bestandene, og overbeitet kan 
ha påvirket 400 000 dekar foryngelser 
i disse to områdene.

  Det bør nevnes at elgen også bidrar 
til å opprettholde en del arter. Dette 
gjelder snyltere som hjortelusfl ue og 
skogfl ått, og store rovdyr – særlig ulv 
– tar mange elger. Døde elger og slak-
teavfall gir «mat» til mange forskjellige 
organismer. Urin fra elg gir vekstmulig-
heter for soppen oransje elgbeger som 
kan utvikle grupper av 10 mm store 
rødoransje begre på skogbunnen. Sop-
pen kan også danne gule og oransje, bål-

Oransje elgbeger
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Gul møkkmose

lignende strukturer som kan henge igjen 
i lyngen ved snøsmelting. Sommermøkk 
infi seres med sporer fra møkkmoser, ved 
hjelp av fl uer, og gir grunnlag for mo-
sekolonier med paraplylignende spore-
hus. Disse lukter møkk for å tiltrekke 
nye fl uer. Totalt antas at elgen nå fj erner 
livsmulighetene for langt fl ere arter enn 
den gir bedre muligheter til.

Dagens situasjon 

Møkktellinger og Sett elg viser at elgs-
tammen er halvert i Stor-Elvdal etter 
en nokså høy avskyting og predasjon. 
Et godt frøår litt før årtusenskiftet ga 
stort tilskudd av furuplanter, og furu- 
og bjørkeforyngelser tok seg raskt opp 
igjen. Alt i 2009 var beiteuttaket nede 
på henholdsvis 20 og 18 % i nordvestre 
del av kommunen og et par naboområ-
der. En takst over hele kommunen viste 
at både furu og bjørk var nede på 5 % 
uttak i 2015. Antall ROS var økt svakt 
til 21 planter per daa, men disse var for 
små til å bidra med beite av betydning. 
Dagens rike tilgang på furubar har ikke 
gitt eff ekt på kalvetallet som fortsatt er 
vel 0,5 per ku. Vier på myrene i fj ellban-
det er i stor grad beitet bort. Skal kalve-
tallet per ku kunne øke, må beitepresset 

være så lavt at vier og ROS kan komme 
tilbake og vokse opp. 

I Nord-Trøndelag fører innslag av kal-
krike bergarter med god tilgang på urter 
til at i gjennomsnitt viser Sett elg 0,7 til 
0,8 kalver per ku. Fordi det skytes rundt 
40 % kalver, er kalvetallet før jakt høyere. 
Det er en svak økning av antall skutte 
dyr i løpet av årene fra 2001, men det har 
ikke vært noen varig minskning av stam-
men. En liten reduksjon i antall kalver 
per ku viser at beitene neppe er i bedre 
stand enn de var ved årtusenskiftet. 

Elgtettheten er ellers redusert i store 
deler av landet. En rapport fra Vest-Ag-
der viser at elgstammen her nå blir re-
gulert slik at selv ROS  kommer under 
en grense på 35 % beiteuttak - basert på 
vår instruks for beitetakst. Dagens av-
skyting er på rundt ¼ av det største utta-
ket på 90-tallet. For å vise forhold ellers 
i Sør- og Midt-Norge har vi summert 
resultatet av 103 takster, stort sett på  
kommune- eller fylkesnivået, fra 2002 til 
2017.  Delvis er dette retakseringer med 
noen års mellomrom samme sted (Kil-
der: Faun, egne rapporter, Stor-Elvdal 
Grunneierforening & Skogbrukets Kur-
sinstitutt). Av disse viser 24 overbeite på 
bjørk, 37 på furu og 98 på ROS. Takste-

ne er gjennomført i Østfold (12), Tele-
mark (25), Agderfylkene (23), Buskerud 
(10), Hedmark (20), Oppland (11) og 
Sør-Trøndelag (2). Det er tidligere kjent 
at furu beites lite langs kysten i Tele-
mark og på Agder og 2 - 3 mil innover, 
av ukjent årsak, og de fl este tilfeller av 
skadebeiting på arten kommer fra Bus-
kerud, Oppland og Hedmark. 

Felles forvaltningsmål

Det menes her mål for hvor hardt vi kan 
tillate at elgen beiter, mens mål for bedre 
utnyttelse av elgstammen og beitegrunn-
laget er behandlet i en annen artikkel. Ut 
fra paragraf 1 i Viltloven burde tilpas-
ning mellom elgtetthet og beitemengde 
vært rutine i hele landet - slik det nå er 
i Vest-Agder. Det gir ikke respekt for 
lovverket at Skogbrukslova pålegger sko-
geiere å sørge for foryngelse, om nødven-
dig med planting innen tre år, på steder 
hvor elgen beiter vekk alle planter av furu, 
løvtrær og gran. Elgene har også en kli-
maeff ekt. Der unge trær og busker hol-
des nede eller beites bort, går det sterkt 
ut over virkesproduksjonen, og det blir 
bundet langt mindre karbondioksid enn 
det ellers hadde vært mulig. En overtal-
lig elgbestand slipper dessuten ut unød-
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vendig store mengder av klimaverstingen 
metan. Dette skjer samtidig som det gis 
off entlige bidrag til større plantetetthet 
og gjødsling for å øke binding av kar-
bondioksid. Hardt beite av elg ødelegger 
i dag mye av eff ekten lover, restriksjoner 
og andre tiltak skulle hatt. 

Fortsatt drives elgforvaltningen mange 
steder som en enartsforvaltning uten hen-
syn til beitegrunnlag og biologisk mang-
fold selv om de aller fl este bestandsplaner 
har med bevaring av tømmerproduksjon 
og biomangfold som delmål. I stortings-
meldingen Meld. St. 14 (2015 – 2016) 
«Natur for livet – Norsk handlingsplan 
for naturmangfold» er satt som mål 1 at 
vi skal ha god tilstand i økosystemene. 
I kapittel 5 er manglende «konkrete og 
omforente mål for hvilken tilstand som 
skal nås» pekt på som et prioritert forbe-
dringsområde for regjeringens arbeid. For 
å følge opp dette bør det settes en nasjo-
nal, øvre grense på 35 % for uttak fra de 
viktigste, takserbare beiteartene i hjorte-
viltforskriften. Dermed får kommunene 
et kvantitativt mål for bestandsplanene 
og kan reagere hvis målet ikke nås. For 
en glissen furu- eller granforyngelse, ved 

ujevnt beitetrykk eller reetablering av 
skadde beiter bør tallet reduseres i kom-
munenes/valdenes målsetning. Et slikt 
måltall, målrettet forvaltning og bruk av 
beitetakster som kontroll etter behov, kan 
sikre en produktiv elgstamme, høy tøm-
merproduksjon og biologisk mangfold 
langt bedre enn mange har klart hittil. 
Svaret på artikkeloverskriften er derfor et 
ubetinget ja. 
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Vi tar det digitale skrittet - 

bli med du også!

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

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

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

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

Møt oss på: www.rasa.no 
eller besøk oss på Facebook: 
«Romedal og Stange Almenning»   
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Oppvekst i Sveits.

Barbara trådde sine barnesko i en liten 
landsby, nord-øst i Sveits, ved kanten av 
Alpene. Begge foreldrene var frilufts-
mennesker, soppkontrollører og veldig 
glade i dyr. En barndom med mye natur 
har preget henne veldig. «Som lita jen-
te trodde jeg at hvis jeg giftet meg med 
sønnen til dyrehagedirektøren, kunne 
jeg arve en dyrehage». Allerede i 6 – 7 
års alderen drømte hun om å bli zoo-
log. En veldig friluftsinteressert lærer på 
barneskolen forsterket hennes interesse 
for natur og ville dyr, og vegen videre 
ble staket ut veldig tidlig. Den musi-
kalske ungjenta kunne også ha gått den 
kunstneriske veien, men det stod klart 
for henne at jobb måtte hun ha innenfor 
biologien, så fi kk musikken bli hobby. 
Slik ble det og slik er det også i dag.

Etter endt videregående skole og med 
et «fl ink-pike-stempel» bar det rett til 
universitetet i Zürich og et biologistudi-
um. Å lære mer om vilt og viltadferd var 
målet. Hun tok en master på hjort og var 
ferdig i Zürich i 1991. 

Feltarbeid.

Studiet ga mersmak. Barbara ville lære 
mer og ville ut i felt så fort som mulig. 

Det bød seg snart en mulighet i Cana-
da og Barbara var ikke vond å be. Som 
«feltslave» for velrennomerte forskere 
fi kk hun delta i et stort forskningspro-
sjekt med snøskoharen i fokus. Rovvilts 
påvirkning på sterkt svingende harebe-
stander var ett av temaene og merking 
av både gaupe og hubro og tett oppføl-
ging av disse artene i deres leveområder 
i barsk canadisk natur passet den unge 
jenta fra Sveits utmerket. 

«Jeg lærte masse» sier Barbara entusi-
astisk, «og fortsatte deretter med feltar-
beid i tilknytning til et sveitsisk gaupe-
prosjekt som medførte jobb både i Sveits 
og i Frankrike».  

Med mer gaupeerfaring fi kk hun også 
jobbe noen måneder i Spania der den 
iberiske gaupa var forskningsobjekt. 

Barbara har også fått anledning til å 
se mer av verdens natur. Oppvokst ved 
foten av Alpene fant Barbara seg fort 
til rette i fj ellandet Kirgisistan. Planene 
med å få i gang et forskningsprosjekt på 
manul, en liten villkatt, bød dessverre på 
mange administrative utfordringer når 
landet var i overgangen fra sovjetstyring 
til uavhengighet. Men oppholdet ble et 
uvurderlig møte med en fascinerende 
kultur og storslått natur.

 

Til Norge.

Etter å ha fått mye erfaring og lært mye 
om gaupa som predator fi kk frøken 
Zimmermann kontakt med Tor Kvam 
og norske gaupeforskermiljøer. Hun 
stiftet sitt første møte med norsk natur 
og vegen var ikke lang til et 9 måneders 
engasjement hos NINA. I tillegg til gau-
pe ble det forsket på både fj ellrev og jerv. 
Hun kom i kontakt med John Linell 
og John Odden og berømmer det gode 
samarbeidet med jevnaldrende, motiver-
te forskere. Sommeren -94 fi kk Barbara 
et nytt stipend og hun trålet Dovrefj ell 
og fj ellene sørpå med telt og sovepose og 
lette opp fj ellrevhi. Antallet fj ellrev som 
ble funnet var nedslående, men den nor-
ske fj ellnaturen gjorde inntrykk selv på 
ei jente fra fj ellandet Sveits. 

Da Regionfelt Østlandet ( nytt mili-
tært skyte - og øvingsfelt ) skulle utre-
des var viltforskeren på plass høsten 
1994. Viltutredningene var et samarbeid 
mellom NINA og Evenstad og Barbara 
knyttet for første gang kontakten med 
Evenstadmiljøet. Her møtte hun for 
første gang Torstein Storaas og Petter 
Wabakken. Et fl erårig samarbeid førte 
henne etter hvert til Evenstad og et fas-
tere tilhold her ble det da hun fi kk jobb 

Brobyggeren på Evenstad !
Allerede tidlig på nittitallet hadde Barbara Zimmermann kontakt med norske 
viltforskere. I tilknytning til utredningsarbeidet med Regionfelt Østlandet ble 

kontakten med Evenstad knyttet og etter hvert ble Østerdalen både bosted og ar-
beidsplass for den alltid blide og smilende jenta fra Sveits. Hun har utmerket seg 
som både forsker, lærer og kollega, har en doktorgrad knyttet til elg og ulv og tri-
ves best når hun gjennom personlig kontakt kan bidra til å bygge relasjoner mel-

lom folk med ulike oppfatninger, om det gjelder forskning eller forvaltning.

TEKST : FRANK ROBERT LUND
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Barbara, den alltid smilende og blide jenta fra Sveits. Foto: Grensevilt
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i forhold til arbeidet med ulv har det 
blåst friskt enkelte ganger og oppslage-
ne i media har nesten utelukkende vært 
knyttet til «ulvemotstanderne». Det som 
er mer ukjent er at vi også angripes fra 
den andre siden. Da vi publiserte resul-
tatene knyttet til ulvens predasjon på 
elg var signalene fra vernesiden at dette 
umulig kunne stemme». 

Barbara påpeker at det viktigste for 
Evenstad er å gjøre en faglig god jobb og 
bidra med faktaopplysninger til alle som 
vil ha kunnskapen, uavhengig av politis-
ke standpunkter og meninger for øvrig.  

Hjortevilt - forskning og forvaltning.

Det er utført mye forskning i regi av 
Evenstadmiljøet som har relevans til 
hjorteviltforvaltningen.  «Elg som næ-
ring», «Hjort i Hedmark» og «Elg og 
trafi kk» er bare et lite knippe prosjekter 

som timelærer på utmarkslinja. Jeg likte 
miljøet forteller Barbara og lærerjobben 
ble etter hvert supplert med diverse pro-
sjektarbeid. 

Hyller miljøet på Evenstad og i 

Østerdalen.

Barbara Zimmermann har blitt østerdøl. 
Selvfølgelig er mye av årsaken familiee-
tablering og barn med sterk tilknytning 
til grenda og sine omgivelser, men mye 
skyldes også det gode arbeidsmiljøet, 
gode jobbkollegaer og samarbeidet med 
studentene på Evenstad. 

«Jeg trives veldig godt. Kombinasjo-
nen med et forskningsmiljø både på vilt 
og fi sk er fl ott. Her kan vi jobbe lokalt 
på grasrotnivå, og allikevel være interna-
sjonale. For meg fi nnes det ikke en bedre 
arbeidsplass, så jeg blir nok på Evenstad». 
Det sosiale går heller ikke upåaktet hen 

i Evenstadmiljøet og lærere, forskere og 
elever møtes til festligheter både høst og 
vår. Kollega Torstein Storaas påpeker at 
Barbara er av de mer kondisjonssterke 
på «bruket» og sliter ut gamle professo-
rer på dansegulvet. 

Innenfor utdanning er det et stort be-
hov for internasjonalisering og Barbara 
fungerte i mange år som internasjonal 
koordinator ved Evenstad i tillegg til ar-
beidet med forskning og undervisning. 
Et heldekkende, engelskspråklig se-
mesterprogram til 60 studiepoeng bidrar 
til at mange utenlandske studenter kom-
mer til Evenstad, og i de 10 siste årene 
anslår Barbara at ca. 20 % av elevene har 
vært utenlandske. 

«Mange er interesserte i det vi dri-
ver med og vi er lette å angripe da det 
som kommer ut herfra er koblet til lo-
kale, navngitte enkeltpersoner. Spesielt 

Resultater i viltforvaltningen oppnås lett est når man får mennesker til å samhandle. Foto: Lina Ticina
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Barbara trives godt når hun kan jobbe ute i naturen. Foto: Izabella Wierzbowska
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som er «stemplet» Evenstad og som lo-
kale forvaltere har hatt nytte av. I 2001 
bidro Evenstad til at ulv ble GPS-mer-
ket for første gang i Europa. Evenstad 
har vært en drivkraft når det gjelder ut-
viklingen av GPS i viltforskningen og 
Barbara Zimmermann var den første 
som tok en doktorgrad på Evenstad og 
hennes doktorgradsarbeid på elg og ulv 
har vært til stor nytte i praktisk elgfor-
valtning.

«Jeg er økolog. Det betyr at jeg for-
sker på samspillet mellom dyr, planter 
og miljøet. Jeg er spesielt opptatt av 
hvordan menneskene påvirker dyr og 
planter. De siste årene har jeg jobbet 
mye med ulv, elg og hjort. Ulven er spe-
sielt spennende, men det er også en vel-
dig kontroversiell art som har kommet 
tilbake til norsk natur. Jeg prøver å for-
midle det vi i det Skandinaviske Ulve-
forsknings-prosjektet Skandulv fi nner 
ut om ulvene våre til alle interesserte, 
om de nå er for eller i mot at ulven skal 
etablere seg igjen. 

Når det gjelder ulv og elg så er det gle-
delig å registrere at den nye kunnskapen 
som vi har framskaff et om ulvens preda-
sjon på elg har blitt tatt i bruk i praktisk 
forvaltning. Vi har mye kontakt med 
kommuner og grunneiersammenslut-
ninger og holder mange foredrag både 
for off entlig og privat elgforvaltning. Jeg 
sier i utgangspunktet aldri nei til å holde 
slike foredrag. Dette er en god kommu-
nikasjonsform som jeg verdsetter høyt.  

Mange blir overrasket over hvor stort 
predasjonstrykket blir sommerstid lokalt 
i ulvens yngle-områder. Rundt hiet er 
trykket på elgkalvene spesielt stort og i 
en liten og lite produktiv elgbestand tas 
tilnærmet hele produksjonen ut. Med 

andre ord blir det svært lite igjen til 
grunneieren og elgjegeren. 

En kunnskap som ikke blir omsatt i 
praksis på samme måte er ny viten om 
hjortens områdebruk og hvilke konse-
kvenser dette bør få for størrelsen på for-
valtningsområdene. Mitt inntrykk er at 
hjorteforvaltningen er alt for lokal. Det 
er nødvendig med samarbeid på tvers av 
lokale eiendoms- og kommunegrenser 
for å lykkes i hjorteforvaltningen. Hjor-
ten bør som elgen forvaltes  innenfor 
bestandens årsleveområde».  

Jobb og familie, hånd i hånd.

Deset nord for Rena var i fokus under 
etableringen av Regionfelt Østlandet. 
Under utrednings-arbeidet med sky-
tefeltet fant Barbara og hennes tyske 
mann et hus i skogen og fl yttet etter 
hvert hit. Her bor nå familien på eget 
småbruk med fi re aktive barn, høner og 
egen kjøkkenhage. Barbara berømmer 
sin mann for å ha tatt et ansvar i hjem-
met. Det hadde vært vanskelig å kombi-
nere jobb, hjem og barn uten en dyktig 
livsledsager. Dette har allikevel ikke vært 
til hinder for at mange har opplevd Bar-
bara som lærer på Evenstad med min-
stebarnet i sele på magen. 

Barbara er en drivkraft i det vesle lo-
kalsamfunnet Deset og har engasjert seg 
sterkt i arbeidet med etableringen av 
Montessoriskolen i grenda. Barbara sy-
nes ikke at overgangen fra fj ellet i Sveits 
til skogen i Østerdalen har vært vanske-
lig. Felles for begge steder er nærheten 
til naturen som Barbara verdsetter høyt. 

«Jeg liker å ta meg en daglig joggetur, 
og i helgene blir det ofte skiturer. Jeg 
må også innrømme at jeg er litt leken 
av meg. Jeg er glad i både lek og spill. 

Dessuten er det fryktelig morsomt å 
stå på snøbrett. Før var barna alibi for 
å boltre meg i skibakken med snøbret-
tet, men nå som barna har blitt store og 
er opptatt med mye annet er terskelen 
litt høyere for å dra til bakken med snø-
brettet. Jeg har for øvrig alltid vært glad 
i musikk. Jeg spiller obo og har nylig 
begynt å spille fagott», forteller Barbara 
med et bredt smil. 

På mitt spørsmål om hun jakter elg 
er svaret kort. Jeg har tatt to, begge 
med bil. Med jobb og fritidssysler i et 
av verdens tetteste elgområder skal det 
mye til om man ikke sneier borti en elg 
i løpet av et par 10-år. Eier av våpen er 

«Som lita jente trodde jeg 

at hvis jeg giftet meg med 

sønnen til dyrehagedirektøren, 

kunne jeg arve en dyrehage»
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hun ikke, men hun er en ivrig sanker. 
Hun nyter turene i skogen på jakt etter 
bær og sopp. 

Brobyggeren.

Lista over publikasjoner og prosjekter 
der Barbara har hatt ei hånd på rattet 
har gjennom årene blitt utrolig lang 
og vitner om en sjelden stor aktivitet 
innenfor fagområdet. Og det er ikke 
på noen måte over. Nå om dagen tar 
GRENSEVILT mye av hennes opp-
merksomhet. Dette 3-årige prosjektet 
som startet opp like før jul i 2017 har 
som mål å legge grunnlag for en bedre 
grenseoverskridende, inkluderende og 

konfl iktreduserende forvaltning av elg, 
ulv og jerv i barskogen i Indre Skan-
dinavia, på tvers av riksgrensen og sør 
for det samiske tamreinområdet. Gjen-
nom ny kunnskap, nettverksbygging og 
økt dialog på tvers av riksgrensen vil 
GRENSEVILT redusere grensebarri-
erer og stimulere til bærekraftig bruk 
av skogens ressurser som tar hensyn til 
de ulike interessene innenfor regionens 
natur- og kulturarv. 

Prosjektleder og norsk prosjektansvar-
lig er ikke overraskende førsteamanuen-
sis ved Høgskolen i Hedmark, Barbara 
Zimmermann, denne alltid blide dama 
fra fj ellandet Sveits, og som over alt øn-

sker å bygge relasjoner mellom folk med 
ulike oppfatninger og ulike roller til-
knyttet viltforvaltningen. 

Barbara har opparbeidet seg stor kom-
petanse innenfor sitt fagfelt, er glad i 
folk, og vet at resultater oppnås først når 
man får til en god samhandling mellom 
mennesker. Det er kanskje en sveitser 
som må til for å få svensker og nord-
menn til å dra lasset sammen ? Om tre 
år vet vi svaret.

«Vi må snakke mere sammen, uansett 
om det gjelder forskning eller forvalt-
ning. Personlig kontakt minker avstan-
der og gjør en forskjell», avslutter ei smi-
lende Barbara.  

Planlegging av feltarbeid. Foto: Skarpheddin Thorisson
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RÅDYR

Velg riktig rådyrhund

Å velge seg rådyrhund ender ofte opp med et kompromiss mellom det 
ønskelige, fornuftige, realistiske og det mulige. 

TEKST : AKSEL G. SCHJERVHEIM 

Å velge seg rådyrhund ender ofte med et 
kompromiss. Dette gjelder i særdeleshet 
hvis du er familiemann og så vel barn 
som livsledsager skal ha sine ønsker med 
på vektskålen. En jakthund er ikke som 
en sykkel som bare kan settes i garasjen 
(eller hundegården) når den ikke er i ak-
tiv bruk. I min barndom var derimot ikke 
den slags hundehold særlig oppsiktsvek-
kende. Husbonden la til nød kursen bor-
tom stabburet og klappet lenkedyret de 
siste par dagene før jaktstart. Ellers sto 
dyret der koblet med begrensede beve-
gelsesmuligheter og livsrom det meste av 
sitt utenomjaktlige liv. Resultatet ble ofte 

at alle barn som vokste opp under nabo-
tilknytning  med slike hunder, gjorde den 
erfaringen at de fl este lenkehunder be-
skyttet sitt snevre revir met stor glød og  
bet alle fremmede som kom innenfor de-
res rekkevidde. Gudskjelov har moderne 
hundehold speilvendt dette prinsippet og  
innlemmet hundeholdet som en selvføl-
gelig del av familielivet.

Først og fremst familiehund

Problemstillingen er såre enkel. Dersom 
du er i en alminnelig yrkessituasjon og i 
hovedsak  har helgene til rådighet og kan 
by din hunds livsløp på 10 % jakt og tre-

ning i løpet av året, er du velsignet med en 
rimelig tålmodig livsledsager. Dette tilsva-
rer nemlig lørdag og søndag, hver bidige 
helg i fi re og en halv måned pr. år. Ergo er 
hundens velvære i stor utstrekning  prisgitt 
den øvrige families forbarmelse og interes-
se de øvrige 328 dagene på kalenderen.

Grunnen til at du allikevel bør være 
tilnærmet egoist når du velger rase og 
oppdretter, er den historiske kjens-
gjerning at første gang du oppsøker en 
oppdretter sammen med familien for å 
se på et valpekull, som regel ender opp 
med en av de tilstedeværende valper 
som førstevalg. 

Innenfor dreverrasen forekommer relativt mange individer som er velegnede til rådyrjakt. Foto: Ole Matt is Lien
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RÅDYR

Evaluer din egen jaktutøvelse

Det første du rent taktisk bør gjøre, er å 
kartlegge dine egne jaktbehov, for der-
etter å presentere et raseutvalg for fami-
lien som passer inn under denne malen. 
Hunderasen som kan alt er en uoppnå-
elig myte, men allikevel fi nnes det rase-
valg som kan fungere helt utmerket til 
enkelte jaktformer og til en viss grad kan 
være anvendelige på rådyr og hjort. En 
spade er fortsatt en spade og en rådyr-
spesialist er en rådyrspesialist, men bor 
du i Ole Brum`s jaktrike og praktiserer 
en frodig jaktutøvelse, kan du kanskje 
nøye deg med en hunderase som, om 
ikke noe annet, er brukbar til å dekke 
fl ere av dine jaktbehov. Jeg mener at det 
kanskje ikke er noen super ide å kjøpe 
seg en utpreget rådyrspesialist, dersom 
du jakter hare, eller fuglevilt det meste 
av sesongen og blir buden på rådyrjakt 
en helg eller to. La oss derfor i første 
omgang dele opp rasevalget i følgende 
fem hovedkatgorier.

Støtende hund 

Med støtende hund, menes hunderaser 
som søker tett og energisk, i god kon-

takt med føreren og støter opp viltet med 
stort trykk og gjerne intens halsing, uten 
overhode å forfølge det når viltet er reist. 
Vær oppmerksom på at enhver hundera-
se som ikke omfattes av dispensasjonene 
fra viltloven, som i nevneverdig grad for-
følger vilt med halsing, i utgangspunk-
tet er ulovlige på hjortevilt her i landet. 
Dermed er det en rekke raser som i ut-
gangspunktet faller bort som aktuelle 
kombinasjonshunder. Graden av lovlig-
het avhenger i stor utstrekning av dine 
egne dressurferdigheter.

Allikevel er kanskje dette den  mest 
undervurderte jakthundgruppen i vårt 
land, med tanke på rådyrjakt, fordi så vel 
rådyrbestanden som naturgitte forhold 
for slik jakt er heller sparsomme på våre 
breddegrader. Allikevel fi nnes det en del 
steder utpregete kulturlandskaper med 
små skoglugger og kratt hvor rådyrene 
gjerne tar dagleie og en slik hund så abso-
lutt ville komme til sin rett. Særlig gjelder 
dette områder med gode rådyrbiotoper 
i nærheten av sterkt trafi kkerte vegnett, 
eller jernbane, der all forfølgelse av vilt 
over nevneverdige avstander er ensbe-
tydende med livsfare. Her er det mange 

raser og kombinasjonsmuligheter å velge 
mellom. De støtende spesialistene, fi nner 
du udiskutabelt blant spanielrasene. Spe-
sielt kan nevnes Welsh Springer, Engelsk 
springer og jaktspringer. De fl este av disse 
kan også bli utmerkete apportører og kan 
med stort hell også anvendes til skogsfugl 
og rype. Problemet du imidlertid må reg-
ne med er at når du bruker en slik hund i 
utstrakt grad til rådyr, vil den sannsynlig-
vis opparbeide seg en selvstendighet, som 
gjør den lite egnet til å jakte med «un-
der geværet» i ettertid. Altså en vanskelig 
kombinasjon som krever utstrakt dressur 
og som ellers vil vanskeliggjøre så vel 
fuglejakt som eventuell jaktpremiering 
i ettertid, dersom du skulle ønske dette. 
En slik hund bør være gjennomjaktet og 
fulldressert på fugl, før du penser inn på 
rådyr som unntaksvis hobby. Spanielrase-
ne støter også vanligvis opp viltet uten å 
gi hals. 

Er du ihuga revejeger med sporadisk 
behov for en støtende rådyrhund, vil 
mange av terrierrasene passe ypperlig. 
Jack Russell , Parson Jack Russell , glatt 
og ruhåret foxterrier Border og tysk jakt-
terrier. Velg valp av hipremierte foreldre. 

Den skal tidlig krøkes. Foto : Johan Trygve Solheim
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hårvilt, også kan bli habile apportører og 
fremragende ettersøkshunder.

Drivende kombinasjonshund

Bor du slik til at rådyrjakt er en heller 
usikker geskjeft, mens hare og revejakt 
byr på rikelige utfoldelsesmuligheter, vil 
det være lønnsomt å vende blikket mot 
beagle eller drever. Selv om det f.eks 
innenfor dreverrasen forekommer rela-
tivt mange individer som er velegnede 
til rådyrjakt, er det, mer eller mindre 
lottospill å velge seg valp fra en hvilken 
som helst kombinasjon, dersom man 

Har du god tilgang på due, and og gåse-
jakt og samtidig vil tilgodese familien med 
kløv eller trekkhund, bør du kanskje heller 
vurdere en labrador. Om du i tillegg har 
tilgang på gode skogsfugl eller rypeterreng 
er fokus på  worsteher eller sågar weima-
raner ikke å forakte som kombinasjons-
hund til rådyr i denne sammenhengen. 
Vær imidlertid klar over at forutsetningen 
for å få en anvendbar, støtende hund, er 
at du legger stort arbeide i ufravikelig og 
grundig dressur, helt fra starten av. Jo fl ere 
jaktformer du vil gape over, jo viktigere er 
betydningen av slavisk disiplin. 

Kortdrivende hund

I prinsippet er denne kategorien, foruten 
de raser med maksimal boghøyde over 
41cm., som er spesifi sert under dispen-
sasjon, forbudt å bruke til kløvvilt her 
til lands og eksisterer ikke som juridisk 
begrep. Men er du den lykkelige besitter 
av gode rådyrjaktmuligheter i Sverige 
og driver utstrakt assortert fuglejakt i 
Norge, er det et rikt spekter av raser å 
velge mellom. En rase som er blitt uhy-
re populær i broderlandet i senere år er 
for eksempel vachtelhund, som foruten 
å være en fryktløs kortdriver på alle arter 

De senere årene har det også dukket opp bassetvarianter som er interessante rådyrhunder, 
her  en Petit basset griff on vendeen. Foto: Johan Trygve Solheim
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renger jeg har solid erfaring med. Også 
her er det viktig å utelukkende stole på 
jaktprøvestatistikk i fl ere generasjoner. 
Så langt, har så vel jaktlyst, som øvrige 
egenskaper vært gjennomgående høyst 
variable. Årsaken til dette kan imidler-
tid være at de synes å bli atskillig senere 
jaktmodne en de rasene norske jegere 
har tradisjon med, slik at en del av dem 
kanskje blir missforstått av utålmodige 
eiere og gitt opp for tidlig. De fl este er 
rolige , behagelige familiehunder og har 
et imponerende, grovt og rungende mål, 
når man hører dem fra orkesterplass.  
Derimot bærer ikke grove mål særlig 
langt i forhold med mye snø på trærne. 

Hannhund/tispe?

Det fi nnes ikke statistisk belegg for å 
hevde at det ene kjønnet, generelt er 
bedre jakthunder en det andre. Deri-
mot er det konsekvenser som bør tas i 
betraktning når man skal velge fi rbent 
jaktledsager. Har du små barn, bør du 
unngå særlig høyrangerte og dominan-
te hannhunder. Dette gjelder for så vidt 
også ved valg av tispe, men konsekven-
sene er ikke så fremtredende. Dersom 
du ikke er interessert i avl, bør du også 
tenke på at tisper normalt har løpetid 
to ganger i året, og at dette stjeler noen 
helger av jaktsesongen din. Tisper kan 
dessuten også få innbilt svangerskap, noe 
som ofte gjør dem psykisk inndisponi-
ble for jakt. Viktigst av alt, er at uansett 
hvilken hund du velger, skal du gi den 
hele armen.  Hvis du ikke har tid til det, 
bør du kanskje vurdere å investere i noe 
annet.

Skitt jakt! 
ønsker seg en utpreget rådyrspesialist 
med alle dertil iboende egenskaper. Ho-
vedårsaken til dette, er etter mitt skjønn 
at jaktprøve og championatreglene i seg 
selv, ikke gir rom for målbar avlsmessig 
spesialisering på rådyr. Minst egnet er 
kanskje beaglen. Men du kan få deg en 
hund som kan bli aldeles utmerket til så 
vel hare som revejakt og som det leilig-
hetsvis, dersom sjansen byr seg, er lovlig 
å skyte rådyr for.  Skulle jeg velge meg 
valp fra disse rasene, med håp om å bli 
eier av en ideell rådyrhund, måtte det 
helst være etter personlig kjennskap og 

erfaring med forfedrene i et par slekts-
ledd på begge sider.

Drivende rådyrspesialist  

Den drivende rådyrspesialisten skal 
ha en komplett pakke spesifi kke bruk-
segenskaper som gjennomgående får 
drevdyret til å føle at det har full kon-
troll med situasjonen til en hver tid og 
dermed bukter langsomt og snevert i sitt 
daglige revir så lenge det måtte være be-
hov for det. Det vil si inntil dyret eventu-
elt blir skutt, støkket eller hunden blåses 
av drevet. En slik hund skal ideelt sett 
ha et rimelig godt søk, støte fra rimelig 
til rikelig under utredning av nattfoten, 
være 100 % spornøye og drive langsomt 
med et tett og nyansert mål som gjør at 
rådyrene til en hver tid kan avlese hun-
dens gjøremål i bakløypa. Slike hunder 
får nesten alltid ekstremt god kontakt 
med drevdyret, nettopp fordi de aldri 
byr på overraskelsesmomenter men tvert 
i mot, til enhver tid legger alle kortene 
på bordet. I og med at de blir vant til 
nærkontakt med drevdyret helt fra val-
pe-/unghundstadiet legger de som oftest 
av, dersom rådyret blir støkket og drar 
på langfart . Det er ingen hemmelighet 
at undertegnede så langt i livet, mener 
at de beste dachshundene er uslåelige 
i denne kategorien. Men selv her skal 
man sette som minstekrav at forfedrene 
i 3-4 generasjoner er høyt jaktpremierte 
på drevprøve. Dermed sitter man igjen 
med helt spesifi kke stammer av stri og 
korthårsvariantene som eneste mulighet. 
Ta deg god tid når du søker etter kull 
av gode kombinasjoner. Utbudet er stort 
og det fi nnes nok av valper etter genuine 
drevlinjer slik at det er liten grunn til å 
nøye seg med de nest beste.

De senere årene har det også dukket 
opp tre bassetvarianter som er interes-
sante. Basset artesien normand, Basset 
fauve de bretagne og Petit basset griff on 
vendeen. De beste jeg har sett i praksis er 
individer fra de to førstnevnte. Muligens 
beror det på tilfeldigheter, men de indi-
videne jeg har jaktet med eller dømt på 
jaktprøve av sistnevnte, har brukt dob-
belt så stort areal under en times rådyr-
los i forhold til hva jeg er vant til i ter-

OM FORFATTEREN :

Aksel G. Schjervheim har vært jeger 
og hundemann i alle år, og få jegere 
har dressert, trent og ført fl ere jakt-
hunder av forskjellige raser og bruks-
områder til jaktpremiering. Aksel er 
utdannet utmarkstekniker. Han har 
jakterfaring fra mange land i Europa 
og Nord-Amerika.

«Er du ihuga revejeger med sporadisk 

behov for en støtende rådyrhund, vil 

mange av terrierrasene passe ypperlig.»
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HJORTHJORT

Studieområde og merking

Det ble merket 22 hjorter på tre fôrings-
plasser i Verdal vinteren 2005 og 2006. 
Alle ble øremerket. Tre koller og én bukk 
fi kk i tillegg GPS-halsbånd, mens seks 
koller og tre bukker ble påsatt VHF-hals-
bånd. Resten hadde kun øremerke.

Posisjonsdata

Ved hjelp av GPS halsbånd og radiopei-
ling  ble det samlet inn 34 425 posisjo-
ner for hjortene i perioden 2005 til 2010. 
Flest posisjoner (99,1 %) ble samlet fra 
fi re GPS-merka hjort. Fra de andre ble 
det samlet inn 283 posisjoner (Figur 1). 

Antall posisjoner for hvert individ vari-
erte mellom 1 og 10 757. For GPS-mer-
ka hjorter kan vi derfor beskrive beve-
gelsene ganske detaljert, mens vi hadde 
langt færre posisjoner for å beskrive be-
vegelsene til hjorter merka med VHF 
eller kun øremerke.  

Hjorter merket 
om vinteren i Verdal 

trekker opp til 9 mil fra merkeområdet

Verdal kommune åpnet for hjortejakt i 1978, og en kronhjort ble felt i Gravaadalen 
dette året. Siden da har bestanden økt og nå felles omkring 30-40 hjort årlig. 

En økende hjortestamme gjorde at grunneierne og kommunen ønsket 
å vite om hjorten i Verdal hovedsakelig er stasjonær eller trekkende, 

og om kalvene blir værende i samme område som de blir født.

TEKST : CHRISTER MOE ROLANDSEN (NINA), ANDERS BØRSTAD (VÆRDALSBRUKET), MORTEN HEIM (NINA) & ERLING J. SOLBERG (NINA)

Hjortekolle merket på Kvernmoen 7. mars 2005. Den foretok et sesongtrekk mellom vinterområde i Verdal og sommerområde i Roktdalen i Snåsa. 
Foto: Anders Børstad.
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Sesongtrekkende hjort

Fra datamaterialet har vi etter beste 
skjønn forsøkt å karakterisere individene 
som stasjonære, trekkende, eller utvan-
drende. Trekkende individer ble defi nert 
som individer med separate sommer- og 
vinterleveområder. 

Vi hadde tilstrekkelig med data fra tolv 
hjort for å vurdere andelen sesongtrek-
kende hjort. Av tre bukker og ni koller 
ble henholdsvis én og fem kategorisert 
som trekkende. Det vil si at halvparten 
av de merkede hjortene var sesongtrek-
kende. Antallet merka dyr var for lavt til 
å si noe om forskjeller mellom kjønn. De 
sesongtrekkende hjortene trakk enten til 
sommerområder innen kommunen, eller 
til sommerområder i kommunene Snåsa, 
Grong og Steinkjer. 

Trekkdistansen ble målt som den 
maksimale avstanden fra merkestedet. 
Basert på dette varierte trekkdistansen 
for de fem trekkende kollene mellom 6,5 
km og 90,7 km, mens trekkdistansen for 
bukken var 26,5 kilometer. Gjennom-
snittlig trekkdistanse for alle trekken-
de individer var 40,2 km. Hjorten med 
det lengste sesongtrekket på omkring 
90 kilometer var ei kolle som trakk fra 
vinterområde i Verdal til sommerområ-
de rundt Solemsmoen i Grong.  I 2005 
tok både vårtrekket (28. mai-4. juni) og 
høsttrekket (17-24. september) omtrent 
en uke for denne kolla (Figur 2).  

Utvandring

Fem bukkekalver og to kollekalver ble 
merket med øremerker når de var om-
kring 8 måneder gamle. Fire av bukke-
kalvene er senere felt under jakta. En av 
dem ble felt i merkeområdet, mens de tre 
andre ble skutt i Stjørdal (1) eller Snåsa 
(2) mellom 30 og 60 km fra merkeste-
det. Vi vet dermed at tre av fi re øremer-
ka kalver enten utvandret eller foretok 
sesongtrekk. Observasjoner av hjortene 
i vinterområdet påfølgende år er nød-
vendig for å skille mellom utvandrere og 
sesongtrekkere og følgelig er det umulig 
skille mellom disse strategiene når alle 
ble felt i september. For de tre gjenvæ-
rende som ble merket som kalv, kjenner 
vi kun merkeposisjonen. 

Bilde fra hjortejakta i 2011. Anders Børstad 
ved siden av ei skutt  merka kolle. Kolla ble 

merka 6 år tidligere i 2005. 
Foto: Rune Gudding

Figur 1. Registrerte posisjoner fra 22 merka hjort i Verdal. 
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Figur 2. Posisjoner fra ei kolle som trakk omkring 90 kilometer fra vinterområde i Verdal til sommerområde i Grong. 
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Til tross for usikkerheten i datamate-
rialet er det sannsynlig at andelen som 
utvandrer følger mønsteret vi ser i andre 
deler av landet. I andre norske studier er 
andelen som utvandrer funnet å variere 
mellom 40 og 80 prosent for bukker, 
mens andelen koller som utvandrer lig-
ger mellom 0 og 20 prosent.   

Bukken som ble GPS-merka som 1 ½ 
-åring kan også kalles utvandrer. I slutten 
av mai 2006 gikk den fra vinterområde i 
Verdal. I juni og første del av juli opphold-
te den seg i Snåsa og Lierne, før den gikk 
over til Sverige 20. juli 2006. Der ble den 
værende til den kom over grensen igjen 8. 
september 2006. Her var den så vidt inn-
om Røyrvik kommune før den gikk sør-
over gjennom Lierne, Snåsa, og Sverige. 

I Sverige ble bukken påkjørt og drept 8. 
april 2007 i Åre kommune (Figur 3). Vi 
vet ikke hvor den til slutt ville slått seg ned. 
Den kan ha endt opp langt fra merkeste-
det, men det kan jo også tenkes at den ville 
returnert til merkeområdet om den hadde 
overlevd den lange vandringen. Dette får 
vi aldri vite, men den er uansett et godt 
eksempel på de lange vandringene disse 
dyrene kan begi seg ut på.

Oppsummering

Hjortene som ble merka i Verdal ble se-
nere observert, funnet død, eller felt i syv 
andre kommuner og i Sverige. De andre 
kommunene var Stjørdal, Levanger, Stein-
kjer, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Grong. Alle 
hjortene ble merket i Verdal om vinteren 

og observasjonene i andre kommuner og i 
Sverige viser at hjorten utnytter langt stør-
re areal til andre tider av året. Dette betyr 
blant annet at hjort som oppholder seg 
på vinterbeite i Verdal kan jaktes i andre 
kommuner om høsten.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble ledet av Anders Børstad ved 
Værdalsbruket AS. Morten Heim hjalp til 
med bestilling av merkeutstyr og lagring 
av data frå GPS-merka hjort i Dyreposi-
sjoner. Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) ved Christer Moe Rolandsen 
og Erling J. Solberg har i ettertid bistått 
med kvalitetssikring av data, analyser og 
skriving av sluttrapport. Vi vil takke ve-
terinær Torolv Røthe for arbeidet han 
gjorde med merking av hjortene og Hans 
Christian Pedersen (NINA) som tok seg 
av det administrative ansvaret for søknad 
om tillatelse til merking. I tillegg takker 
vi Ole Petter Helden, Jostein Dahle, Terje 
Gifstad, Knut Lein, Hege Ness og Odd 
Harald Grongstad for bistand under mer-
kearbeidet og for senere oppfølging med 
radiopeiling av dyrene. 

OM HOVEDFORFATTEREN

Christer Moe Rolandsen er hj ortedyr-
forsker ved Norsk institutt  for natur-
forskning. Christer er utdannet biolog 
frå NTNU og Universitetsstudiene på 
Svalbard. Han har hovedfag og doktor-
grad i biologi med elg som tema. Han er 
også elgjeger på et jaktlag i Forradalen 
i Stjørdal.

LES MER HER: Rolandsen, C.M., Børstad, A., 
Heim, M., Solberg, E. J. 2017. Hjort i Verdal 
– Resultater fra merking av hjort i 2005 og 
2006 - NINA Rapport 1315. 35 s. htt p://hdl.
handle.net/11250/2429067 

LITTERATUR
Loe, L. E., Mysterud, A., Veiberg, V. & Lang-
vatn, R. 2009. Negative density-dependent 
emigration of males in an increasing red deer 
population. - Proceedings of the Royal Socie-
ty B-Biological Sciences 276: 2581-2587.

Mysterud, A., Loe, L. E., Meisingset, E., Zimmer-
mann, B., Hjeltnes, A. W., Veiberg, V., Rivrud, I. M., 
Skonhoft , A., Olaussen, J. O., Andersen, O., Bischof, 
R., Bonenfant, C., Brekkum, Ø., Langvatn, R., 
Flatjord, H., Syrstad, I., Aarhus, A. & Holthe, V. 2011. 
Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, 
bærekraft  og næring. Utmarksnæring i Norge 
1-11. Biologisk institutt , Universitetet i Oslo.

Figur 3. GPS-merka bukk merket 13. mars 2006 på Kvernmoen i Verdal. 
Bukken ble påkjørt og drept 8. april 2007 i Åre kommune i Sverige.
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ÄLGKÖTT & PERAN. 
Ingen vanlig kokbok.  Leif Milling 2016 
Ågrenhuset Förlag. 192 s.  Pris NOK 329,-

I fj or omtalte vi Kirsten 
Winges bok Perfekt vilt-
kjøtt som fi kk gullmedalje 
under OL for kokebøker 
i Kina i 2017.  Det vi ikke 
visste var at den delte gull-
medaljen med Leif Mil-
lings bok.  De fl este av oss 
leser svensk. Så den burde 
være av interesse også for 
HJORTEVILTETs lesere.  
En liten oversettelse: peran 
er nord-svensk dialekt for 
potet.

Konseptet er spennende, 
og vellykket.  Vi følger 
medlemmene i Gimdalens 

jaktlag i Jämtland.  Her portretteres de alle som en, i svart-
hvitt bilder og tekst med mye kulturhistorie.

Mellom portrettene er det oppskrifter på og presentasjon 
av matretter på elg.  Dette er i farger, og fristelsene er mange.  
Jeg skal innrømme at jeg ikke har prøvd ut så mange, men 
så langt jeg kan bedømme løfter de alle frem, og fremhever 
elgkjøttet som en verdifull ressurs.  Variasjonene er mange, 
men de bygger på lokale tradisjoner.

LITE SÅ DE OG LITE TRAFF DE. 
Streiftog fra elgjakta de siste 70 år. Magne Fardal. 2017. 
Bestilles hos Sommerdalen Forlag i Lyngdal, v/Ådne Fardal 
Klev.   20 s. Kr 100 + porto.

Et lokalhistorisk hefte fra 
Lyngdal og Vest-Agder fra 
tiden etter krigen, da elgen 
kom til dette fylket, og fram 
til i dag. Heftet kan leses 
som en forståelse av hvor-
dan en tradisjon utvikler 
seg, slik sosiologen Andreas 
Hompland beskrev i «Jak-
ten på elgjaktkulturen».  Ja 
elgjakt er ikke noe som har 
vært alltid, og på Sørlandet 
er det noe spesielt.  Her 
deltar mange av jegerne 
uten våpen, noe som er for-

Magne Fardal

Streif fra elgjakta
de siste 70 år

Lite så de og 
lite traff de

Bokanmeldelser
TEKST :  VIDAR HOLTHE

klaringen på hvorfor vi ved jaktloven av 1951 hadde en egen 
geværavgift på kr 10,- for elgjakt, i tillegg til den ordinære 
jegeravgiften etter datidens lov.  Husk også at skyteprøven for 
elgjegere ble innført så sent som i 1964.     

Her er det lun Sørlandshumor, ikke barske og brautende 
historier.  Heftet er nok mest for de som er interessert i lokal-
historie, eller ønsker å vite om alt som er utgitt om elgjakt her 
til lands.

ALT OM JAKT.  2001 TIPS.  
Dag Kjelsaas 2018 Lars Forlaget, 493 s.

Konseptet er helt nytt og uprø-
vet.  Dette blir som et leksikon.  
Ikke noe man leser fra perm til 
perm i en vending.  Kjelsaas tar 
for seg forskjellige jaktformer 
etter småvilt og storvilt, og øser 
av sine egne erfaringer fra de 
forskjellige jaktformene.  Det 
er ikke en bok med tomt prat 
og selvfølgeligheter.  Dag av-
slører i boken at han har prøvd 
det meste.  Det er den enslige 
jegeren vi får høre fra, ikke så 
mye om hundejakt og ikke 
om de store jaktlagene. Det er 
spennende bare å slå opp et til-

feldig sted og så lese en del tips før man legger fra seg boken, og så 
slå opp et annet sted for å gjøre andre oppdagelser.

KATALOG OVER ELG- OG 
HJORTEJAKT I GAUSDAL 1965 – 2016.  
Jarle Bye.  2017. Produsert hos IGT as, Gausdal, 176 s.

Ja, det er først og fremst en 
katalog og liste over 8595 
elger og 181 hjort felt av 
1239 jegere i denne perio-
den.  Tabellene er krydret 
med mange jaktfotografi er 
og små anekdoter.  Litt rø-
rende å oppdage at to av de 
første jegerne som presente-
res er slektningene Frithjof 
og Tore Tiedemann – Jo-
hannesen.  1  200 tonn fi nt 
viltkjøtt ble bragt til gards i 
Gausdal i disse 52 årene.
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ÄTAS ELLER INTE ÄTAS.  Tjänlighetsbedöm-
ming av älg och vilt. Jonas Malmsten.  2017.  Garvaraegår-
dens Media. 61 s.  SEK 200 + frakt, fra forfatteren.

Jonas har i mange år vært 
viltveterinær ved Statens 
Ve t e r i n æ r m e d i c i n s k a 
anstalt.  Nå er han 
p r i v a t p r a k t i s e r e n d e .  
For skoleringen av 
feltkontrollører for viltkjøtt 
etterspørres stadig gode 
illustrasjoner av innvoller, 
friske og syke. Mattilsynet 
og Veterinærinstituttet 
har bidratt med noe 
til disse kursene.  Her 
er imidlertid en langt 
mer fullstendig versjon.  
Gjennomillustrert med 

gode fargefoto hele veien.  Det eneste jeg savner er omtale av 
«brunstlever».  Ikke noen sykdomstilstand, og normalt ingen 
kassasjonsgrunn for viltkjøtt, men et tegn på at et voksent 
dyr for øyeblikket mobiliserer og forbrenner store mengder 
fett, gjerne i brunsttiden.  Boken burde være obligatorisk for 
kontrollveterinærer ved viltmottak, og gjerne også for spesielt 
motiverte feltkontrollører.

LOKAL FOREDLING AV HJORTEVILTKJØTT.  
2018.  Skogkurs (Skogbrukets Kursinstitutt).  Kurs- 
og studiehefte 44 s.  Kr 120 + porto. www.skogkurs.no

Dette kan ses som en 
fortsettelse av kursheftet 
FELTKONTROLL AV 
HJORTEVILTKJØTT, 
og er en mer praktisk til-
nærming til   Nasjonale 
retningslinjer for småska-
la slakterier og kjøttfor-
edlingsbedrifter som ble 
utgitt av Hanen for noen 
år siden.   Her gis råd for 
hvordan man kan innrede 
eksisterende bygninger, og 
tilfredsstille rimelig krav til 
hygiene og arbeidsforhold.  
Rådene og anvisningen 

begrenser seg til  mindre foredlingsanlegg som er «registre-
ringspliktige» hos Mattilsynet.  Det tar ikke for seg fullskala 
Viltbehandlingsanlegg, hvor bygningen og anlegget i seg 

www.naturdata.no

NATURDATAS 
VILTKONFERANSE 2018

Scandic Hell, Værnes
1. – 2. november

Naturdata arrangerer 1. – 2. November 
sin 11. Viltkonferanse.

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

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

Har du spørsmål om konferansen,
ta kontakt med Naturdata 
v/ Geir Flakken på telefon 977 35 057 
eller e-post: geir.flakken@naturdata.no.
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selv er avhengig av off entlig godkjenning.  Medvirkende i 
utarbeidelsen av heftet har først og fremst vært Mattilsynet, 
Norges Skogeierforbund og NORSKOG.  Dette har skjedd 
gjennom et eget næringsutviklingsprosjekt.  Heftet er gjen-
nomillustrert med gode fotografi er.

Våre Hjortedyr – en bok til Undring, 
Glede og Kunnskap. 
2018. Eigil Reimers. Yrkeslitteratur. ISBN 9788258406324.  
460 s. pris Kr 549,-

Ved tidligere anledninger 
har jeg omtalt fagbøkene 
Viltbiologi av Olav Hjel-
jord og Klauvvilt i norsk 
natur redigert av Kari 
Bjørneraas.  Dette er et 
faglig like tungt verk, og 
det er på hele 460 sider.  
Dette er ikke en «teata-
ble book», men en fagbok.  
Om den er omfattende er 
den likevel lett å lese.  Bo-
ken er organisert med et 
innledende hovedkapittel 
«Generelt for alle artene» 
som beskriver i detalj hva 

som er felles og spesielt for de fi re artene i hjortedyrfami-
lien. Deretter følger de fi re hovedkapitlene «Rein og Cari-
bou», «Elg», «Hjort» og «Rådyr» med supplerende artsspe-
sifi kke tema. 

«Våre hjortedyr» retter seg mot studenter, forskere 
og forelesere tilknyttet biologiske fag ved universitets- 
og høyskoleinstitutter, forskningsstiftelser, og 
forvaltningsorganer på kommunalt og regionalt nivå. Den 
retter seg i like stor grad mot jegere og andre med interesse 
for natur og biologi. 

Boken er vitenskapelig og faglig oppdatert (t.o.m. 
2017). At Reimers som nå fyller 79 år har klart å holde 
seg faglig oppdatert og a jour kan jo være en oppmuntring 
og en spore til optimisme for andre av oss som begynner 
å dra på årene. Stoff et formidles på et lett tilgjengelig og 
populærvitenskapelig språk. Boken har en bred fag- og 
interesseprofi l med tema som livshistorie, avstamning, 
utbredelse, økologi, ernæringsfysiologi, generell fysiologi, 
bioenergitikk, genetikk, bestandsdynamikk, jakt og 

forvaltning. Avsnittene om jakt dreier seg ikke om 
praktisk jaktutøvelse, men hvordan jakt har innvirkning på 
bestandene.  Boken er utstyrt med 211 faktaruter i form av 
bilder, fi gurer, illustrasjoner, tabeller og oppklarende tekst 
som gir muligheter for fordypning i spesielle emner. For å 
ta det negative, lay-outen er svært tradisjonell.  Jeg kunne 
ønske meg den satt som to-spalter.  Da er det mye raskere 
å lese, og faktaboksene kunne plasseres i en av spaltene.  Nå 
tar de mye plass ved at det må være mye «luft» ved siden av 
tekstspalten.

Reimers redegjør for hvordan han har søkt for å få oversikt 
over alle aktuelle vitenskapelige artikler.  Jeg kunne ønske at 
han også hadde tatt for seg NINAS Rapportserie.  Det er 
riktignok ikke strengt vitenskapelige artikler, men mange 
av de er svært aktuelle for norsk viltforvaltning, og både 
tabeller, fi gurer og karter ville på en utmerket måte illustrert 
de eksempler og problemstillinger boken behandler.
Jeg kunne også ønsket meg mer omtale av sykdommer og 
parasitter og deres betydning og risiko i viltforvaltningen

Et lite pirk.  Rådyrgeitas avkom benevnes kalv.  For en 
rådyrnerd som meg er det kua som har kalver, mens geiter 
har kje. Rådyrets latinske navn er Capreolus, som betyr liten 
geit. Eller med en mer «danskifi sert» benevnelse: rå og lam.

Bokens undertittel til «Undring» gjør det fristende å 
gjengi et par linjer fra side 374.  Ved genetisk analyse 
(mikrosatelitter) er det i tråd med geitens vandringslyst 
(og annen lyst) vist at et kull med rådyrkalv kan ha fl ere 
fedre.  I 88 kull med mer enn en kalv, fant de at 13,5 prosent 
hadde mer enn en far.  En så stor andel rådyrkull med 
forskjellige fedre reiser umiddelbart spørsmålet:  Hvilken 
biologisk betydning har denne paringsstrategien?  Det mest 
nærliggende knytter seg til innavlsproblematikk.  Det er 
mye åpne spørsmål, og mye å undres over i boken.

Bakerst fi nner leseren en omfattende litteraturliste og 
stikkordregister for dokumentasjon og lett og rask orientering 
i boken. I dag er det jo mulig å søke på nettet for i det 
minste å få tilgang til sammendrag av forskningsartiklene. 

OMTALE AV FORFATTER :

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

BOKANMELDELSER
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Anna Malmsten «On the Reproduction 
of Female Wild Boar (Sus scrofa) in 
Sweden. 2017».  

Dr. arbeid, SLU 2017:86. 

Da resultatene fra denne avhandlingen har stor relevans for 
forvaltningen av villsvinet, som holder på å etablere seg her i 
landet, følger nedenfor utdrag av sammendraget av dr. arbeidet.

Vildsvin har varit en del av den svenska faunan under tusentals 
år men utrotades på 1600-talet på grund av högt jakttryck och 
domesticering. Under de senaste åren har det skjutits cirka 
100 000 djur per år. En uppskattad populationsstorlek på 
200 000 djur kan därför inte anses vara överskattad. Om man 
jämför med andra klövviltsarter har vildsvinen en mycket hög 
reproduktionstakt.  

Utifrån äggstocks- och livmoderfynd framkom att 
majoriteten av de undersökta djuren (alla åldersgrupper 
inkluderade) visade ett säsongsmässigt reproduktionsmönster. 
Då månad för brunsttid beräknades kunde två brunsttoppar 
(i okt-nov och feb-mars) observeras. Att vissa djur inte 
följde det strikta säsongsmönster kan exempelvis bero på att 
födotillgången var god (både som tillskottsfoder och föda 
från skog och odlad mark) och det genetiska ursprunget. 
Medelkullstorleken, mätt som antalet foster eller embryon 
i livmodern i studien var 5.4 vilket är högt jämfört med 
vad som rapporterats från andra länder i Europa. Både 
reproduktionspotential och dräktighetsgrad ökade signifi kant 

 Doktoravhandlinger
TEKST :  VIDAR HOLTHE

med suggornas ålder vilket är viktigt att ta hänsyn till i 
förvaltningen. Att vildsvinen grisar in under ’fel’ säsong i 
kombination med att suggor som är kultingförande är 
fredade från jakt i Sverige försvårar förvaltningen av djuren. 
För att förhindra att kultingförande suggor skjuts av misstag 
är ofta alla stora hondjur fredade vid jakt. Såsom studien visat 
innebär detta att de mest reproduktiva djuren, d.v.s. stora 
suggor, sparas vilket skulle kunna vara en bidragande orsak 
till den snabba ökningstakten av vildsvin i Sverige. 

David Carricando Sánchez 
«Determinant factors for 
mesocarnivore distribution patterns 
along a gradient of anthropogenic 
influence». 

Dr. arbeid.  Høgskolen Innlandet.  Nr 12 – 2018.

David har studert rødrev og indisk rev i habitater som i ulik 
grad er påvirket av menneskelige forstyrrelser, med formål å 
kunne si noe om hvordan menneskelige forstyrrelser påvirker 
revenes utbredelse og bevegelsesmønster i både Norge og In-
dia.

Økning i den menneskelige befolkningen og klimaforand-
ringer kan påvirke utbredelsen, sammensetning, og bevegel-
sesmønster hos viltlevende dyr. Eff ekten av disse endringene 
kan påvirke ulike arters funksjon i økosystemet.

I resursfattige habitater tiltrekkes rødreven konsekvent til 
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 Jo Inge Breisjøberget «Hunting 
management of a red listed small game 
species on public land in Norway». 

Dr. arbeid.  Høgskolen Innlandet.  Nr 11 – 2018.

Breisjøberget har i sitt doktorgradsarbeid interessert seg for bære-
kraftig høsting av lirype, en art som havnet på den såkalte rødlista 
over truede arter i 2015, men som også er yndet mål for mange 
jegere. 

Å sikre en bærekraftig høsting av liryper er krevende. Rypebestanden 
kan vokse raskt, og bestandsdataene er ofte usikre. Det er vanskelig 
å evaluere jaktas rolle og om innførte forvaltningstiltak har noen 
eff ekt da kunnskapen om sammenhengen mellom jegerinnsats, 
jaktuttak og tetthet av ryper er mangelfull.

 I gjennomsnitt høstet jegerne 10 prosent av lirypebestanden, noe 
som betyr at lirypejakt har en beskjeden eff ekt på lirypebestanden. 
Derimot viste det seg at det ble tatt ut mer lirype i områder hvor 
lirypetettheten var minst, og det kan derfor anbefales å innføre 
jaktrestriksjoner når lirypebestandene er små.

Storparten av jegerne (66 prosent) støttet jaktrestriksjoner og de 
fl este (89 prosent) var villig til å felle færre liryper for å potensielt 
øke neste års bestand. Avhandlingen understreker viktigheten av å 
taksere rypebestanden, samt registrere jegernes innsats og uttak, og 
at jaktkvoter bør vurderes når bestandene er små og når det er lite 
smågnagere. 

OMTALE AV FORFATTER :

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

DOKTORAVHANDLINGER

Med god hørsel 
kan du nyte stillheten

i naturen.

A-TEC Optima 
lyddempere beskytter 

hørselen din under 
jakten.



PÅ BAKPOSTEN

Forfatt eren med fornøyd gråhund og felt elg.

Om konservative 
storviltjegere 

og talende hundeblikk
Bakposter har ofte vært forbundet med gaupejakt og store elgokser. Når gaupa var ringet inn på 
sporsnø ble ofte innsporet som hundeføreren tok an for å ta løs gaupa besatt av en post. Nå var 
det heller sjeldent at gaupa kom der. Oftest ble de skutt av stillfarne og årvåkne forposter eller 
hundefører om det ble stålos. Enda sjeldnere er det nok at store elgokser kommer på bakpost, 

men det har en naturlig forklaring. De når ikke fram da de blir skutt som små to- og treåringer.

TEKST OG FOTO: DAGH BAKKA
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Men på midten av nitti-tallet var under-
tegnede med på en jakt hvor bakposte-
ring fungerte over all forventning. I for-
bindelse med viltmästerutdanningen var 
jeg utplassert ei praksisuke på et gods i 
nærheten av Örebro. En gruppe tys-
ke jaktgjester hadde kjøpt en tre-dagers 
klauvviltjakt og opplegget var det klassis-
ke med postering i en halvmåne i front av 
såten og så skulle drevfolk og støthunder 
drive viltet foran seg mot disse. Tradisjo-
nelt fungerer slik drivjakt bra med elg og 
til dels rådyr, men her var dåhjort blitt det 
dominerende klauvviltet og med persisk 
opprinnelse hadde de liten respekt for 
svenske adelsmenn sine jakttradisjoner. 
Mange av dåhjortene gikk ut på siden og 
slapp drevet forbi seg og noen smatt gjen-
nom og forvant bakover. Utfordringen 
med å jakte på fl okkvilt er som kjent at 
det er alltids noen som overlever og lærer.

Etter et par magre dager måtte det tas 
grep oqg til tross for yrkesjegerens store 
skepsis satte vi de fl este av jaktgjestene på 
bakposter der drevkjeden startet, kun to 
i front og så blåste vi i gang drevet. Det 
ble en trist dag for mang en dåhjort, men 
jaktgjestene, unntatt de to i front, strålte. 
Alle så bra med vilt og de fl este fi kk skutt 
utenom de to nevnte som kun hadde sett 
ei elgku som dessuten var fredet. Til tross 
for suksessen ble opplegget kun gjen-
nomført den ene gangen for yrkesjegeren 
var som mange nordiske storviltjegere, 
rimelig konservativ.

Dette ser man også under utøvelsen av 

norsk elgjakt. For de aller fl este er elgjakt 
en lagsjakt med 5-10 middelaldrende 
menn og et jaktterreng som sjelden over-
stiger 20.000 daa. Den vanligste jaktfor-
men er at man setter ut postskyttere rundt 
et mindre område av jaktterrenget og så 
går man inn med en eller fl ere hunder. 
Nordmenn er et godlynt og sosialt fol-
keslag og storviltjegere er ikke noe unn-
tak. Noen blir så glade over å ha funnet 
fram til sin post at de må meddele dette 
høyt og tydelig over jaktradioen. Når de 
så har fått satt seg på sin stolryggsekk el-
ler i jakttårnet kan det fort bli ensomt i 
skogen. Allerede etter en snau halvtime 
føler mange et sterkt behov for kontakt 
og da er jaktradioen eller mobiltelefonen 
god å ha. 
Men uansett om postskytterne er av det 
støysvake slaget, er det vanskelig å unngå 
at mange av elgene enten hører eller luk-
ter folk og blir urolige. Når det så kom-
mer en hund, drar ofte elgen eller elgene 
i god fart med løshunden etter seg eller 
med bandhunden på sporet. Kanskje hav-
ner den på en stillfaren post og blir skutt. 

Det skal ikke så mange slike hendelser 
til før hunden forstår at det gjelder å få 
fart på elgen, så blir den skutt. Eller så får 
løshunden omsider stopp på den støkte 
elgen utenfor området som postene sitter, 
ofte på et annet jaktterreng og står der 
resten av dagen, mens hundeføreren opp-
trer som ensom drevkar og hundepeiler. 

Mange jaktlag hadde hatt både mere 
nytte og glede av støtende hunder på el-

gjakt. Wachtelhunder, terriere eller andre 
kortjagere, som er akkurat det, det vil si 
maks fem minutters los. Da er de lovlige 
og i mange elgterreng er fem minutters 
los nok for å få elgene på post. Postskyt-
terne kan høre at losen nærme seg og 
hundeføreren slipper å vente lenge og 
kanskje måtte lete etter sin hund. 
Det er imidlertid vanskelig å lære gam-
le hunder å sitte og nærmest umulig og 
forandre storviltjegeres jakttradisjoner, så 
det krever nok et visst mot å komme med 
et par terriers under armene og forlange 
at gråhunden kun skal brukes til ettersøk. 

Det kan også virke som om konserva-
tismen har holdt seg hos en del løshunder 
på elg. Dette gjelder ikke minst en grå-
hund som har bosatt seg hos meg. Det er 
en høyst oppegående skapning, men han 
er født 100 år for sent og tror det frem-
deles er en elg pr matrikkel-nummer og 
forfølgelsesrett som gjelder. Hans store 
helt er den påhengelige løshunden Bjønn 
i romanen Trollelgen av Mikkjel Fønhus 
og høydepunktet er tredøgnsjakten på 
elgoksen Rauten hvor hovedpersonen 
Gaupa overnatter ute under jakten. Selv 
foretrekker jeg baksetet på Landcrusieren 
da det må overnattes i påvente av at han 
skal gi seg i en los som står i nærheten av 
en trafi kkert vei. 

Nå er som kjent oktober- og novem-
bernettene ganske lange og det gir god 
tid for såkalt ettertanke. Ikke minst om 
hva som er en bra løshund på elg og her 
er meningene delte. Også mellom grå-

Oft e drar elgen ut i god fart med løshunden ett er seg.
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hunden og meg. Ut i fra at et blikk kan 
si mere enn tusen ord har vi hatt mange 
meningsutvekslinger. Ikke minst når han 
står med feil elg og jeg er inne på losen 
og vi får øyekontakt. Det er ikke så lett å 
få gjennomslag for at om han bare lar seg 
kalle inn og fi nner en annen elg kan den 
kanskje være skytbar. Argumenter om at 
en løshund som lar seg kalle inn fra los 
skaper fl ere skuddsjanser og dermed er en 
bedre hund enn en som står med samme 
ulovlige elg på feil terreng i et døgn eller 
to, biter ikke. Hvorfor har han da fått så 
høye poengsummer på jaktprøver til tross 
for manglende innkalling? I tillegg skry-
ter han av faren sin som ble Norgesmester 
for løshunder selv om han ikke møtte opp 
på premieutdelingen, men stod i skogen 
og jagde elg.

Innkalling er bare en dressursak, hev-
der han videre og det er hunden som skal 
bedømmes på jaktprøve, ikke fører. Og 
er ikke dressurbarhet et tegn på dårlig 
jaktlyst? Det siste får han imidlertid ikke 
overbevist meg om. Etter å ha jaktet med 
både jämt- og gråhunder med stor jakt-
lyst og full innkalling, tror jeg ikke på det. 
Jaktlyst og viljen til å samarbeide er to 
ulike egenskaper, men at begge er arvbare 
er nok ikke vektlagt like mye i avlen.

Til tross for klare meningsforskjeller 
når det gjelder innkalling har vi mange 
fi ne stunder sammen i skogen og vi har 
også noen greie avtaler. Når han står 
med feil type elg eller på feil terreng 
får han stå der og lose så lenge han 
gidder om det ikke er trafi kkerte veier 
i nærheten. Da drar jeg til koia når det 
er mørkt, spiser, legger meg og stiller 
inn områdealarmen på Trackerpeilen 
til nærmeste skogsbilvei og så ringer 
telefonen når han er på hjemvei og vil 
hentes om returen er lang.

Det ellers så greie forholdet blir imid-
lertid noe anstrengt når snøen ligger så 
dyp over de østerdalske lier at bare jämt-
hunden kommer løs. Et blikk kan som 
nevnt si mye og her er budskapet krystall-
klart: - Hadde ikke du vært så pirkete på 
terrenggrenser og kjønn og alder på alle 
de elgene jeg har stilt i los, hadde vi vært 
ferdige med jakten for lenge siden!

Timene går sakte når man sitter på 
bakpost, men årene går fort og snart 
er det bare 20 år til elgjakten er over. 
Sammen med en ihuga løshundjeger har 
det blitt bestemt at når vi blir 75 år gamle 
skal vi kjøpe oss stolryggsekker, droplet 
dunker med glassøye og bare jage hare. 
Om det mot formodning er fl ere som vil 

delta i denne tilstelning hvor det kokes 
kaff e over en stor varme og de samme 
historiene blir servert minst annenhver 
dag, så er det et ufravikelig krav. De 
må være minst like gamle. Yngre jegere 
skal ikke belemres med gamle gubber, 
men jakte med likesinnede. Ut ifra at 
en gubbe er en mann som har tenkt 
de tanker han hadde tenkt å tenke, bør 
gamle gubber pusle med sitt. De skal 
ikke være jaktledere eller sitte i styrer, 
råd, utvalg eller komiteer og irritere yngre 
mennesker. De kan jakte hare, gjerne med 
dunker og sideligger i kaliber 16. 

T E K N O L O G I
TERMISK

Importør: www.tenoastro.no 

Termisk binokular kikkert

ACCOLADE
Termisk kikkert

HELION

Fullstendig vannett

Observer gjennom tåke, 
busker og kratt eller på 
svarteste natten.

Fra kr 34000,-
Fra kr 21500,-

OMTALE AV FORFATTER :

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 skogsentreprenørfi rmaet 
Veidemenn. Dagh er også skribent i 
Jaktjournalen og Jakt.
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