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Reliability as a
matter of course.
ZEISS Conquest V6

Conquest® V6 represents the perfect combination of 
precision and reliability down to the very last detail: 
FL glass for optimal image quality, fi ne crosshairs in 
the 2nd image plane, robust mechanics and outstanding 
design. An intelligent motion sensor, the new BDC for 
Conquest V6 as well as the proven LotuTec® coating 
make it the powerful mid-range rifl escope from ZEISS.
Uncompromising quality “Made in Germany” available 
as 1.1– 6 x 24, 2 –12 x 50 and 2.5–15 x 56.

ZEISS Conquest V6
The new 6x zoom rifl escope from ZEISS
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HJORT WEATHERPROOF JAKKE 
VANN-  OG SMUSSAVTØTENDE SAMT VINDTETT

LAKSELV GENSER
MED EKTE LAKSESKINN I NAKKEN

FINNSKOGEN WEATHERPROOF ELG-GENSER  
MED EKTE ELGSKINN I NAKKEN OG EKTE HORN-HEMPER

UNIK WEATHERPROOF-KVALITET

INNOVATIVE UTENDØRSPLAGG I 100% ULL

VANNAVSTØTENDE ULL: 8000 MM VANNSØYLE

SMUSSAVSTØTENDE: HOLDER SEG RENE LENGE,  

AVSTØTER OGSÅ JORD & BLOD

VINDTETT KVALITETSMEMBRAN

HØY PUSTEEVNE: 10.000 GR/M2 24T 

MADE IN NORWAY 

SINCE 1879

D A L E O F N O R WAY.C O M

DALE CONCEPT STORE - OSLO, STAVANGER OG DALE

ANDRE FORHANDLERE &  WEBSHOP

NYHET! 

MED A-LOCK MINI 
HURTIGKOBLING

A-TEC Optima45 er en toppmodell med liten 
diameter, lav vekt og høy dempereffekt. Ekstremt 
slitesterk modell grunnet  innmat i rustfritt stål hele 
veien hvor kruttgassene kommer i kontakt med 
demperen.

Med A-TEC´s A-LOCK Mini hurtigkopling kan 
man enkelt ta av og på demperen med en liten 
60 graders vridning. Systemet gjør også at hvis 
man har montert A-LOCK på flere rifler kan man 
bruke samme bakstykket og bare bytte ut de to 
frontmodulene til ønsket kaliber.

GJENNOMSNITT EFFEKT: 29 DB(C)

FIRST ROUND POP: 28.3 DB(C)

BESTE DEMPING: 30.2 DB(C)

VEKT: 300 G (CA)

DIAMETER: 44,4 MM

BAKOVERBYGGENDE: 80 MM

FOROVERBYGGENDE: 150 MM

TOTALLENGDE: 230 MM

MAKSIMAL LØPSTYKKELSE: Ø23.7 MM

TILGJENGELIGE KALIBERE: 
.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

A-LOCK TILGJENGELIGE GJENGER: 
½”-20 UNF | ½”-28 UNEF | 5/8”-24 UNEF 
M13X1 | M14X1 | M14X1,5 | M15X1 | M17X1 | M18X1

WWW.A-TEC.NO
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Leder

Skrantesjuka (CWD) må begrenses, 
og om mulig, utryddes fra Norge!
For alle som har et nært forhold til hjorteviltforvaltning kom 
det som et sjokk at skrantesjuke ble påvist hos villrein og elg i 
Norge i 2016. Sjukdommen er 100 % dødelig for alle individer 
som blir smittet og vil ikke forsvinne av seg selv.

Situasjonen krevde rask handling og det er grunn til å berøm-
me offentlige institusjoner, grunneiere og ikke minst jegerne for 
handlekraft og deltagelse i arbeidet med å få oversikt over sjuk-
dommen. Arbeidet som ble igangsatt kort tid etter påvisningen 
av sjukdommen, har vakt oppsikt internasjonalt. Ved årsskiftet 
2016/ 2017 hadde Veterinærinstituttet analysert hjerneprøver 
fra mer enn 10.000 hjortevilt (elg, hjort, rein og rådyr). To nye 
tilfeller av sjukdommen ble påvist hos villrein i Nordfjella.

Det planlegges å ta ca. 20.000 nye prøver i 2017. Dette vil være 
et særdeles viktig grep for å få bedre kunnskap om utbredelse 
og spredning av sjukdommen.

Ut fra kjent kunnskap er det grunn til å anta at forekomsten 
vil øke i villreinbestander og spre seg til andre hjortedyr – ville 
og tamme. Dette må forhindres - hvis mulig. Det er kjent at 
smittestoffet overlever svært lenge i miljøet (beitet) og dette 
gjør det vanskelig å utrydde sjukdommen.

Landbruks- og matdepartementet har besluttet å ta ut all rein (an-
slagsvis 2000 dyr) i den nordlige delen av Nordfjella villreinområ-
de og redusere bestander av alt hjortevilt i randsonen i et forsøk på 
å begrense smittespredning, og om mulig, utrydde sykdommen. 

Er sannsynligheten for spredning så stor at dette er det rette 
tiltaket nå? Vil området være smittefritt etter 5 år uten rein? 

Kunne man startet avlivingen av reinen i Nordfjella allerede 
sist vinter?

Det er dessverre flere spørsmål enn svar på dette tidspunktet 
og fremtiden vil vise om strategien for sykdomsbekjempelsen i 
Nordfjella var riktig.  

I tillegg til dette skal det gjennomføres bestandsreduksjoner av 
elg og annet hjortevilt i Selbuområdet hvor sjukdommen ble på-
vist på elg. Sykdommen i Selbu synes dog å være av en noe an-
nen karakter enn skrantesyken i Nordfjella, og er kanskje mindre 
smittsom. Det siste er å håpe, men det er på ingen måte sikkert. 

At ikke flere enn 2 nye sjukdomstilfeller hos villrein ble påvist 
under prøvetakinga i 2016 kan tas som et tegn på at skrante-
sjuka er oppdaget i et tidlig stadium og/eller at spredningen 
er moderat. Vi håper at det er et tegn på at situasjonen ikke er 
så alvorlig som først antatt! Likevel er det viktig at alle slutter 
lojalt opp om den kommende innsamlingen av prøver og de 
tiltak som igangsettes for å begrense en videre spredning.

Vi oppfordrer alle jegere, grunneiere og hjorteviltinteresserte 
til å respektere forbudet mot utsetting av saltsteiner og foring 
av hjortevilt vinterstid. Det er all grunn til å respektere forbu-
det selv om det ikke er påvist skrantesjuke i de enkeltes nær-
områder. Smittefaren mellom dyrene er størst der dyr samles. 
Dersom noen er i tvil om viktigheten av å iverksette tiltak mot 
skrantesjuka og ikke ser alvoret i situasjonen kan det anbefales 
å lese «Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjel-
la, sone 1». Husk å melde fra straks til kommunal viltforvalt-
ning, Mattilsynet eller SNO hvis du oppdager sjuke hjortedyr. 

Frank Robert Lund    Kjell Huseby
redaktør       leder i redaksjonsrådet



70 En stor eller mange små?
Det er ikke tettheten av elg, men rådyr som bestemmer ulvens 
meny. Valget avgjøres av kostnad-nytte-forholdet forbundet med 
de to svært ulike byttedyrene. 
Foto: Skarphedinn Thorisson
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46 Trofejakt - kultur eller ukultur? 
På verdensbasis er trofèjakt svært utbredt og milliardbutikk. Har vi 
noe å lære her i forhold til vår forvaltning av hjorteviltet?  
Foto: Frank Robert Lund
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bestille 

Tidsskriftet  
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Hjorteviltet går snart digitalt
Hjorteviltet er en stor og viktig ressurs. Ansvaret for en 
god hjorteviltforvaltning hviler på flere nivåer mellom 
Klima – og miljødepartementet som overordnet instans 
og ned til den enkelte jeger. Hvert og ett av mange ledd har 
mulighet til å påvirke utviklingen for hjorteviltartene. Som 
mottaker av bladet er du en av dem og spiller en viktig rolle.
Dine beslutninger, enten det er som valdansvarlig, jaktleder 
eller jeger, krever kunnskap rundt et fagfelt som bare de 
færreste omgås til daglig. Bladet du holder i hånden har 
formidling av nettopp denne kunnskapen som formål og er 
resultat av et omfattende dugnadsarbeid for å få anerkjent 
fagstoff, forståelig presentert, ut til alle som trenger den.

Liker du bladet? Bli abonnent! Abonnementet koster bare 
115 kroner i året, og vil dermed støtte oss i arbeidet for en 
god hjorteviltforvaltning.

Stadig flere vil ha tidsskrifter digitalt. Det gjør vi noe med nå! 
Som abonnent vil du rundt årsskiftet kunne lese Hjortevil-
tet på f.eks. nettbrett, og samtidig få tilgang til arkivet av 
tidligere utgaver. Mer informasjon om dette vil bli sendt til 
abonnentene. 

Jeg ønsker dere alle en fin høst og skitt jakt!

Gaute Nøkleholm 
(Styreleder)  

Abonnement og bestilling av Tidsskriftet Hjorteviltet
Tegning av abonnement og bestilling av bladet kan gjøres på flere måter: 

Du kan bruke tlf 62409000 eller sms til 91158823. 
Epost: elgen@skogmus.no.

På www.hjorteviltet.no er det egen bestillingsknapp på forsiden som leder deg  
rett til bestillingssiden. Er du i traktene rundt Elverum kan du også stikke innom  

Norsk Skogmuseum for bestilling. Brev duger også.

Skal du bestille flere eksemplarer har vi gode rabbattordninger.

Husk på si fra om bestillingen er abonnement eller enkeltbestilling.  
Abonnement løper til det sies opp skriftlig.

Tidsskriftet kan også kjøpes digitalt på www.buyandread.com 

Tidsskriftet Hjorteviltet kommer ut med en utgave per år og dato for utgivelse vil være  
ca 1. august framover. Pris i 2017 er kr. 115 fritt tilsendt fram til årsskiftet.

Tidligere utgaver tilbake til 1991 kan bestilles. De koster kr 70 per eks.  
Porto kommer i tillegg.

Nye abonnenter får en flott skyggelue i velkomstgave.

Tidsskriftet har postadresse Norsk Skogmuseum pb 117, 2401 Elverum;  
på nett er det www.hjorteviltet.no
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Hva er egentlig viltfond?
Har du noen gang lurt på hva jegeravgiften du betaler hvert år går til? Eller fellingsavgif-
tene kommunen krever for alle felte elg og hjort? Midlene benyttes til vilttiltak nasjonalt, 
regionalt og lokalt, og fordeles etter søknader til kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn 
og Miljødirektoratet.

TEKST KARI BJØRNERAAS OG ERIK LUND

Hvem bestemmer fellingsavgiftene?
Alle som jakter elg, hjort og villrein må 
betale fellingsavgift for felte dyr etter 
jakta. Regningen sendes som regel til 
valdansvarlig representant. Viltloven 
§ 40 annet ledd, slår fast at det for 
hvert dyr som tillates felt eller felles av 
elg, hjort og villrein skal betales en fel-
lingsavgift etter satser og regler som 
Kongen fastsetter. I praksis har satse-
ne for fellingsavgift vært fastsatt i den 
årlige budsjettproposisjon for Klima 
og miljødepartementet, og innenfor 
denne satsen bestemmer kommunen 
hvor høy fellingsavgiften skal være. 
For villrein er det Miljødirektoratet 
som krever inn fellingsavgiftene. Dis-
se overføres til villreinnemda som til-
deler til villreintiltak i egne områder.

Fellingsavgiftene skal gjelde for 
vald som er godkjent av kommunen, 
selv om valdet omfatter areal i nabo-
kommuner. Dersom et vald ligger i 
flere kommuner, skal inntektene årlig 
fordeles mellom kommunene i sam-
me forhold som fordelingen av tellen-
de areal for vedkommende art.

Hva er et viltfond?
Alle kommuner der det er adgang til 
jakt etter elg og/eller hjort skal eta-
blere et kommunalt viltfond. Innbe-
talte fellingsavgifter for felte elg og 
hjort går til det kommunale viltfon-
det. Pengene skal utelukkende bru-
kes til å fremme viltforvaltningen i 
kommunen og fylkeskommunen.

Viltfondet kan også få tilførsel fra 
andre områder, for eksempel inntek-
ter fra omsetning av ulovlig felt vilt 
og fallvilt av hjortevilt.
Det finnes også Fylkeskommunale vilt-
fond, som primært er tilskudd fra det 
statlige viltfondet eller andre midler Fyl-
keskommunen selv setter av. Inntektene 

til det statlige viltfondet er i hovedsak 
de årlige innbetalte jegeravgiftene samt 
fellingsavgifter for villrein. Dette er det 
Miljødirektoratet som forvalter. Jegerav-
giften fastsettes av Stortinget i statsbud-
sjettet.

Hva kan viltfondene brukes til?
Fellingsavgifter for hjortevilt benyt-
tes til å forbedre forvaltningen av de 
aktuelle artene og styrke kunnskaps-
grunnlaget gjennom forvaltningsret-
tet forskning og utvikling (FoU).

Bruken av de lokale og regionale 
viltfond reguleres gjennom en egen 
forskrift som heter forskrift om kom-
munale og fylkeskommunale viltfond 
og fellingsavgift for elg og hjort. 

Denne forskrift sier hva som er aktu-
elle bruksområder for midlene:

• Tilskudd til tiltak for å fremme 
viltforvaltning, styrke kunn-
skapen om viltet, jaktorganise-
ring m.m. i kommunen og nabo-
kommuner gjennom samarbeid i 
regi av organisasjoner, enkeltper-
soner eller kommunen selv.

• Å dekke kommunens utgifter til 
ettersøk og håndtering av skadd 
vilt og fallvilt i kommunen.

• Tiltak for å forebygge skader på 
landbruksnæring voldt av hjorte-
vilt.

Samtidig er forskriften tydelig på at 
de kommunale og fylkeskommunale 
viltfondene ikke skal benyttes til å 
dekke utgifter som tilligger kommu-
nene og fylkeskommunenes ordinære 
drift. Det vil si kommunal og fylkes-

Viltfondsmidler kan benyttes til forskning og overvåking som styrker kunnskapen om viltet. 
Foto: Johan Trygve Solheim.
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kommunal administrasjon av viltfor-
valtningen, herunder faste utgifter til 
lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv. 
Viltfondene kan heller ikke benyttes 
til å erstatte skader voldt av vilt, eller 
til å utbetale skuddpremier.

Bruken av det statlige viltfondet 
følger anvisninger fra Stortinget, 
som gjennom behandlingen av stats-
budsjettet for 1989 fastsatte følgende 
retningslinjer for bruken av midlene:

“Viltfondet skal nyttast til forvalt-
ningstiltak som kjem viltet og allmen-
ta til gode, … lokale og regionale og 
sentrale vilttiltak, viltforsking, føre-
byggjande tiltak mot skadar valda av 
hjortevilt, jegerregister og jegersørvis”.

Viltfondet støtter mange ulike pro-
sjekt, flere av disse er større og lang-
varige prosjekter. Eksempel på dette 
er bestandsovervåkingsprogrammet 
for hjortevilt, og helseovervåkings-
programmet for hjortevilt. Det fin-
nes også flere prosjekter som om-
fatter andre arter enn hjortevilt som 
får støtte fra det statlige viltfondet,  
herunder arter som ikke er jaktbare. 

Du kan søke viltfondsmidler til egne 
prosjekt
I mange områder tildeles viltfonds-
midler til enkeltpersoner eller orga-
nisasjoner etter søknad. Det statlige 
viltfondet gir støtte til ulike tiltak 
som har primært har nasjonal ka-

rakter, fylkeskommunale viltfond 
er gjerne mer rettet mot støtte til 
tiltak i egen region. Søknader til 
både nasjonale og fylkeskommunale 
viltfond sendes via Miljødirektora-
tet sitt elektroniske søknadssenter. 
Søknader som bidrar til å fremme 
lokal viltforvaltning, kan sendes 
til den aktuelle kommunen. Det er 
ingen felles søknadsprosedyre for 
kommunene, og den enkelte kom-
mune må opplyse om hvordan dette 
kan skje. 

Satsene for jegeravgift og fellingsav-
gifter i jaktåret 2017/18

Det er anslått at innbetalingene til det 
statlige viltfondet vil være i underkant 
av 80 millioner i 2017, og at den sam-
lete innbetaling av fellingsavgifter til 
kommunene vil være ca. 30 millioner.

Fellingsavgift elg, voksen 537 kr 

Fellingsavgift elg, kalv 316 kr

Fellingsavgift hjort, voksen 411 kr

Fellingsavgift hjort, kalv 249 kr

Fellingsavgift villrein, voksen 294 kr

Fellingsavgift villrein, kalv 172 kr

Jegeravgift 333 kr

Tillegg for jakt på hjortevilt   89 kr

Mange kommunale viltfond brukes til å dekke utgifter forbundet med ettersøk av trafikkskadet 
hjortevilt. Foto: Johan Trygve Solhem.

OM HOVEDFORFATTEREN

Kari 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. 

Vi tilbyr skreddersydde løsninger
for å dekke de behov en skogeier 
står overfor: 

• Verdiberegninger
• Skogbeskatning
• Eiendomsoverdragelse
• Bistand ved kjøp og salg
• Forvaltning av eiendom

NORSKOG er en medlemsorganisasjon for aktive skog-
eiere. Fagmiljøet i NORSKOG er blant landets fremste 
innen operativ skog- og utmarksforvaltning. 

www.norskog.no  •  T: (+47) 48 17 10 00

- for den aktive skogeier
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Nye jakttider på hjortevilt 
Fra og med høsten 2017 er den sentrale 
jakttiden på elg utvidet i hele landet. Jakta 
kan nå vare til og med lille julaften, men 
som tidligere kan rettighetshavere selv 
begrense jakttiden. I tillegg kan Fylkes-
kommunen, etter forslag fra kommunen, 
innskrenke jakta av hensyn til annen ut-
marksbruk, herunder småviltjakt. 

TEKST KARI BJØRNERAAS, ERIK LUND 
OG JOHAN DANIELSEN ALLE MILJØDI-
REKTORATET

Jakttidene skal sikre at de 
jaktbare artene forvaltes på en 
bærekraftig måte. Forskriften 
som bestemmer hvilke ar-
ter som kan jaktes, og til 
hvilke tider på året de kan 
jaktes revideres hvert fem-
te år. Forslag til endring av 
forskriften baseres på faglige 
innspill og skal ta hensyn til 
en langsiktig bevaring av de 
ulike artene. Målet er å leg-
ge til rette for å høste av et 
overskudd. Høringsforslagene 
fra Miljødirektoratet skal bal-
ansere hensynet til bevaring 
av levedyktige viltbestander, 
høstingsbasert friluftsliv og 
mulig næringsmessig utnyt-
telse. Høringsprosessen er 
omfattende og “alle” har an-
ledning til å fremme sitt syn 
på de forslag som fremmes. 
Miljødirektoratet fastsetter 
forskriften, etter avveininger 
mellom ulike hensyn. De 
ulike hensynene belyses godt 
av faglige innspill i forkant og 
gjennom høringssvarene. 

Forrige jakttidsperiode, 
som varte fra 2012 til 2017, 
førte til at flere hundre kom-
muner søkte om utvida jakt-
tid på hjortevilt, da spesielt 
for elg. Resultatet ble en stor 
variasjon i når man kunne 
jakte i ulike kommuner. Dette 
var de viktigste årsakene til at 
det i fjor ble foreslått endring-
er i jakttidene.

Målet for de nye jakttidene 
Et av målene for jakttidene på 
hjortevilt for perioden 2017 til 
2022 var å minske byråkrati-
et. Jakttidene skulle bli mer 
oversiktlige og forutsigbare for 
alle brukere. Direktoratet vur-
derte to måter å oppnå dette 
på: en art har samme jakttid 
i hele landet; eller ett områ-
de har samme jakttid uansett 
hvilken art det jaktes på. 

To alternative jakttider for 
elg ble sendt på høring. Ett 
med forslag om en kort jakttid 
fra 25. september til 31. okto-
ber Det andre med forslag om 
lang jakttid fra 25. september 
til 23. desember. I de respek-
tive forslagene ble det åpnet 
for at fylkeskommunen skulle 
ha mulighet for å utvide eller 
innskrenke jakttiden til be-
stemte datoer.

Hva ble responsen?
Flertallet av de som ga inn-
spill i høringsrunden var po-
sitive til lang jakttid, altså fra 
25. september til 23. desem-
ber. Selv om forslaget om lang 
jakttid hadde flertall, mente 
også mange at kort jakttid var 
det riktige valget. Samlet viser 
høringen at ulike parter vekt-
legger forskjellige hensyn, og 
at det ikke er én felles oppfat-
ning av hva som er best. 

Høringsinstansene hadde 
flere relevante argumenter, 
både i favør av kort og lang 
jakttid. Fylkesmennene ge-
nerelt var for kort jakttid av 

hensyn til allmennheten og på 
bakgrunn av at elgbestandene 
i stor grad er under kontroll. 
Fylkeskommunene var mer 
delte i sin innstilling. De fyl-
keskommunene som var for 
lang jakttid, la vekt på at dette 
ville være mest rasjonelt og gi 
minst byråkrati. I tillegg ville 
det gi mulighet for økt næ-
ringsutvikling. Kommunene 
var også delte i sin mening, 
men her var et flertall for lang 
jakttid. Tilsvarende var priva-
te aktører, nærings- og ideelle 
organisasjoner delt mellom de 
to alternativene.

De nye jakttidene
Den nye jakttiden for elg er 
bestemt til å være 25. septem-
ber til 23. desember, se tabell 1. 
Dette gjelder i hele landet med 
unntak av kommunene Kara-
sjok og Kautokeino. Store de-
ler av disse kommunene er vik-
tige for reindriftsnæringen, og 
av hensyn til reindrifta starter 
elgjakten her 1. september. 

Den nye jakttidsforskriften 
gir fylkeskommunen anled-
ning til å utsette jaktstart for 
elg og hjort til 5. oktober og 
anledning til å framskynde 
slutten av jakta til 31. oktober 
eller 30. november. Slike en-
dringer kan gjøres i områder 

hvor jakt på elg og/eller hjort 
hindrer utøvelsen av annet 
friluftsliv, der det ikke tillates 
samjakt, eller der det er arealer 
som er viktige for reindrifts-
næringen. Endring i jakttid 
kan gjelde hele eller deler av 
en kommune.  

Fellingsstatistikken viser 
at det er svært få hjortevilt 
som felles i januar, og det er 
kun et fåtall kommuner som 
vil ha behov for jakt i denne 
måneden for å oppnå tilfreds-
stillende uttak av elg eller 
annet hjortevilt. Fra 2017 vil 
søknader om dispensasjon fra 
jakttidsforskriften om jakt i 
januar behandles av Miljødi-
rektoratet. 

Hensynet til andre utmarks-
brukere
Et viktig argument for kort 
jakttid har vært hensynet til 
andre brukere av utmarka, 
herunder småviltjegere. Nå 
som det blir lang jakttid på 
elg, vil informasjon og dialog 
rundt sambruk av utmarka 
mellom elgjegere og andre 
brukere være viktig. Denne 
dialogen bør skje lokalt slik at 
man kan få en felles forståelse 
for hverandres behov. Godt 
samarbeid kan bli spesielt vik-
tig i områder hvor det er trolig 

Fra og med høsten 2017 er den sentrale jakttiden på elg utvidet i hele 
landet. Foto: Frank Robert Lund.
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at flere brukergrupper ønsker 
å benytte utmarka samtidig. 
Lang jakttid på elg kan bare 
forsvares dersom det ikke fø-
rer til økte konflikter med an-
dre brukergrupper. 

Av hensyn til andre ut-
marksbrukere er det ikke 
tillatt å jakte elg lørdager og 
søndager i bestemte områder i 
Nordmarka ved Oslo. Dette er 
en godt etablert ordning som 
videreføres.

Konsekvenser av lang jakttid
I områder med trekkende 
elgbestander kan det bli økt 
behov for samarbeid på tvers 
av kommunegrenser. Her kan 
lang jakttid gi mer målretta 
uttak i vinterområder for å re-
dusere beiteskader. Samtidig 
må man være oppmerksom 
på muligheten for utilsikta 
økt beskatning på enkelte 
bestander. Merkeprosjekter 
har gitt mye informasjon om 
arealbruk. God organise-
ring med lokalt og regionalt 
samarbeid er nødvendig for å 
finne gode løsninger for for-
valtning av trekkende elgbe-
stander. 

Både lang og kort jakttid 
med eventuell utvidelse, vil 
kunne medføre jakt på vin-
terstid, samt i brunsten. Det er 
ikke dokumentert at jaktrela-
tert stress påvirker elgbestan-
dene. Miljødirektoratet følger 
med på utviklingen av et ut-
valg av bestander via de na-
sjonale overvåkingsprogram-
mene, noe som vil fortsette i 
kommende jakttidsperiode. 

Fra mange hold er det am-
bisjoner om økt verdiskapning 

knyttet til jakt på hjortevilt. 
Lang jakttid kan gi økt mulig-
het til å åpne for elgjaktdelta-
gelse for flere brukergrupper, 
og danne et bedre grunnlag 
for næringsutvikling.

Rettighetshavernes muligheter
Flere har etter hvert erfart 

at en god forvaltning av arter 
som bruker store arealer kre-
ver store forvaltningsenheter, 
noe som de seinere år har gitt 
mange og store vald og be-
standsplanområder. De nye 
jakttidene endrer ikke på ret-
tighetshavernes anledning til 
å begrense jakttidene på sine 
respektive eiendommer eller 
eiendomssammenslutninger. 
Utsatt jaktstart, opphold i 
jakttiden eller andre regule-
ringer kan fortsatt innføres av 
de jaktrettshaverne dersom de 
anser dette somformålstjenlig.

I løpet av den første jaktuka 
felles over halvparten av alle 
elgene, og det har vært lang 
tradisjon for intensiv elgjakt 
i starten av jaktperioden. Det 
er lite trolig at dette mønsteret 
endrer seg allerede denne høs-
ten, og den nye lange jakttiden 
på elg, vil nok ikke automatisk 
innebære at det nå blir jakt til 
jul i alle områder.

Jakttider på hjortevilt 1.april 2017 – 31. mars 2022
Art Område Jaktstart Jaktslutt

Elg I de kommuner hvor lokal 
forskrift åpner for elgjakt.

25.09. 23.12.

Unntatt: Kommunene Guov-
dageaidnu - Kautokeino og 
Kárášjohka –Karasjok.

01.09. 23.12.

Hjort I de kommuner hvor lokal 
forskrift åpner for hjortejakt. 

01.09. 23.12. 

Rådyr I de kommuner hvor lokal 
forskrift åpner for rådyrjakt.

25.09. 23.12. 

Voksen 
rådyrbukk 

I de kommuner hvor lokal 
forskrift åpner for rådyrjakt.

10.08. 23.12. 

Villrein Hele landet (alle villreinom-
råder).

20.08. 30.09. 

OM HOVEDFORFATTEREN

Kari er seniorrådgiver i Vilt-
seksjonen i Miljødirekto-
ratet. 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. 

www.naturdata.no

NATURDATAS 

VILTKONFERANSE 2017

Scandic Hell, Værnes

2. - 3. november

10 års jubileum!

Naturdata arrangerer 2. – 3. 
november sin 10. viltkonferanse. 
Blant årets tema er forvaltning av 
hjort, skrantesyke (CWD), praktisk 
bruk av Hjorteviltregisteret, ettersøk 
etter skadet vilt, storfuglforskning i 
Sverige, hvorfor er det så mye 
rødrev og om rettet avskyting i 
elgforvaltningen er rett avskyting. I 
tillegg har vi flere andre spennende 
tema. For mer informasjon, se 
programmet på våre nettsider:
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 97735057 eller
e-post: geir.flakken@naturdata.no.
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Jaktturisme i Norge 
– å selge bygdesjela?

Det å kommersialisere jakt på elg og hjort, ved å utvikle 
jaktturismetilbud, blir stadig mer vanlig og akseptert i nor-
ske lokalsamfunn. Likevel gir lokale holdninger fortsatt ut-
fordringer for de som velger å satse.

TEKST  CAMILLA JACOBSEN ENG MASTER I NATURFORVALTNING, NMBU. LEDER I ÅS JEGER- OG FISKERFORE-
NING, STYREMEDLEM I NJFF AKERSHUS. JACOBSEN.CAMILLA7@GMAIL.COM

Parallelt med den enorme økningen i be-
standene av elg og hjort de siste tiårene, 
har en særegen jaktkultur fått rotfeste i 
norske lokalsamfunn. Her står blant annet 
verdier som rekreasjon, fellesskap og for-
valtning sterkt, mens lønnsomhet ut over 
kjøttsalg og enkel utleie av kvoten har 
vært underordnet. Når tanken om lønn-
somhet begynner å prege områder som 
før har vært preget av andre vurderinger, 
snakker man om kommersialisering. Jakt 
på elg og hjort er nettopp et slikt område 
der lønnsomhet nå er i søkelyset.

I nyere tid har flere grunneiere med ut-
mark begynt å se på viltressursene som en 
kilde til høyere inntekt enn de tradisjonelt 
har fått fra den kanten. Ved å utvikle mer 
moderne opplegg for jaktturisme tar de 
inn tanken om lønnsomhet i forvaltnin-
gen av viltet og jaktutøvelsen. Også folk 
uten eget jaktterreng har sett muligheter 
for å livnære seg som såkalte jaktentrepre-
nører, ved å leie terreng. I slike moderne 
jaktturismeopplegg inngår en rekke til-
leggsprodukter og tilrettelegging, ved siden 
av utleien av selve kvoten. Det kan være 
snakk om overnatting, bespisning, guiding, 
hunder, behandling av felt vilt og annet.
Å starte opp med jaktturisme kan imid-
lertid by på utfordringer. En studie i 2014 
av grunneiere og jaktentreprenørers opp-
levelser av muligheter og utfordringer ved 
oppstart av jaktturisme, avdekket at det 
kan komme til dels svært sterke protester 
fra lokale jegere og nabogrunneiere.

Hvorfor jaktturisme?
Hvorfor skal man så i utgangspunktet 
satse på jaktturisme? Sett i sammenheng 
med samfunnstrender, politiske anbefa-

linger og den sterke veksten som har vært 
i hjorteviltstammene de siste tiårene, har 
jaktturisme stort potensial som næring.  

I reiselivsstrategien fra 2012, ”Destina-
sjon Norge”, var oppfordringen fra regje-
ringen klar: Reiseliv er noe man ønsker å 
satse på som en hovednæring for landet 
framover. Det er en av verdens raskest 
voksende næringer, og med den betyd-
ningen naturen har for reiselivet i Norge 
er det naturbaserte reiselivet, som jakttu-
risme hører innunder, et logisk satsnings-
område.

Noen år tidligere kom også Land-
bruks- og matdepartementet med sin 
strategi for næringsutvikling 2007-2009, 
”Ta landet i bruk!”, der de oppfordret til 
å tenke nytt i landbruket og finne andre 
måter å utnytte gårdsressursene på, både i 
inn- og utmark. 

De politiske anbefalingene har blant 
annet sitt utspring i generelle samfunn-
strender. Utviklingen i Norge og flere 
andre land går i retning av økende kjø-
pekraft, stor betalingsvillighet for fritids-
aktiviteter og høyere krav til standard og 
tilrettelegging. Når det kommer til jakt 
har det en generelt økt popularitet og det 
har status som eksklusiv fritidsaktivitet 
med dertil stigende prisnivå og etter-
spørsel etter pakkeløsninger med guiding, 
overnatting, servering osv. I en rapport til 
Landbruks- og matdepartementet i 2010 
estimerte Norges Skogeierforbund at det 
er potensial for en økt, samlet omsetning 
innen jakt- og innlandsfiskesektoren på 
50-60 % frem mot 2020. Det største po-
tensialet ligger, i følge rapporten, i pro-
dukter relatert til storviltjakt, med høy 
grad av tilrettelegging.

Sammen med det fantastiske natur-
grunnlaget vi har i Norge, tilsier sam-
funnstrendene og de politiske anbe-
falingene at tiden er moden for å satse 
på kommersialisering av jakt. Ser man 
imidlertid til konkrete forsøk på å starte 
opp blir det klart at suksess ikke er en 
selvfølge.

Rykter og baksnakking
I dybdeintervju fortalte syv grunneiere og 
seks jaktentreprenører om sine erfaringer 
rundt det å starte opp og drive en jakt-
turismevirksomhet. Dybdeintervju er en 
lengre samtale, her 40-80 minutter, med 
én person om et bestemt tema som man 
ønsker å gå i dybden på. En nedskrevet 
oversikt over spørsmål ble brukt som ut-
gangspunkt, men tilpasset informanten og 
utviklingen i intervjuet underveis. Spørs-
mål ble bare stilt direkte hvis informanten 
ikke selv kom inn på det. Målet var å fan-
ge opp mest mulig relevant informasjon 
om et på forhånd ganske ukjent tema. 

 Mange betaler dyrt for å felle en som denne. 
Foto: Guro Engelien Flattum.
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Det viste seg at informantene opplev-
de en generell aksept for jaktturisme i sine 
lokalsamfunn, men at det, fra to grupper 
av aktører, kom mye misnøye, rykter og 
baksnakking. De to gruppene var lokale 
jegere/jaktlag og nabogrunneiere som de 
ikke samarbeidet med.

Inntrykket som intervjuobjektene fikk 
var at misnøyen i lokalsamfunnet skyldtes 
at det ble endringer i jakten, jaktoppleg-
gene og jegerstanden. Tradisjoner som 
hadde vart i generasjoner ble brudt. Folk 
lot til å mene at jaktretten var en hevd 
de hadde opparbeidet seg, selv om stor-
viltkvoter i virkeligheten er private goder 
knyttet til eiendomsretten, som grunnei-
er står fritt til å forvalte etter eget ønske, 
innenfor gjeldende regelverk. 

Når noen kommersialiserer jakten i 
et område innebærer det naturlig nok 
endringer som de som har jaktet der 
tidligere må tilpasse seg. Det kan være 
kortere jakttid, færre dyr å skyte, høyere 
pris eller at de helt blir fratatt jaktmu-
ligheten. Det snodige med motstanden 
som de intervjuede fortalte om, var at de 
jegerne/jaktlagene som ga inntrykk av å 
være bekymret for å tape jakttid eller an-
tall dyr, når det kom til stykket ofte ikke 
skjøt alle dyrene de hadde på kvoten. En 
av grunneierne hadde valgt å starte med 
jaktturisme nettopp fordi jaktlaget som 
hadde vært der i ”alle år” ikke klarte å 
levere det resultatet han ønsket. Han var 
rett og slett bekymret for at forvaltnin-
gen ikke fungerte når avskytingsregimet 
ikke ble fulgt opp. Ved å dele opp jakt-
tiden i kortere perioder og få inn flere 
jaktlag med svært motiverte, betalende 
jegere, ble det en mer effektiv avskytning. 

Hva skyldtes så misnøyen?
Teorier om sosiale institusjoner kan 
kaste lys over hva som lå bak misnøyen 
i lokalsamfunnene. Institusjoner er spil-
leregler i et samfunn, eller mer formelt, 
de menneskeskapte begrensningene som 
former samhandling mellom mennesker 
(North 1990). 

I lokalsamfunnene der grunneierne 
og jaktentreprenørene startet sine jakt-
turismevirksomheter, rådet det en rekke 
formelle og uformelle normer og regler 
for samhandling – inkludert for jaktutø-
velsen. Først og fremst er jakten nærmest 

hellig i mange bygder. Det er gjerne årets 
største begivenhet der de samme jegerne 
har jaktet i de samme terrengene, gjennom 
generasjoner. Jakten blir sett på som et kol-
lektivt gode – de som har jaktet der i alle år 
har hevd på jakten, innenbygdsboende har 
førsterett, og jakten skal være billigere for 
dem enn for utenbygdsboende.

Det å starte med jaktturisme brøt med 
disse og flere eksisterende normer og re-
gler. Tabell 1 gir en oversikt over noen av 
disse normene og reglene i det man kan 
kalle ”jegerinstitusjonen” i norske lokal-
samfunn. Den klassiske janteloven gjør 
seg gjeldende. Man skal heller ikke tjene 
penger på jakten og jaktopplevelsen skal 
telle mer enn det økonomiske utbyttet. 
Med kommersialisering blir pengeverdien 
av jakten i aller høyeste grad synliggjort. 

Lokale jegere og grunneiere følte nok 
at de som kommersialiserte jakten satte 
seg selv og egen økonomisk vinning foran 
fellesskapet og lokalsamfunnets beste. De 
solgte bygdesjela! Brått var ikke jakten 
forbeholdt gamle jaktlag der alle kjente 

alle, der alle var likeverdige og der penge-
verdien var noe man ikke vektla. 

Et interessant moment var at entrepre-
nørene opplevde en ekstra motvilje der de 
la jaktturismen til terreng som var såkalte 
kommuneretter. Dette skyldtes nok at her 
var jakten i enda større grad regnet som 
et fellesgode med sterkt eierskap fra folk 
i bygda. Å drive jaktturisme der ble nok 
ansett som nærmest et tyveri av noe som 
tilhørte bygda.

Sist, men ikke minst kan en mulig for-
klaring på motstanden være at man var 
bekymret for at jaktturistene skulle øde-
legge for god viltforvaltning ved å skyte 
de største bukkene.

Kroken på døren?
Det er ikke til å legge skjul på at baksnak-
kingen og ryktene kunne oppleves som 
svært belastende for de som ble inter-
vjuet. Spesielt for entreprenørene sin del 
kunne det gå så langt at de vurderte å gi 
seg. Grunneierne hadde tilsynelatende en 
annen rolle og posisjon i lokalsamfunnet 

«Når noen kommersialiserer jakten i et område innebærer det naturlig 
nok endringer som de som har jaktet der tidligere må tilpasse seg.»

Jegerinstitusjonen.  
Hver “regel” i institusjonen kan være uskreven (U) eller skrevet ned i form av lover, forskrifter, 
retningslinjer eller lignende (S). Uskrevne kan også være skrevet, i for eksempel private ret-
ningslinjer for jaktlag. Ikke alle reglene er gjeldende til en hver tid i alle lokalsamfunn, og regler 
som gjelder noen steder kan mangle i denne oversikten.

“Regel” Mulig forklaring Skreven/ 
uskreven

De som har jaktet i et område 
i ”alle år” har en rett til å jakte 
der – en hevd.

Jakten blir sett på som et felleseiegode/ 
kollektivt gode.

U (S)

Prisen på jakt skal være lav 
for innenbygdsboende.

U (S)

Innenbygdsboende har før-
sterett til jakt i bygda.

U (S)

Det skal ikke tjenes penger 
på fellingsløyver.

Undergraving av pengeverdien av jakt. 

“Bygdedyret” og “janteloven” som sier at man 
ikke skal tro at man er bedre enn andre eller gjøre 
noe på en annen måte enn andre.

U

Jaktopplevelsen er viktigere 
enn det økonomiske utbyttet.

U

Under jakten er alle i jaktla-
get like mye verdt.

Alt som har å gjøre med penger og status blir 
undergravd for å bevare tradisjonen om at det 
viktige med jakten er opplevelsen, samholdet i 
jaktlaget etc.

U (S)

Det skal tas hensyn til viltfor-
valtning ved jaktutøvelse.

Viltloven 1981 
Naturmangfoldloven 2009

S

Medlemmene i et jaktlag 
rekrutteres blant familie og 
bekjente.

Jaktrett blir sett på som et privilegium fordi det 
følger eiendomsrett og arv. I tillegg innebærer 
jakt bruk av våpen, derfor vil man gjerne kjenne 
den man jakter med.

U 
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og opplevde derfor ikke samme grad av 
misnøye som entreprenørene. Som en-
treprenør er man sårbar fordi man i ut-
gangspunktet er mer likeverdig resten av 
lokalbefolkningen enn en grunneier og 
derfor blir ansett for å bryte normer og 
regler i enda sterkere grad. Det blir for 
dem svært viktig å involvere mange rundt 
seg i oppstartsfasen, slik at lokalbefolk-
ningen får eierskap til virksomheten og 
ser verdien for lokalsamfunnet. For de 
entreprenørene som hadde klart det var 
oppstartprosessen adskillig enklere. For 

de som møtte motstand var det imid-
lertid ikke nødvendigvis kroken på døra. 
Som flere av dem påpekte hjalp det å ta 
tiden til hjelp. Misnøyen ga seg ofte et-
tersom folk så at det fungerte og de selv 
ikke mistet jaktretten.

Er vi modne for jaktturisme?
På mange måter kan en si at vi i lan-
det som helhet er modne for ytterligere 
kommersialisering av jakt på elg, hjort 
og for øvrig andre viltarter. Det finnes 
politiske oppfordringer, støtteordninger, 

betalingsvillige kunder og et fantastisk 
naturgrunnlag. Imidlertid må de som 
velger å satse ofte ha is i magen og ta 
kampen med lokale jegere og nabo-
grunneiere før det med tiden roer seg. 
Det er naturlig å forvente reaksjoner 
fra flere hold når en aktivitet med en så 
sterk kulturell forankring som jakt kom-
mer i søkelyset som en næring med et 
uutnyttet potensial. 

Konflikter eller ikke; det er tydelig at 
norsk jakthistorie er godt på vei inn i et 
nytt kapittel der gamle tradisjoner, nor-
mer og regler får prøvd seg mot dagens 
krav om ressursutnytting og tilgjenge-
lighet for allmennheten. Etter som flere 
starter opp, og generasjonsskifter i jakt-
lagene kommer med nytenkning, vil det 
bli mer aksept for jaktturisme.

«De solgte bygdesjela! Brått var ikke jakten 
forbeholdt gamle jaktlag der alle kjente alle, der 
alle var likeverdige og der pengeverdien var 
noe man ikke vektla.»

OM FORFATTEREN

Camilla Jacobsen Eng har en Master 
i Naturforvaltning fra NMBU. Hun er 
leder i Ås Jeger - og Fiskerforening og 
er styremedlem i NJFF Akershus. 

Norsk elghund sort værer hjorten. Foto: Espen Sævik.
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Erfaringer knyttet til  
arbeidet med kommunale 
retningslinjer i Stor-Elvdal
Tidligere direktør for DN, Janne Solli påpekte viktigheten av gode grunneier-
organisasjoner med vedtaksdyktighet og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for 
å løse regionale utfordringer i trekkende bestander. I Stor-Elvdal har grunn-
eierorganiser–ing og kunnskap om hjorteviltet vært grunnleggende for en felles 
forvaltning i flere tiår. Og med verdens største elg som gallionsfigur fremtrer 
Stor-Elvdal som selve elgkommunen i Østerdalen. Men, selv med sølvelgen som 
blinker i sola er ikke alt like skinnende lenger i elgforvaltningen. De senere års 
konflikter reduserer målsetningen om en helhetlig forvaltning.

TEKST MARIUS KJØNSBERG, RÅDGIVER 
VED HØGSKOLEN I INNLANDET, EVEN-
STAD VILT OG NÆRINGSSENTER.  
FOTO KNUT LUNDBERG

Tidligere direktør for DN, Jan-
ne Solli påpekte viktigheten av 
gode grunneierorganisasjoner 
med vedtaksdyktighet og til-
strekkelig beslutningsgrunnlag 
for å løse regionale utfordringer i 
trekkende bestander. I Stor-Elv-
dal har grunneierorganisering 
og kunnskap om hjorteviltet 
vært grunnleggende for en felles 
forvaltning i flere tiår. Og med 
verdens største elg som gallions-
figur fremtrer Stor-Elvdal som 
selve elgkommunen i Østerda-

len. Men, selv med sølvelgen 
som blinker i sola er ikke alt like 
skinnende lenger i elgforvalt-
ningen. De senere års konflikter 
reduserer målsetningen om en 
helhetlig forvaltning.

Etter at jaktloven med statli-
ge viltnemnder i kommunene 
ble vedtatt i 1951, organiserte 
rettighetshavere i Stor-Elvdal 
kommune seg i Stor-Elvdal 
Grunneierforening (SEG). De 
har hatt felles elgforvaltning. 
Samtidig har samarbeid med 
blant annet Høgskolen i Innlan-
det, Evenstad gitt et kunnskaps-
basert beslutningsgrunnlag som 

få andre områder kan fremvise. 
Med inngående kunnskap om 
trekkmønster, beite, biologisk 
mangfold, predasjon, påkjørsler, 
fôring og skogskader, er det lite 
som tilsier mangel på kunnskap 
om hjorteviltets biologi i regio-
nen. 

God grunneierorganisering 
og et godt beslutningsgrunnlag 
gir Stor-Elvdal mulighet for å 
være en foregangskommune for 
god elgforvaltning. Allikevel er 
det en del utfordringer på veien. 
En av de siste studentoppgavene 
som er skrevet på Evenstad, vi-
ser at problemstillingene har tatt 
en ny retning. Halvar Oldens 
bacheloroppgave Konfliktlinjer 
i elgforvaltningen i Stor-Elvdal 
2016 vitner om at det er andre 
faktorer enn biologien som leg-
ger premissene for elgforvaltnin-
gen. Det er ikke sikkert alle var 
enige før heller, men konflikter i 
de senere år har ført til at tidli-
gere samarbeid er i oppløsning. 

Når kommunen nå skal vedta 
nye retningslinjer for hjorteviltet 
er det mange ulike meninger og 
ønsker. 

KOMMUNEN
Grunneierne har i mange år gjen-
nomført elgforvaltningen gjen-
nom forvaltnings- og driftspla-
ner, og kommunen har med små 
og få justeringer godkjent disse. 
De kommunale retningslinjene  
vedtatt i 2007 er romslige og ge-
nerelle. Det er i bunn og grunn 
kardemommeloven overført til 
kommunal hjorteviltforvaltning. 
Seks kulepunkter har gitt ret-
tighetshaverne mer eller mindre 
fritt spillerom så lenge det er 
innen norsk lovgivning. Det har 
ført til at kommunen har hatt 
lite behov for å involvere seg 
direkte i forvaltningen. Selv om 
kommunen har et minsteareal 
for tildeling, har dette i praksis 
ikke blitt brukt i en årrekke. Av-
vik fra minstearealet var heller 
regelen enn unntaket i tildeling 
av fellingstillatelser. Så lenge 
grunneierne samarbeidet fun-
gerte de gamle retningslinjene, 
og grunneierforeningens helhet-
lige forvaltningsplaner dekket 
store deler av kommunen.
Etter at samarbeidet mel-
lom rettighetshaverne har slått 
sprekker, har det gitt mere ansvar 
for forvaltning av hjorteviltet til 
kommunen. Kommunen har 
fra å være en perifer onkel etter 
hvert måtte ta et mer praktisk 

«Løsningen for en konstruktiv og frem-
tidsrettet forvaltning ligger kanskje i et 
eget kontaktuvalg for hjortevilt?»
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ansvar for forvaltningen.  Som 
en følge av dette er retnings-
linjene fra 2007 ikke like hen-
siktsmessige lenger. Basert på de 
senere års utfordringer og den 
nye forskrift om forvaltning av 
hjortevilt har kommunen ønske 
om å skape en mer forutsigbar 
og helhetlig hjorteviltforvaltnin-
gen i kommunen. Det betyr ikke 
bare å utarbeide nye retnings-
linjer, men også å involvere seg 
mer i praktisk forvaltning enn 
tidligere. 

GRUNNEIERE / RETTIGHETSHAVERE
Samarbeidet om hjorteviltfor-
valtningen har i stor grad bi-
dratt til en helhetlig kunnskaps-
basert forvaltning. Samtidig har 
rettighetshaverne tatt ansvar for 
kunnskapsinnhenting og bidratt 
til ny kunnskap. Kunnskap som 
ikke bare gir bedre beslutnings-
grunnlag lokalt, men som også 
er anerkjent internasjonalt. 
Flere av forskningsprosjektene 
basert i Stor-Elvdal har bidratt 
og fortsetter å bidra med ny 
kunnskap om temaer som man-
ge benytter i dagens forvaltning. 
Det er skrevet rapporter om 
Elgtrekk og forvaltnings-
områder, Elg og ulv, Elg og 
fôring, Elgfôring og skogskader. 
Forskning og grunneiernes 
bidrag har resultert i mye av 
dagens kunnskapsbase om elg i 
Norge.

I de senere årene har flere gått 
ut av grunneiersamarbeidet. 
Det er nok flere kilder til kon-
flikt, men temaer som fôring, 
fordeling av fellingstillatelser, 
valdstruktur og bestandsstørrel-
se er nok deler av årsaken til at 
flere velger å stå utenfor. Andre 
synes de har så store eiendom-
mer at de vil klare seg alene. Det 
kan se ut til at de som har valgt 
å stå utenfor samarbeidet i SEG, 
er mer tjent med å stå utenfor 

enn ved å samarbeide. Mange 
rettighetshavere har nok sett 
at de kan få det som de ønsker 
uten å måtte samarbeide. Og når 
man ikke taper, men kanskje tje-
ner på å gå ut av et samarbeid, 
er ikke valget vanskelig. Faren er 
at forvaltningen blir fragmentert 
og at høstingsutbyttet totalt sett 
blir mindre.

RETNINGSLINJENE
Når Evenstad Vilt- og Næ-
ringssenter sammen med kom-
munen startet arbeidet med 
nye retningslinjer, ble det satt 
noen overordnede målsetninger. 
Kommunen ønsket en helhetlig 
elgforvaltning, bærekraftig bruk 
av ressursen, effektive forvalt-
ningsområder, at ulemper for 
jord- og skogbruk og andre sam-
funnsinteresser skulle holdes på 
et akseptabelt nivå og at kom-
muneadministrasjonen skulle få 
mindre administrasjon. De fleste 
kan vel sies å være lite konkrete, 
men mer som retningsgivende 
når det skulle utarbeides forslag 
til retningslinjer. Forskrift om 
forvaltning av hjortevilt gjør i 
stor grad kommunen til hoved-
ansvarlig for den offentlige for-
valtningen av elg, hjort og rådyr. 
Spørsmålet etter hvert blir da 
hvor konkret skal kommunen 
være i sine retningslinjer. 

Arbeidet med nye retningslin-
jer er en lang prosess med man-
ge involverte parter. Tidlig i pro-
sessen la kommunen opp til et 
dialogmøte med rettighetshave-
re, skogbruket og andre brukere 
av utmarka. Det var bred enighet 
blant de fremmøtte om at hjor-
teviltet måtte forvaltes over store 
områder og at kommunen had-
de en viktigere rolle nå en tidli-
gere og at behovet for retnings-
linjer var større enn for noen år 
tilbake. Inntrykket etter møtet 
var en sammenfallende interesse 
og vilje blant rettighetshaverne 

til å medvirke til utarbeidelse av 
nye retningslinjer. 

Som et prinsipp i utarbeidelsen 
av forslag til retningslinjer ble 
det lagt opp til at dersom ret-
tighetshaverne tar ansvar for en 
helhetlig forvaltning så gis det et 
handlingsrom. 

Utkast til retningslinjer ble lagt 
frem for formannskapet i kom-
munen i løpet av høsten 2016 
og i etterkant lagt ut på høring. 
Høringssvarene ga klart uttrykk 
for ulike syn. Kommunen har nå 
valgt å gjøre en del endringer i 
retningslinjene og legge de ut på 
ny høring. I samme runde legges 
det også opp til en gjennomgang 
av minstearealet i kommunen. 
Om retningslinjene blir konkre-
te nok og om de støtter opp un-
der målsetningen om helhetlig 
forvaltning gjenstår å se. Elgfor-
valtning handler i praksis mindre 
om optimal forvaltning av elg, 
men mer om hva folk ønsker. 
 
Helhetlig forvaltning av trek-
kende hjortevilt er vanskelig 

uten samarbeid over eiendoms- 
og kommunegrenser.  I det nye 
forslaget til retningslinjer for 
hjortevilt i Stor-Elvdal foreslås 
det å danne et kontaktutvalg 
for hjortevilt. Kontaktutvalget 
er ment å fungere som et sam-
arbeidsforum mellom de ulike 
partene i hjorteviltforvaltningen. 

Utvalget skal jobbe med felles 
mål, vurdering av minsteareal, 
gjennomføring av beitetakster, 
kondisjonsundersøkelser, al-
dersbestemmelse og andre over-
gripende forvaltningsspørsmål. 
Med et kontaktutvalg håper 
kommunen å bidra til koordi-
nering av hjorteviltforvaltningen 
og samtidig sikre dialog mellom 
rettighetshaverne og kommunen. 

Valdstruktur 2016, tidligere omfavnet Stor-Elvdal grunneierforening SEG 
hele området.

OM FORFATTEREN

Marius Kjønsberg, rådgiver 
ved Høgskolen i Innlandet, 
Evenstad vilt- og næringssen-
ter. Jobber i hovedsak med 
prosjekter om hjortevilt, små-
vilt og verdiskaping knyttet til 
utmarksressurser.

«Det er få kommuner i Norge som har 
bedre kunnskapsbasert beslutnings-
grunnlag for effektiv og målrettet for-
valtning enn rettighetshaverne i Stor-
Elvdal.»
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Beskyttelsesvest for jakt-
hunder mot ulveangrep 
– har det noe for seg eller er det en falsk 
trygghet?

Mange jakthunder er tatt av ulv etter at ulven kom tilbake 
til våre skoger. Det jobbes iherdig for å finne løsninger som 
kan beskytte hunden under jakt og flere typer beskyttelses-
vester er nå på markedet og utprøves. 

TEKST OG FOTO OLE MATTIS LIEN, FYLKESSEKRE-
TÆR NORGES JEGER OG FISKERFORBUND AVD. 
HEDMARK

Siden vi fikk tilbake ulven i Norge i be-
gynnelsen av 1980 tallet har rundt 130 
hunder blitt drept av ulv. Et større antall 
har blitt angrepet, men har berget livet. 
Statistikken er noe usikker siden noen 
ikke rapporterer ulveangrep av frykt for 
å få medietrykket dette medfører.

I store deler av Hedmark, og spesielt 
innenfor ulvesonen er det forbundet 
med risiko å slippe en jakthund. Jegere 
som jakter med løs hund, i henhold til 
gamle tradisjoner, tør ikke å slippe hun-
den av frykt for at den blir angrepet av 
ulv.

Hva er alternativene? Slutte å jakte 
med løs hund? Finne andre jaktområ-
der? Fortsette å jakte i ulveområdene 
med den frykt og redsel dette fører med 
seg? For de fleste hundejegere er dette 
uakseptable alternativer. 

I den senere tid har det dukket opp 
forskjellige typer beskyttelsesvester for 
hund mot ulveangrep. I hovedsak kan 
disse deles i to typer, en mekanisk- og en 
elektrisk vest. Den mekaniske typen er 
laget av kevlar og er i prinsipp den 

samme vesten som benyttes som be-
skyttelse for villsvinhunder. På vesten 
som brukes som beskyttelse mot ulv er 
det en rad med stålpigger langs ryggen. 
Vesten blir ganske tung og klumpete og 
kan hindre hundens bevegelsesmønster 
ved f.eks et utfall fra en elg ved en stå-
los. Piggene på ryggen kan også feste i 
vegetasjonen. 

Den andre typen er en vest som gir 
elektrisk støt dersom den blir utsatt for 
trykk som tilsvarer et bitt gjennom de 
sølvfargede stripene på ryggen av vesten. 
Det elektriske støtet tilsvarer omtrent 
det en hund får ved aversjonsdressur 
mot sau og er ufarlig for ulv, mennes-
ker og evt. andre hunder som kommer 
i kontakt med hunden som bærer vest. 
Hundeeieren kan håndtere hunden som 
vanlig uten å få støt. På samme måten 
kan hunden rulle seg og oppføre seg 
som vanlig uten å få strøm i seg. Denne 
typen vest er mye lettere enn den me-
kaniske kevlarvesten. Vesten til en stor 
jämthund veier 700 gram. Begge typer 
vester er dyre i innkjøp. El-vesten koster 
ca. 9000 kroner. I Sverige har Länssty-
relsen i Värmland gitt et bidrag på 3000 
kroner til hundeeiere som kjøper beskyt-
telsesvest. 

Kevlarvest med stålpigger.
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I vårt naboland har ingen jakthund 
med el-vest så langt blitt angrepet av 
ulv. Derimot har to hunder som har hatt 
mekanisk vest blitt angrepet. En av disse 
ble drept, mens den andre overlevde til 
tross for at ulvene angrep over lang tid. 
Hunden fikk allikevel omfattende ska-
der i bakparten. 

Ingen av vestene gir fullgod beskyttelse. 
Hals, hode og ben er ikke beskyttet. En 
teori er allikevel at det gir litt mer tid til 
å avverge fatale skader om jegeren er i 
nærheten. En annen teori er at et bitt i 
el-vesten med påfølgende elektrisk støt 
vil gi en aversjonsvirkning på ulven. 

En kollega i det Svenska Jägareförbun-
det har prøvd el-vesten på sin hund. 
Han synes den er lett og smidig, men 
har hatt noen driftsproblemer det året 
han har hatt den. I og med at han har 
fått villsvin i sine jaktmarker, velger han 
en kevlarvest for også å beskytte mot 
villsvintenner. En annen kjenning som 
er viltmester på en større jakteiendom 
i Sverige har prøvd kevlarvester, men 
gikk bort fra disse fordi de påvirket 
hundenes bevegelser, og var tunge og 
varme. En tredje jaktkompis melder om  

store gnagsår på hunden forårsaket av 
kevlarvesten.

I Norge er det også en beskyttelses-
vest under utvikling. Firmaet Safe Gu-
ard har patentsøkt en løsning med en 
lett drakt i tekstilstoff som inneholder 
sensormateriale som registrerer rov-
dyrbitt. Sensormaterialet vil utløse en 
spenningspuls som virker meget ube-
hagelig. 

Med den ulvesituasjonen vi for øye-
blikket har i Norge er det stor sann-
synlighet for at flere jakthundeiere vil 
oppleve møter med ulv i jaktterrenget. 
Sammen med andre tiltak vil utvikling 
av gode beskyttelsesvester forhåpentlig-
vis bidra til å øke tryggheten for jegernes 
firbente jaktkompis og familiemedlem. 
Uansett er det ingen som kan gi noen 
full trygghetsgaranti ved slipp av jakt-
hund i Hedmarks skoger for tida, med 
eller uten vest!

Det svenske Viltskadecenteret har testet 
begge typer beskyttelsesvester. Rapporte-
ne finnes på www.viltskadecenter.se.Beskyttelsesvest som gir elektrisk støt ved 

bitt.

OPTIMAL YTELSE

VISSTE DU AT ...
DET TAR CA FIRE UKER FØR HUNDEN DIN FORBRENNER FETT OPTIMALT. 
TRENINGEN TIL HØSTENS AKTIVITETER BEGYNNER NÅ! 
RIKTIG TRENING KREVER RIKTIG ERNÆRING. 

ENDURANCE 4800 GIR HUNDEN ENERGI OG OVERSKUDD TIL SVÆRT LANGE ØKTER MED VEDVARENDE AKTIVITET.

VI ER PÅ DE 
NORDISKE JAKT OG 

FISKEDAGENE.

VELKOMMEN INNOM 
OSS!

OM FORFATTEREN

Ole Mattis Lien (57 år) er fylkesse-
kretær i NJFF-Hedmark. Han har en 
utdannelse innenfor skogbruk og pe-
dagogikk og har allsidige interesser i 
tilknytning til jakt og fiske. Ole Mattis 
har vært leder i viltnemda og fallvilt-
gruppa i hjemkommunen Stange. Her 
er han også leder av kommunalt ska-
defellingslag for store rovdyr. Han er i 
tillegg ettersøksinstruktør, jegerprø-
veinstruktør og sporprøvedommer 
samt hagle- og rifleinstruktør.  
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Hjortedyr, flått og Lyme 
borreliose
Hjortedyra får ofte skylden for at den flåttoverførte syk-
dommen Lyme borreliose hos mennesker har økt de seinere 
tiårene. Hjortedyra er ikke smittebærere, men de er viktige 
vertsdyr for voksen flått. Er nettosummen av hjortedyr da 
negativ eller positiv med tanke på smittefare for mennes-
ker? Vår forskning viser at bestandene av hjortedyr ikke kan 
forklare økningen i borreliose på Sørlandet, men økningen 
i hjortestammen på Vestlandet har spilt en viss rolle for ut-
viklingen i antall sykdomstilfeller.

TEKST ATLE MYSTERUD PROFESSOR, UNIVERSI-
TETET I OSLO, HILDEGUNN VILJUGREIN SENIOR-
FORSKER, VETERINÆRINSTITUTTET, ERLING MEI-
SINGSET FORSKER, NIBIO

Utgangspunktet for prosjektet TickDeer 
over forskningsprogrammet Miljø-2015 
(Norges Forskningsråd) var å øke kunn-
skapen om sammenhengen mellom 
hjortens trekkmønster og flåttens utbre-
delse og mengde. Vi endte opp med å 
analysere alle tilfeller av Lyme borreliose 
opp mot utviklingen i hjortedyrbestan-
dene (hjort, elg og rådyr) over det ganske 
land i perioden 1991-2012. TickDeer 
har derfor bidratt til å øke kunnskapen 
om hvilken betydning hjortedyrbestan-
den har på flåtten og antallet tilfeller av 
Lyme borreliose hos mennesker.

Trekkende hjort slipper unna flåtten
Lyme borreliose forårsakes av bakteri-
en Borrelia burgdorferi og overføres av 
skogflåtten Ixodes ricinus (som altså er 
den «vanlige» flåtten i Norge). For å un-
dersøke sammenhengen mellom hjorten 
og skogflåtten, begynte vi systematisk 
i 2009 å «flagge» i leveområdene til 
GPS-merkede hjort i Sogn og Fjordane. 
Tilsvarende flagging ble gjennomført i 
Møre og Romsdal i perioden 2011-13. 
Å «flagge» betyr å dra et håndkle over 
vegetasjonen. Da vil flått som er aktivt 
vertssøkende feste seg til håndkleet, de 
tror det er en pels. I hvert leveområde 
flagget vi 10 meter og talte opp flåtten 

som festet seg, gikk 20-50 m, og flagget 
så igjen 10 nye meter. Dette fortsatte vi 
med 12 ganger gjennom hvert leveom-
råde til utvalgte GPS-hjort. Resultatene 
viste klart mindre flått i sommerområ-
dene enn vinterområdene til trekkende 
hjort og i helårsområdene til de stasjo-
nære hjortene. Dette er ikke uventet, si-
den hjortetrekket som regel går innover 
i landet og oppover i høyden og dermed 
ut av flåttens kjerneområder. Vi samlet 
også inn ører fra skutte GPS-hjort og 
talte antall flått på disse. Vi fant at økt 
avstand mellom sommer- og vinterom-
råde, dvs. lengre trekkavstand, ga mindre 
flått på ørene til hjorten, men bare hvis 
trekket økte høydeforskjellen mellom 
sommer- og vinterområdet. Ikke uven-
tet sank mengden flått på hjorten raskt 
utover høsten.

Når er flåtten aktiv?
Når flåtten ikke sitter på en vert, ligger 
den enten inaktiv i dvale/metamorfose 
på bakken eller den sitter klar på vege-
tasjon til å feste seg på en vert. Flåtten 
trives i fuktige og varme miljøer, som vil 
si at vi har ganske klare avgrensninger på 
flåttens utbredelse i Norge. I Møre og 
Romsdal flagget vi flått gjennom store 
deler av året (så lenge det var barmark) 
i to år for å kartlegge aktiviteten til flåt-
ten gjennom året og hvordan høyde over 
havet spilte inn på aktiviteten. I dette 
kystmiljøet fant vi aldri at fuktigheten 

var begrensende for aktiviteten. Der-
imot fulgte aktiviteten temperaturen. 
Flåtten var sjelden aktiv ved tempera-
turer under 5°C, mens aktiviteten flatet 
ut når det ble mer enn 15-17°C. Tids-
punktet på året betydde også mye, selv 
etter at vi statistisk hadde kontrollert for 
temperatur. Den mest markerte toppen 
i aktivitet var i mai. Aktiviteten sank så 
en periode mot juli, før det kom en ny, 
men mindre topp i august. Det at flått-
aktiviteten var lav i juli, kan også forklare 
noe lavere antall flått fanget ved høyere 
temperaturer. Det var generelt lite flått i 
høyereliggende områder (ved omlag 400 
m over havet), der kom også aktiviteten 
seinere i gang på forsommeren, og det 
var knapt noen synlig topp i aktiviteten. 
Dette var sammenfallende med hva vi 
fant i leveområdene til GPS-hjortene, 
hvor flåttmengden avtok med økende 
høyde over havet.

Hvor sitter flåtten på hjorten?
Vi bruker ofte flått på ørene hos hjor-
tedyra som indikasjon på flåttbelastning 
siden disse er relativt enkle å samle inn 
i samarbeid med jegere. For å kartlegge 
hvor mange flått som sitter på leggene, 
lysken, nakken, ryggen i forhold til 
ørene, analyserte vi et materiale på 33 
felte hjort fra Kjølsdalen i Eid kommune 
i Sogn og Fjordane. Totalt fant vi 2021 
flått på disse dyra, hvorav 9.1% var lar-
ver, 42.2% var nymfer og 48.7% var vok-
sen flått. Det var klare forskjeller i hvor 
de ulike livsstadiene til flåtten festet seg. 
Det var en høy andel larver (40.9%) på 
leggene. På ørene dominerte nymfer 
(83.7%), mens de voksne dominerte i 
lysken (89.2%) og i nakken (94.9%). Vi 
ser derfor et tydelig mønster ved at lar-
vene sitter omtrent der de hukte tak på 
verten, pga. deres begrensede mulighet 
til bevegelse. Larvene var også vanlig 
på mulen. Nymfene går noe lenger (litt 
høyere på leggen og på ørene), mens de 
voksne flåttene beveger seg lengst og kan 
gå helt opp til lyskene. 
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Hvem fôrer flåttlarvene?
Larvene som suger blod på hjortedyr vil 
ikke få i seg Borrelia-smitte. Det er på 
denne måten hjortedyr kan virke «for-
tynnende» på smitte blant flåtten. For å 
forstå den naturlige dynamikken til flått 
og Borrelia, trenger vi derfor å søke blant 
andre verter enn bare hjortedyra. Siden 
2013 har vi derfor også fulgt smågna-
ger-bestanden i områder rundt Førde i 
Sogn og Fjordane. Fangsten i 2013 ble 
liten, men i 2014 ble det en solid topp og 
vi fanget 359 smågnagere og spissmus. 
Vi fant 1106 skogsflått på de innfangede 
individene. I tillegg fant vi 737 såkalte 
museflått, Ixodes trianguliceps. Denne 
flåttarten går bare på småpattedyr. Den 
lever i gangene til musene og angriper 
ikke mennesker. Spissmus dominerte og 
62% av alle skogflåttlarvene ble funnet 
på spissmus. Småskogmusa (tidligere 
kalt liten skogmus) er vanligvis antatt 
å være viktigste vert, og den hadde også 
flest flått per individ i vårt studium. 
Imidlertid var den ikke like vanlig fore-
kommende, og hadde til sammenlikning 
bare 20% av alle flåttlarvene. Spissmus 
har en annen bestandsdynamikk enn 
smågnagere. At spissmus har en høy 
forekomst av larver, vil kunne gi en mer 
stabil og større flåttbestand enn om flåt-
ten bare måtte søke etter smågnagere. 
For å svare på dette med større sikkerhet 
trenger vi fangstdata over flere år. 

Flåtten fødes ren
Skogflåtten suger blod tre ganger i lø-
pet av sin livssyklus som tar 3-4 år (Fig. 
1). Flåtten kan dermed føre smitte 
fra en vert til den neste, eller den kan 
«bomme» og smitte oss. Mennesker er 
en blindvei og har ingen betydning for 
Borrelia-bakteriens livssyklus. En flått-
mor legger opptil 3000 egg. Eggene 
klekker til larver, som er bittesmå med 
3 par bein. Flåttmor overfører normalt 
ikke smitte til sine avkom, så larvene er 
derfor «rene». Valget av vert er en kri-
tisk fase for flåtten, og det avgjør også 
om flåtten blir infisert av Borrelia fra et 
vertsdyr. Larvene kan klare seg med små 
vertsdyr som smågnagere, spissmus el-
ler fugl. Hvis vertsdyret er infisert med 
Borrelia-bakterien, kan flåtten få i seg 
smittestoffet sammen med blodmåltidet. 

Flåttnymfen kan være farlig
Når flåttlarven først får Borrelia-bakte-
rien i seg, beholder den smitten livet ut. 
Etter blodmåltidet, slipper flåttlarven 

seg av verten for å gjennomgå metamor-
fose (omdanning til et nytt livsstadium). 
Den blir så en nymfe med 4 par bein. 
Nymfen vil igjen søke etter en vert, nor-
malt et år etter at den var larve. Nymfene 
kan nå ha smitten med seg avhengig av 
hvor de sugde blod som larve. Vi fant at 
11% av nymfene og 22% av de voksne 
flåttene i Sogn og Fjordane hadde Bor-
relia-smitte i seg. Det er særlig infiserte 
nymfer som er farlige for mennesker. De 
er vanskelige å se, og de kan krype og 
bite seg fast på oss uten at vi merker det. 
Voksen flått er såpass store at vi som re-
gel kjenner at de kravler på oss. Siden 
morflåtten er avhengig av å suge blod 
fra et vertsdyr over ca. 1 kg, er det antatt 
at hjortedyra spiller en nøkkelrolle for 
flåttbestanden med sin vide utbredelse 
og ofte høye bestandstettheter i forhold 
til mellomstore vertsdyr som rev og hare.
 
Mer, men renere flått
Hjortedyr kan altså gi mer flått, men de 
kan samtidig redusere andelen flått med 
smitte. Hva blir da den samlede effek-
ten av hjortebestanden på faren for å bli 
smittet med Borrelia fra flått? På Ting-
voll i Møre og Romsdal gjennomførte vi 
et småskala-eksperiment der vi hindret 
tilgang for hjortedyr ved å gjerde inne 
områder. Vi så da tydelig at mengden 
flått sank innenfor gjerdene målt i for-
hold til åpne kontrollområder (Fig. 2A). 
Basert på takseringene av flått nevnt 

ovenfor, analyserte vi også mengden flått 
og andelen flått med Borrelia mot antall 
felte dyr per km2 tellende areal på stør-
re skala. Det var noe mer flått i områ-
der der det er en høy bestand av hjort i 
Møre og Romsdal (Fig. 2B), mens det 
ikke var en sammenheng i Sogn og Fjor-
dane. Derimot var det en klarere posi-
tiv sammenheng mellom antall flått på 
hjorteørene avhengig av om de var skutt 
i en kommune med mye eller lite hjort 
(Fig. 2C). Basert på DNA-analyser av 
5636 flått samlet gjennom flaggingene, 
sank andelen flått med Borrelia-smit-
te i områder med mye hjort (Fig. 2D). 
At det blir «renere» flått senker likevel 
ikke nødvendigvis den totale risikoen 
for smitte, siden mengden flått også øker 
noe. 
Hjortedyr har begrenset effekt
Det at hjortedyra spiller en begren-
set rolle ser vi tydelig når vi kobler be-
standstettheten av hjortedyr mot antall 
rapporterte borreliose-tilfeller hos men-
neske (MSIS-statistikken til Folkehel-
seinstituttet). Det er flere borreliose-til-
feller i kommuner med mye hjortedyr, 
men selve økningen i antallet tilfeller 
over tid kunne ikke forklares med be-
standsutviklingen hos hjortedyr i samme 
periode (Fig. 3). På Sørlandet er rådyr 
og delvis elg dominerende hjortedyr. Be-
standene av disse artene har gått ned i 
samme periode som antallet tilfeller av 
borreliose har gått noe opp. På Vestlan-

Figur 1: Flåttens livssyklus involverer besøk på ulike verter som larve, nymfe og voksen flått. 
Bredden på de grønne pilene angir omtrent hvor stor betydning de ulike vertene har for de ulike 
livsstadiene til flåtten.

Larve
(vert 1)

Nymfe
(vert 2)

Voksen
(vert 3)

Flåttens livssyklus
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det var det imidlertid en positiv effekt av 
økningen i bestanden av hjort på antallet 
sykdomstilfeller, men bare deler av øk-
ningen i borreliose kunne tilskrives øk-
ningen i hjortebestanden. Vi kan derfor 
konkludere at antallet hjortedyr påvirker, 
men at effekten er forholdsvis liten i for-
hold til andre faktorer som klima.

Gjennomgang av studier
Hvorfor er det så mye diskusjon og ulike 
meninger om sammenhengen mellom 
hjortedyr og faren for å få borreliose? I 
prosjektet gjorde vi også en systematisk 
gjennomgang av alle forskningsartikler 
som er publisert på dette temaet både i 
Nord-Amerika og i Europa. Flere studi-
er i USA viste økt fare for Lyme borreli-
ose på grunn av økte bestander av hjor-
tedyr. Effekten man målte av hjortedyr 
var et resultat av hvor store variasjoner 
i bestandstetthet man sammenliknet, 
og man fant større effekter om man 
studerte variasjon i hjortedyrtetthet fra 
lav til middels enn om man studerte fra 
middel til høy bestandstetthet. Det var 
for eksempel ofte målbare effekter i re-
koloniseringsfaser av hvithalehjort, der 
bestanden økte fra veldig lav til middels 
høy tetthet. Derimot har studier i nye-
re tid, hvor bestandene av hvithalehjort 
generelt er høye eller veldig høye, ikke 
funnet effekter. At effekten av hjortedyr 
ikke alltid er veldig sterk, skyldes også at 
flere andre faktorer er med på å avgjøre 
frekvensen av Lyme borreliose.

Hvor kommer egentlig Borreliaen fra?
Hjortedyra er altså ikke reservoar for 
Borrelia, men hvem er da synderne? I 
dag skiller vi Borrelia-bakterien i flere 
såkalte genoarter. Genoarter av Borrelia 
er tilpasset å takle immunsystemet til 
ulike grupper av vertsdyr. Den vanligste 
genoarten i Norge er Borrelia afzelii, og 
det er antatt at den hovedsakelig smitter 
gjennom små pattedyr som smågnagere 
og spissmus. Nest vanligst er Borrelia ga-
rinii hvor reservoaret vanligvis finnes i 
fugler. I tillegg har vi Borrelia burgdorferi 
sensu stricto som kan tilpasse seg man-
ge vertsdyr. Denne genoarten er relativt 
sjelden i Norge (ca. 10%), men domi-
nerer f.eks. helt i USA. Etter hvert som 
vi leter, er det nå påvist flere nye, men 
mindre vanlige genoarter. Genoartene 
av Borrelia-bakterien gir til dels ulike 
sykdomsbilder hos mennesker, så dette 
har i høyeste grad relevans for folkehel-
sa. Borrelia afzelii gir oftere infeksjoner 

Figur 2: A) Det blir færre flått om man gjerder ute større vertsdyr som hjort på Tingvoll, Møre og 
Romsdal. B) Det er noe flere flått ute i terrenget jo høyere bestandstetthet av hjort er i området, 
men sammenhengen er svak. C) Det er flere flått på ørene til hjort avhengig av bestandstetthe-
ten. D) Det er lavere andel flått med Borrelia-bakterier i seg med økende bestand av hjort.

Figur 3: Utviklingen i antallet tilfeller av Lyme borreliose og antall hjortedyr på A) Vestlandet og 
B) Sørlandet de siste tiårene. Økningen i antallet tilfeller av Lyme borreliose på C) Vestlandet 
har en svak sammenheng med økningen i hjortebestanden, mens antallet tilfeller på D) Sørlan-
det har økt i en periode med nedgang i bestanden av rådyr og elg.
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i huden, Borrelia garinii gir oftere neu-
roborreliose (dvs. sykdom som påvirker 
nervesystemet), mens Borrelia burgdorfe-
ri sensu stricto oftere setter seg i ledde-
ne. Det er imidlertid betydelig variasjon 
i sykdomsbildet for hver av genoartene.

Fortsatt store kunnskapshull
Borrelia-bakterien inndeles som nevnt i 
flere såkalte genoarter, men vi mangler 
grunnleggende kunnskaper fra Norge på 
hvilke spesifikke arter av fugl og pattedyr 
som er reservoarer for de ulike genoarter. 
Flåtten kan også overføre andre patoge-
ner, der bare enkelte genetiske varianter 
gir sykdom. Enkelte genovarianter av 
bakterien Anaplasma phagocytophilum 
gir sykdommen sjodogg hos sauelam. 
Flåtten kan også overføre flere ulike 
genoarter av Babesia, der en genoart gir 
sykdommen «blodpiss» hos storfe. Som 
del i «grønn omstilling» og nye drifts-
former med mer husdyrbeiting i utmar-
ka vil flåttbårne sykdommer kunne øke 
i omfang, men nærmere dokumenta-
sjon om årsakssammenhenger mangler. 
Med fortsatt pågående klimaendring, 

gjengroing og tette hjortedyrstammer 
vil problemene kunne øke i framtiden.  
Vi har nå fått bevilget et nytt prosjekt 
#EcoTick (2016-19) fra forsknings-
programmet Miljøforsk (Norges 
Forskningsråd) som vil kartlegge disse 
sammenhengene i årene framover.
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Hjorteviltpåkjørsler og 
bilisten
Mer enn 6000 hjortevilt påkjøres i trafikken årlig i Norge, 
og vi veit at mange kunne vært unngått om bilistenes kunn-
skaper og bevissthet hadde vært bedre. Hvorfor tar ikke 
veg- og viltmyndigheter større ansvar for dette forsømte 
området, når enorme beløp nyttes på tiltak langs veibanen? 
Skyldes denne alvorlige svikten at temaet faller mellom 
aktørenes «stoler» og følte ansvarsområder? Dette krever 
oppfølging!

TEKST TOR PUNSVIK, BJØRN IUELL OG VIDAR 
HOLTHE

Evalueringen av bilistenes respons på 
varselskiltene er dessverre også depri-
merende lesing, og de vedtatte rutinene 
om løpende samarbeid med kommune-
ne følges kun sporadisk opp fra Statens 
Vegvesen sin side. 

Sterkt privat engasjement i saken, samt 
frustrasjon over myndighetenes svik-
tende ansvarstagen, gjorde at vi tre for-
fattere forberedte og «sammenkalte» til 
fagsamling i januar. Vi klarte å samle 
de viktigste berørte offentlige og priva-
te aktørene, og hovedfokus var hvordan 
redusere antallet viltpåkjørsler gjennom 
å påvirke bilistens kunnskaper og atferd. 

Statistikken knyttet til hjorteviltpåkjørs-
ler viser at det er mange forhold som 
vanligvis kjennetegner disse ulykkene. 
Noen av oss er såpass hjorteviltkyndige 
at vi kjenner disse forholdene, og kan ha 
denne kunnskap og bevisstheten med 
oss når vi sitter bak rattet. Dessuten veit 
vi også hva vi skal foreta oss om uhellet 
er ute. MEN vi veit at de fleste bilister 
verken har vår kunnskap eller bevissthet.  

Men om ikke ansvarlige myndigheter 
ville ta ansvar for en fagsamling så stil-
te de opp, sammen med våre fremste 
fagfolk og representanter for bilorga-
nisasjonene, sjåførlærerne og prosjektet 

Vilt og Trafikk.Stiftelsen Elgen tok på 
seg invitasjonsansvaret og Norges Jeger- 
og Fiskerforbund stilte sine lokaler til 
rådighet for samlingen. Her er noen av 
hovedpunktene fra samlingen.

Viltforsker Erling Meisingset fra  
NIBIO kunne fortelle oss mye om hva vi 
vet om hjorteviltpåkjørsler i Norge;

• De offisielle ca. 6.000 hjortevilt som 
drepes på vei og jernbane hvert år er 
minimumstall, og trolig er mørketal-
lene betydelige. Antagelig skjer det 
minst 25 – 28 ulykker med fatalt utfall 
for dyret hver dag. Men mange ulykker 
blir ikke registrert i noen statistikk.

• Til sammenligning er jaktuttaket pr år: 
elg 35.000, hjort 35.000, rådyr 30.000

• Årlig medfører kollisjoner med vilt 
2-3 dødsfall og 90 alvorlige skader på 
trafikanter. 

• De fleste elgulykkene skjer i vinterhal-
våret, hjort: høst (okt. – des.), rådyr: 
topp i mai (ungdyr som skal klare seg 
på egen hånd). Men fordi hastigheten 
gjerne er større i sommerhalvåret blir 
disse ulykkene ofte alvorligere for 
bilfører. 

• Kollisjonsrisikoen varierer også mye 
gjennom døgnet, og faren er størst 
ved skumring og demring, spesielt når 
dette sammenfaller med rushtid.  Det 
er tida da dyra ofte er på døgntrekk, og 
trafikken samtidig også er stor. 

De faktorene som Meisingset mente 
påvirket frekvensen av påkjørsler mest 
var:

• Naturligvis har dyras utbredelse og 
bestandstetthet stor betydning.

• Dyra har ofte ulik atferd i situasjonen. 
Rådyr styrter gjerne rett fram, mens 
hjorten gjerne blir stående å vurdere. 
Viktig å tenke på at ett dyr ofte etter-
følges av flere.

• Variert terreng og dårlig sikt øker 
faren for påkjørsel. Der skog møter vei 
er særlig elgen utsatt.

• Når årsdøgntrafikken (ÅDT) kommer 
over et visst nivå så får den en barriere-
effekt som hindrer dyra i å krysse.

• Ryddetiltak i sideterreng viktig for 
sikten, men må vedlikeholdes kontinu-
erlig så ikke ny vegetasjonsoppslag blir 
fristende matfat.

• Hastighet er viktig, og øker man 
hastigheten fra 50 til 80 km/t så øker 
risikoen for påkjørsler 15 ganger.

• Rekkverk kan redusere oppdagbarhe-
ten av hjorteviltet., Dyra kan komme 
plutselig ut av «intet», hopper over 
rekkverket, og er i veibanen uten for-
varsel.

Erling Meisingset hadde følgende vur-
dering av forebyggende tiltak:

• Gjerding og viltpassasjer. Men gjer-
dene bør være minst 5 km lange om 
de skal fungere effektivt. Planlegging 
av viltgjerder må skje ut i fra at ho-
vedfunksjonen skal være å lede dyra 
mot trygge passeringspunkter, ikke 
kun barrierer. Viltgjerder kan forsterke 
fragmentering og medfører omfatten-
de ettersyn og vedlikehold.

• Siktrydding (MÅ følges opp, medfører 
kontinuerlig skjøtsel)

• Fartsregulering Gjennomsnittsmåling 
har i Hedmark vist positiv effekt på å 
få ned farten. Dynamisk fartsgrense 
etter vurdert faregrad kan være et ak-
tuelt tiltak.
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• Fôring (kan forhindre at dyra trekker 
over transportårer, men risiko for 
sykdomsspredning, og påvirkning av 
viltets naturlige forekomst).

• Skilting, har generelt liten effekt. 
Objektive kriterier for oppsetting (og 
bruk av underskilt) er utarbeidet og 
bør følges opp i større grad. Viltskilt 
bør kun benyttes på korte strekninger 
og i perioder hvor det er svært stor 
risiko for å påtreffe vilt i veibanen. 
Gjennomgang av skiltpark i noen regi-
oner antyder at ca. 60 % av viltskiltene 
kan fjernes, og at det er behov for nye 
skilt på strekninger som ikke er skiltet.

• Sjåføradferd, lokal kunnskap ser ut til 
ha positiv effekt, også antydet at det 
er relativt færre påkjørsler blant jege-
re. Målrettet informasjon har positiv 
effekt på lokalt nivå, bra å bruke lokale 
medier.

Camilla Næss fra NINA er informa-
sjonsansvarlig for Hjorteviltportalen og 
var positiv til at all aktuell informasjon 
om hjorteviltpåkjørsler kunne legges ut 
på denne nettsiden. (Dette kom på plass 
raskt etter samlingen, og portalen har nå 
linker til flere svært nyttige nettsider om 
dette tema.)

Prosjektleder Knut Erik Jetlund, Arne 
Magnus Hekne (Hedmark Fylkeskom-
mune og John Storhaug (Filmprodu-
sentane) og presenterte www.viltogtra-
fikk.no og prosjektarbeidet i Buskerud 
og Hedmark. Nettsidene inneholder 
nyttig og målrettet informasjon.

Vidar Holthe, som her representerte 
stiftelsen ELGEN, forklarte hva stif-
telsens formål er, og at det var seks ar-
tikler om viltpåkjørsler i fjorårets utgave 
av HJORTEVILTET. Det var derfor 
naturlig at stiftelsen sto bak dette ar-
beidsmøtet, som ellers kom i stand etter 
personlig initiativ fra de tre forfatterne 
av denne artikkelen.

Vidar Holthe fortalte i et annet innlegg 
om erfaringene fra mer enn 35 års arbeid 
med ettersøk og håndtering av trafikk-
påkjørt vilt.  De senere årene har sikker-
heten ved utførelsen av dette arbeidet, 
og problemene med vilt som kommer 
innenfor viltgjerdene på motorveiene 
blitt mer og mer aktuelt.  Kommunenes 
pålegg om å rapportere alle viltpåkjørs-
ler med nøyaktig steds- og tidsangivelse 
på HJORTEVILTREGISTERET gir 
over tid en god og detaljert kunnskap 
om hvor og hvilke tiltak det er aktuelt 
å iverksette.

Kari Bjørneraas fra Miljødirektoratet 
påpekte betydningen av å bruke Hjor-
teviltportalen, som de eier.  Hun viste 
til de muligheter Camilla Næss allerede 
hadde presentert for bruk av portalen. 

Kjell Jarslett fra NAF mente det var 
viktig å engasjere lokallagene i dette vik-
tige arbeidet. 

Karianne T. Haaverstad og Henrik 
Wildenschild fra Statens Vegvesen 
orienterte om deres innsats, primært 
siktrydding, gjerding og viltpassasjer, 
og understreket betydning av å teste og 
evaluere tiltak. Men i hvilken grad prio-
riteres testing og evaluering lurer vi på? 
SVV har i noen regioner gjort vurderin-
ger av skilting mot viltulykker, og har 
funnet at det er behov for omfattende 
fjerning av skilt.

Stig Ohrvik fra Trafikkforum represen-
terte trafikkskolene og drøftet hvor det 
var aktuelt å legge dette viktige tema 
inn i et allerede stramt program for sjå-
føropplæringen. 

OPPSUMMERING 
Miljødirektoratet ble som eier av Hjor-
teviltportalen oppfordret til å overta 
domenet www.viltogtrafikk.no  Leserne 
anbefales å besøke denne nettsiden. 
Fylkeskommunene må mobiliseres til å 
ta det regionale samordnings- og opp-
følgingsansvaret overfor målgruppe bi-
list.

Det er viktig å sikre god faglig etterprøv-
bar dokumentasjon for aktuelle tiltak. Et 
høgskole/universitetsmiljø kan være et 

naturlig sted å søke som «faglig biblio-
tek» og faglig utredningsinstitusjon for 
temaet viltpåkjørsler i trafikk og på jern-
bane. Vegdirektorat, Miljødirektorat og 
Bane Nor SF (tidligere Jernbaneverket) 
oppfordres til å drøfte dette.  

Viktig at Vegdirektoratet, Miljødirekto-
ratet og Bane Nor SF i sitt samarbeid 
oppretter administrative samarbeids-
grupper med organisasjonene, kommu-
nene (USS) og ressurspersoner.

Vegdirektoratet ble oppfordret til å inn-
kalle til et eget møte når det bl.a. gjelder 
sikring av ettersøks- og oppryddings-
mannskaper under arbeid. Kommune-
ne er ansvarlige etter viltlovens § 48, og 
som arbeidsgivere.

FORFATTERNES ANBEFALINGER
Vi synes det var tungt å få denne vikti-
ge samlingen på plass, og naturligvis må 
de positive tilbakemeldingene, ideene 
og innspillene som framkom henges på 
ansvarlige for oppfølging. Dersom ikke 
direktoratene for veg og for vilt enes om 
å løfte dette erkjent viktige temaet opp 
på dagsorden, og trekke med seg de pri-
vate aktørene er vi redd dette ble et lite 
fruktbart «one night stand». Resultatet 
vil i så fall være at det også i framtida 
oppstår mange viltpåkjørsler som kunne 
og burde vært unngått!! 

OM HOVEDFORFATTEREN

Tor Punsvik er utdannet naturforval-
ter fra NMBU. Tor er viltforvalter hos 
Fylkesmannen i Aust – og Vest-Agder. 
E-post : fmavtpu@fylkesmannen.no .
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Viltforvaltning i Tyskland
Nedenfor følger en rask gjennomgang av tysk jakt- og vilt-
forvaltning med vekt på det som er forskjellig fra norske 
forhold.  Kanskje har vi noe å lære.  I det minste kanskje vi 
kan forstå hvorfor de gjør som de gjør.  Tyske jegere har all-
tid perfeksjonert seg på det de holder på med, men det kan 
i dag se ut til at de har glemt å kommunisere med det øv-
rige samfunn. De sliter med å skape forståelse for jakt hos 
en stadig mer urbanisert befolkning.  Jegerne blir av mange 
sett på som en underlig «losje» der de går rundt i grønne 
klær, kjører Geländewagen og blåser i jakthorn. 

TEKST VIDAR HOLTHE

Tyskland med sine nye og gamle del-
stater (Bundesländer) er på i alt 357 
104 km2, altså litt mindre enn Norge.  
Med en befolkning på 82 millioner 
har de bare 380 000 registrerte jegere.  
Men det er aktive jegere, og omtrent 
300 000 er medlemmer av DJV (Deut-
sche Jagdschutz-Verband).

Landarealet i Tyskland består av 
31 % skog ( 111 000 km2 ) og 53 % 
jordbruksarealer mens bare 3,2 % er 
vann.  Etter hvert utgjør menneskelig  

 
infrastruktur et stør-
re og større areal. Veier  
og jernbaner skaper mange barrierer 
og gjør at mange viltbestander blir iso-
lert, eller hindres i å trekke til og fra 
viktige beiteområder.

Av det totale skogarealet er 36 % 
statseid, 43 % er privatskog og gårds-
skoger mens 21 % er allmenningssko-
ger.  Selv med langt mindre areal har 
Tyskland en større stående kubikk-
masse enn det Sverige og Finland har 
hver for seg.  Skogarealet fordeler seg 

med 28 % furuskog, 23 % gran, og be-
tydelige arealer øvrige bartrær, i tillegg 
til henholdsvis 15 % bøk og 10 % eik.

Tysk viltforvaltning og jaktlovgivning 
bygger på to grunnprinsipper: revir-
systemet, og plikten til å drive «Hege», 
som kanskje best kan oversettes med 
skjøtsel eller aktiv forvaltning/-stell.  
Når man sammenligner den offentlige 
jakt- og viltforvaltningen i forskjelli-
ge land og verdensdeler er det viktig å 
skille mellom «revirprinsippet» og «li-
sensprinsippet» (noen steder benevnt 
patentjakt ).  Etter det første er kvoter, 
fellingstillatelser og avskytning knyt-
tet til et helt bestemt område (også 
om jaktretten ikke tilligger grunneier), 
mens det i «lisensprinsippet» er knyt-
tet til den enkelte utøvende jeger.

Begrepet «Hege» som går igjen gjen-
nom hele jaktlovgivningen kan være 
vanskelig å oversette fra tysk lovspråk 
til dagligdags norsk, men det inklu-
derer biologisk mangfold, naturlige 
artsrike viltbestander tilpasset beite-
grunnlaget, «landskulturelle forhold», 
og å hindre og avverge viltsykdommer, 
tyvjakt, løshunder og omstreifende 
katter.

Jaktretten tilligger grunneieren som 
en del av eiendomsretten.  For å utøve 
jakt på egen eiendom må denne være 
på minst 750 daa.  Alternativet er da 
å gå sammen med naboene og danne 
et felles jaktområde, og da er minste-
kravet 1 500 daa., noen steder opp til 
5 000 daa.  Vi husker fra artikkelen i 
fjorårets utgave av HJORTEVILTET 
at i Danmark er minstearealkravet for 
egen og familiens jakt 10 daa., og for 
utleie 50 daa.

Ut over det nasjonale minsteareal-
kravet for jaktutøvelse har de enkelte 
delstatene krav for bestandsplanom-
råder ( ingen nasjonale arealkrav, men 
må naturlig nok være flerdyrsvald) for 
henholdsvis «Niederwildrevier», som 
inkluderer rådyr, og «Hochwildrevi-
er» som inkluderer blant annet hjort 
og dåhjort.  Det er her krav om fler-
årige bestands- og avskytningsplaner 

Vellykket «pyrsjjakt». Uttrykket kommer av det tyske «zu pirschen» som betyr å smyge. 
Foto: Frank Robert Lund.
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som skal godkjennes av offentlige jakt-
myndigheter (Untere Jagdbehörde).
For leie av jaktrett er det en begrensing 
at ingen enkeltperson får leie mer enn 
10  000 daa.  Leietaker må dessuten 
ha hatt et gyldig tysk jegeravgiftskort 
( Jagdschein) de tre siste årene.  Alle 
leieavtaler om jakt skal være for minst 
9 år av gangen, 12 år hvis det er kron-
hjort med i områdets bestandsplan, og 
den skal omfatte all jakt på reviret. 

Som i de fleste land på kontinentet er 
jaktkortsalg ukjent og stort sett direk-
te forbudt.  Man kan kjøpe retten til 
å felle enkeltstykker av klauvvilt, eller 
betale for deltakelse på enkeltjakter, 
men ikke kjøpe jaktkort for å gå på 
egen jakt i større felles-områder slik vi 
kjenner det.

I de enkelte delstater er det forskjelli-
ge krav om at større revirer skal enga-
sjere eller ansette en person til å ha det 
faglige ansvaret for viltforvaltningen 
på reviret.  Det stilles da krav om fagli-
ge kvalifikasjoner, enten som skogbru-
ker eller annen viltfaglig utdannelse.

WINTERGATTER
Jaktlovgivningen regulerer foring og 
åting av vilt.  Stort sett er det for-
budt å fore vilt i vekstsesongen, altså 
å gi de et fortilskudd som bidrar til å 
øke bestanden eller tilveksten.  For å 
effektivisere fellingen av, og jakten på 
villsvin er det derimot vanlig med så-
kalt «Kirrungen», eller åting på norsk.  
Da kan det legges ut inntil to kg ikke 
bearbeidet for per km2 per døgn, så 
lenge det blir spist opp.  Nyttig for å 
styre villsvinene vekk fra skadeutsatte 
landbruksproduksjoner, og for å effek-
tivisere posteringsjakten.

Vinterstid og ved vanskelige vær-
forhold er det derimot forventet og 
ofte pålagt å fore, i det som enten i 
den enkelte delstats regelverk eller ved 
særskilt kunngjøring benevnes som 
«Notzeit».  I de snørike alpeområdene 
har de en forvaltningspraksis for kron-
hjort benevnt «Wintergatter».  Her 
ledes hjorten inn i store innhegninger 
gjennom egne «innhopp» eller slu-
ser og hel-fores med stråfor gjennom 
vinteren, før de slippes ut i det fri på 
vårparten.  Hensikten er todelt, over-
levelse i god kondisjon, og avverging 
av barkgnag og alvorlige skogskader i 
økonomisk verdifull barskog.

Foring eller åting av annet vilt enn 
klauvvilt er derimot utbredt ved etable-
ring av såkalt «Luderplatz» for rev og 
rovfugler.  Her legges det ut slakteavfall 
av alle slags, noe som har ført til at man 
har hatt en del tilfeller hvor havørn har 
blitt blyforgiftet etter å ha spist innmat 
og annet slakteavfall fra vilt som har 
vært skutt med blyholdig ammunisjon.

VILTSKADEERSTATNING
Jaktlovgivningen slår fast at den som 
disponerer jaktretten (leietaker) er 
pliktig til å betale bonden avlingsska-
deerstatning etter takst for skade i 

vanlig landbruksproduksjon forårsa-
ket av hjortevilt, villsvin, kaniner og 
fasaner.   Erstatningens størrelse fast-
settes etter takst av landbruksfaglig 
takstmann.  Ordningen gjelder ikke 
for vinmarker eller særlig intensive 
produksjoner.  For den som har jakten 
kan erstatningsbeløpene ofte bli høye-
re enn selve jaktleien.

I tillegg til avgiften for Jagdschein 
(jegeravgift) skal det svares en «Jagdwer-
steuer», altså en skatt for verdien av jak-
ten på et terreng, men ingen fellingsav-
gift.  Jeg har ikke tilgang til opplysninger 
om beløpets størrelse.

Schweisshunden holder det skadde viltet nede til jegeren får avlivet det. Foto : Mads Flintrup.

Jaktstitistikken for enkelte utvalgte arter

Art Laveste og høyeste avskytningstall i årene 2007 -  2015 

Gjennomgående er det en økning i avskytning for de fleste 
artene i denne perioden, og tallene er «all time high»

Rådyr 1 075 357    1 192 645

Hjort 59 677            78 319

Dåhjort 52 600 65 107

Sikahjort 1 232 2 000

Villsvin 402 480 646 790

Muflon 6 557 8 083

Gemse 3 952 4 976

Rødrev 380 844             562 979

Mårhund 14 673 34 661

Vaskebjørn 34 348            118 099

Knopsvane 1 736 3 194
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FORSIKRING
For å ha gyldig Jagdschein er man 
pliktig til å tegne en ulykkesforsikring 
på 500 000 Euro for personskade og 
50 000 Euro for tingskade.

STORE ROVDYR
Ulven har de siste årene bredt seg inn 
i Tyskland fra øst.  Se kartet som viser 
den nåværende utbredelsen og antallet 
familiegrupper.  DNA-prøver har vist 
at de ulvene som har etablert seg på 
Jylland i Danmark kan spores tilbake 
på sin vandringsvei fra Polen og gjen-
nom Tyskland.  Det samme gjelder ulv 
som nå har kommet helt til Holland.  
Ulven synes å skape mindre konflik-
ter med landbruks- og jegerinteresser 
i Tyskland enn i Frankrike, eller hva 
man kunne forvente i et så tettbe-
folket land.  Mye av etableringen og 
spredningen har skjedd gjennom gam-
le militære øvelsesfelter i det gamle 
Øst-Tyskland, hvor kanskje interes-
sekonfliktene med bønder og jegere 
ikke er de aller største.  Gaupa, som 
er satt ut i Alpene og på grensen mot 
Tsjekkia, vekker derimot større protes-
ter og motstand i jegermiljøer og det 
skal ikke legges skjul på at det her skjer 
ulovlig felling.

 

AMMUNISJON
Ammunisjonskravene til jakt er stort 
sett som hos oss, 222. rem for rådyr 
og 6,5 for hjort og dåhjort.  Det er 
ikke tillatt å bruke hagle på rådyr, 
selv ikke for avliving av skadet vilt.  
Tyskerne har tradisjon for å bruke 
helt andre prosjektilkvaliteter enn 
oss.  Såkalte «splitter-geschuss», altså 
ekspanderende kuler hvor mantelen 
deler seg opp i fragmenter som spres 
i sårkanalen er mer populære enn 
«deformations-geschuss», og de siste 
er også ofte uten loddet kjerne.

Blyproblematikken har blitt aktu-
ell de siste årene.  På statsgrunn og i 
flere delstater innføres krav om blyfri 
ammunisjon til jakt.  I denne sam-
menheng kommer også bekymringen 
for rikosjetter opp.  Etter et par døds-
ulykker grunnet rikosjetter er det for 
meg oppgitt at enkelte distrikter har 
innført forbud mot kobberprosjektiler 
( blant annet Badem – Würtenberg).  
I denne diskusjonen publiseres ofte 
sammenligninger både i rikosjettfare, 
drepeevne og ikke minst blyavleiring i 
viltkjøtt, hvor man ukritisk sammen-
ligner blyholdig og blyfri ammunisjon, 
uten å ta hensyn til ammunisjonens 
kvalitet. Videre tallmaterialet over 
fluktavstander for vilt felt både med 
skudd i hjerte-/lungeregionen og med 
treff i sentralnervesystemet.

For ordens skyld, undertegnede jakter 
blyfritt.

VILTPÅKJØRSLER
Med en stor vei- og trafikktetthet blir 
det mange viltpåkjørsler.  Veiene og 
jernbanene representerer også en vik-
tig barriere for dyrelivet generelt.  På 
motorveier har viltgjerder, forutsatt 
at de er over lange strekninger, samt 
planfrie over- og underganger en be-
tydelig forebyggende effekt.  Mange 
steder settes det også opp lukt- eller 
refleksbrikker uten at det foreligger 
særlig grundig dokumentasjon av ef-
fekten.  Som på andre områder, så kan 
det se ut som at det enkelte ganger er 
viktigere å gjøre noe enn å ha belegg 
for at det virker.
Fra jakt- og påkjørselsstatistikken ser 
vi at målt i forhold til avskytningen 
ved jakt kjøres det i hjel 5% av hjor-
tene, 7% av dåhjortene og 20% av rå-
dyrene.  Det er tall som passer med 
tilsvarende opplysninger fra Danmark, 
Storbritannia og mer veitette områder 
her i landet.

«JAGDWEG»
Adgang til å gå over annet jaktterreng 
for å komme til sitt eget (lovlig ferdsel 
med våpen på annens grunn som det 
heter i den norske viltloven), skal være 
avtalt skriftlig.

Målet for forvaltningen og beskatningen er å 
sikre at en del av hanndyrene oppnår høy alder 
og dermed store gevir. Foto: Frank Robert Lund.

Det felles over 1 million rådyr i Tyskland pr. år. Foto: Frank Robert Lund.
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TREIBJAGD/BEWEGUNGSJAGD

Det er to jaktformer som dominerer i 
avskytningen av klauvvilt i Tyskland:  - 
anstandsjakt fra jakttårn, og større og 
mindre drivjakter.
Enhver som har bilt gjennom Tysk-
land forstår at de går mye opp i det å 
bygge jakttårn.  Her tilbringes mange 
timer for å bli kjent med viltbestan-
den på terrenget.  Skytingen gir også 
muligheter for godt anlegg og sikkert 
kulefang.  Husk at det er forbudt å 
jakte ved en viltåker anlagt nærmere 
enn 200 fra naboterrenget, og at for-
følgningsrett over hos naboen er noe 
vi bare kjenner til i Norge.
Skal man beskrive jakten som utfor-
drende snakker man gjerne om «pyr-
sjakt» blant bukkejegere her i landet.  
Uttrykket kommer av det tyske «Zu 
Pirschen» som betyr å smyge, selv om 
de fleste sitter stille i en jordekant og 
venter. For all del, smygjakt og lok-
kejakt på rådyr og hjort i brunsten er 
kanskje noe av det gjeveste.

Før var større og mindre drivjak-
ter, med mange poster, ofte utplassert 
langs en skogsbilvei vanlig praksis.  
Viltet ble drevet fram av løse hunder 
og drivere.  Ofte kom viltet i stor fart, 
og ga vanskelige skudd for mer eller 
mindre erfarne gjestejegere, og skade-
skytningsandelen var urimelig høy.  I 
de senere årene har man lagt over til 
det som benevnes «Bewegungsjagd», 
og som innebærer at skytterne plas-
seres inne i det skogområdet som skal 
drives av.  De sitter enten i jakttårn el-
ler forberedte postplasser, mens noen 
få drivere med hund beveger seg stille 
og forsiktig rundt.  Viltet kommer da 
stille og rolig og uten panikk, og det 
kan komme fra alle kanter.  Dette gir 
skuddmuligheter som de fleste jegere 
behersker langt bedre.  Avskytningen 
blir høyere og skadeskytningen langt 
mindre.

SCHWEISSHUND
Det er forskjell på «sporhund» og «et-
tersøkshund».  For ettersøk på skadet 
hjortevilt og villsvin kreves en kraftig 
ettersøkshund. Ut over det tilfeldige 
ettersøksarbeidet som den vanlige je-
ger bedriver har det skjedd en spesi-
alisering og profesjonalisering av et-
tersøksarbeidet etter skadet klauvvilt 
gjennom egne klubber og foreninger.  
Alt ettersøksarbeid starter med en 
spornøye hund som føres i line.  Viser 

det seg at det skadde eller påskutte vil-
tet går unna uten at føreren umiddel-
bart kommer til skudd, slippes hunden.  
Den skal da enten stille viltet, eller om 
den selv kan, holde det nede til hun-
deføreren kommer frem og kan avlive 
det.  Omfattende statistikk og tallma-
teriale viser at i den overveiende del av 
ettersøkene av hjortevilt som lykkes, så 
er det fordi trente hunder slippes i den 
siste del av ettersøket.  Dette tallma-
terialet er lett tilgjengelig, og det er i 
parentes bemerket: lov å lære av andres 
erfaringer.

Husk at i jaktsammenheng brukes 
uttrykket «schweiss» om blod utenfor 
kroppen, når det altså har dryppet eller 
rent på bakken, mens det heter blod 
ellers.

På villsvin derimot er det viktig at 
hunden ikke bare er sterk og modig, 
men at den også er klok i hodet sitt og 
passer seg mens den hele tiden gir fø-
reren klar påvisning av eksakt hvor det 
skadde villsvinet befinner seg.  Etter-
søk av villsvin kan være en så alvorlig 
sak, at om et påskutt villsvin forsvinner 
inn i en av de store maisåkrene som 
har blitt så vanlige i Tyskland, så velger 

de fleste ettersøksekvipasjer å avslutte 
søket og la svinet være der.

I tilknytning til hundebruk kan det 
nevnes at det er et arealkrav på 10.000 
daa. for å slippe «løs på drevet halsen-
de hund».

DE ENKELTE VILTARTENE
Kronhjort
Det er lenge siden hjorten hadde en 
sammenhengende utbredelse.  Først 
var den trengt tilbake ved hard jakt. 
Med menneskelig infrastruktur og 
nedbygging har utbredelsen nå blitt 
splittet opp i flere delbestander gjerne 
knyttet til områder med større andel 
sammenhengende skoger eller hede-
områder. Hjorten mangler helt, ikke 
bare lokalt, men i alle landsdeler med 
høy befolkningstetthet, industri og in-
frastruktur. 

Målet for artsforvaltningen og be-
skatningen er å sikre at en del av hann-
dyrene oppnår høy alder og dermed 
store gevirer.  Avskytningsplanene, som 
gjerne er reviroverskridende i såkalte 
Hege-gemeinshaft er ganske detaljerte 
og rigorøse.  Ut over årskalver og yngre 
og eldre koller er bukkene delt inn i 

Nasjonale jakttider

Ut over jakttidene, som for de enkelte delstatene kan settes kortere enn de nasjonale ramme-
ne, er jakt forbudt 1 ½ time før soloppgang og tilsvarende etter solnedgang. Nattjaktforbudet 
gjelder ikke for jakt på villsvin, måker, rugde og skogsfugl.

Kronhjort

Årskalv 1. august 28. februar

Spissbukk 1. juni 28. februar

Smalhind/kolle 1. juni 31. januar

Hjort og voksen kolle 1. august 31. januar

Dåhjort og sika

Årskalv 1. september 28. februar

Spissbukk 1. juli 28. februar

Smalhind 1. juli 31. januar

Voksne dyr 1. september 31. januar

Rådyr

Årslam 1. september 31. januar

Ettårs råer 1. mai 31. januar

Råer 1. september 31. januar

Bukker 1. mai 15. oktober

Gemse 1. august 15. desember

Muflon 1. august 31. januar

Villsvin 16. juni 31. januar

Frischling (1. leveår)  
og  Überläufer (1-2 år) 

1. januar 31 desember

Det er videre straffbart å skyte voksen hjortekolle før kalven, dersom du vet at kolla har kalv.



28   HJORTEVILTET 2017

AKTUELT

tre aldersklasser, og tre kvalitetsklasser 
for hver aldersgruppe.  Hensikten er å 
skyte vekk dyr med dårlige utviklings-
muligheter som ett- og toåringer slik 
at man begrenser «påsettet» til det som 
skal få utvikle seg.  En og annen hjort 
med dårlig utvikling tas ut i mellom-
klassen.  Mens noen få får lov til å bli 
fullvoksne, og det vil si 10 og 12 år 
før de skytes. Avskytningen fungerer i 
praksis, men forutsetter at man kjen-
ner sin viltbestand og at fellingsadgan-

gen for store hjorter går på rundgang 
blant de enkelte revirene i det felles 
bestandsplanområdet.  Ja, de største 
hjortene får ofte egne navn, og kjennes 
fra år til år.  Ut over noen fine trofeer 
på veggen sikrer avskytningsopplegget 
en alderssammensetning som er øn-
skelig fra et biologisk ståsted.

Dåhjort
Opprinnelig var dåhjorten et vilt som 
ble holdt i dyreparker av adel og kon-

gelige både for prestisje og kjøttforsy-
ning.  Arten ble spredd rundt i Europa 
først og fremst i Middelalderen.  Deler 
av bestanden er stadig knyttet til par-
klignende områder, selv om det aller 
meste befinner seg i helt vill tilstand.  
Med ekstra stor vomkapasitet kan då-
hjorten konkurrere ut andre hjortevil-
tarter ved ekstra høye tettheter.  Den er 
også ganske tradisjonsbunden og sprer 
seg ikke raskt.  Lokalt er det derfor 
store forskjeller i tetthet selv over kor-
tere avstander.  Dåhjorten har spesielt 
godt utviklet syn. Med lange jakttider 
lærer den seg å sjekke at det ikke sit-
ter jegere på post i jakttårnene før den 
går ut på åpne beitemarker.  Det kan 
derfor være vanskelig å gjennomføre 
planlagt avskytning, etter prinsippene 
i en vedtatt Abschussplan.

Rådyr
Rådyrbestanden har aldri vært stør-
re enn nå, noe som tilskrives økt ni-
trogentilgang for vegetasjonen, dels 
gjødsling i landbruket, dels atmo-
sfærisk nedfall.  Rådyrene har vist 
en utrolig tilpasningsevne tross økt 
menneskelig aktivitet og infrastruk-
tur.  Som for hjort og dåhjort er det 
krav om godkjent avskytningsplan, 
som det egentlig er et krav om at skal 
fylles opp, også for hunndyrenes del.  
Flere delstater går nå inn for foren-
klede opplegg, og uttaler at «Anzahl 
ehe Auswahl» (antall foran utvalgs-
jakt ).  Gode trofeer må sies å være 
det fremste målet i forvaltningen, og 
logikken har vært den samme som for 
kronhjort, selv om de biologiske for-
utsetningene ikke helt har strukket til.  
Først var hensikten med en bukke-
jakt på våren og forsommeren å skyte 
vekk de avlsmessig dårlige dyrene før 
brunsten.  Dernest var oppfatningen 
at en bukk fikk gradvis og regelmes-
sig større og større gevir (oppsats) for 
hvert år inntil den nådde toppen ved 
6 – 7 års alder.  Ingen av delene er så 
sikkert.  Inndelingen i alders- kjønns 
og kvalitetsklasser er som for hjort, i 
de delstater som stadig praktiserer en 
streng avskytningsplan.  Som for de 
andre hjorteviltartene må man i mange 
distrikter vise frem kjeve og gevirer av 
det vilt som er felt på terrenget siste år 
(Pflicht-Trophäenschau).

En vanlig tommelfingerregel for 
fordeling av rådyravskytningen er 50 

Blant hjorteviltartene er det forskjellig jakttid innenfor de forskjellige alderskategorier. Voksen 
dåhjort kan jaktes i tidsrommet 1. sept. – 31. januar. Foto: Frank Robert Lund.

Etter avsluttet jakt er det parade og hornblåsing hører med. Foto: Frank Robert Lund.
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– 50 hanndyr og hunndyr.  Av hunndy-
rene tas det ut 50 % årslam (de minste) 
og 50 % voksne råer, av bukkene ingen 
lam, 50 % åringer (de med dårligst ge-
vir), færrest mulig 2 og 3 åringer og 
resten voksne godt utvokste bukker.  I 
sum blir det altså en avskytning med 
ikke mer enn 25 % årslam.

Sika
Det er den den japanske og minste av 
underartene av sika som i tidligere ti-
der er utsatt.  Som  muflonen har den 
ikke bredt seg mye ut fra utsettingsste-
dene.

Muflon
Muflonen er en innført og utsatt viltart 
i Tyskland.  Utbredelsen er flekkvis, 

men den ser nå ut til å være så lett byt-
te for ulven at det er forventet at den 
stedvis vil forsvinne.

Gemse
Det er bare i begrensede områder mot 
Alpene at Tyskland har gemser, og for-
valtningen skjer etter de samme prin-
sipper som i Østerrike og den delen av 
Sveits som har revirjakt.

Villsvin
Omleggingen i jordbruket til store fòr-
maisåkre har gitt bedre betingelser for 
villsvinet.  Gode eike- og bøkenøtt-år 
sammen med mildere vintre bidrar 
både til økt kullstørrelse og økt over-
levelse på grisungene.  Jaktutbyttet har 
derfor økt betraktelig, men det er til 

dels store svingninger fra år til annet.  
Villsvin kan ha trikiner, og alt kjøtt 
skal kontrolleres.  Det er imidlertid rev 
og grevling som er det store smittere-
servoaret for trikiner, og der vil man 
aldri bli kvitt den.  Slakt av dyr som 
selv spiser kjøtt, enten det er bjørn el-
ler villsvin skal derfor alltid kontrolle-
res.  Tyskland er i dag fri for klassisk 
svinepest og afrikansk svinepest.  Den 
siste er i ferd med å spre seg vestover 
fra Hviterussland, Russland og Balti-
kum og kan på sikt bli en trussel både 
mot villsvinbestandene og svineholdet 
i landbruket.  Tyskland og det øvrige 
Vest-Europa har lykkes med å bekjem-
pe og utrydde hundegalskap (rabies) 
med omfattende vaksineringsprogram-
mer ved å legge ut åte med vaksine for 
reven.  Utfordringene med afrikansk 
svinepest kan bli større.

SKIKK OG BRUK

Tyske jegere er opptatt av å vise respekt 
for det felte viltet.  Etter avsluttet jakt 
legges byttet ofte opp på en parade, 
med hornblåsing, gran- eller eikekvis-
ter osv.  Det er ikke så komplisert og 
du behøver ikke å kunne det.  En ting 
skal du imidlertid vite: skræv aldri over 
et stykke vilt, heller ikke når du skal 
vomme ut.  Det kan oppfattes like dår-
lig som å skritte over kisten til en død 
person.

Slike regler for skikk og bruk, eller 
ritualer om du vil, blir av den ikke-jak-
tende delen av befolkningen ofte sett 
på med et skjevt blikk.  Kanskje ster-
kere enn i mange andre land opplever 
man demonstrasjoner mot jakt som 
sådan, og at jegere blir benevnt som 
mordere.  Det hjelper altså ikke med 
aldri så god viltforvaltning og dyktige 
og kvalifiserte jegere, dersom man ikke 
samtidig sørger for allmenn aksept i 
opinionen gjennom kommunikasjon 
og alminneliggjøring av jakten nå i det 
21. århundret.

OM FORFATTEREN

Vidar Holthe, pensjonist.  Tidligere 
mangeårig utmarksansvarig i Norges 
Skogeierforbund, nå viltansvarlig i 
Vestby kommune. Medlem i mange 
råd og utvalg innen offentlig og privat 
viltforvaltning både nasjonalt og in-
ternasjonalt.  Første styreleder i stif-
telsen ELGEN.  Vidar ble presentert 
i portrettintervju i HJORTEVILTET 
2009.

UTBREDELSESKART

bekreftet familiegruppe

.,, territoriehevdende par

� enkeltulv  .

� funn av død ulv

Ulvesituasjonen i Tyskland desember 2016.  Kartet bygger på offisielle oppgaver og genetiske analyser. Noen nye familegrupper har oppstått der 
det var enkeltdyr eller par i 2015. Det finner sted en stadig utvidelse av utbredelsesområdet mot vest og sør. Hvor menge ulver som finnes i 

Tyskland er vanskelig å vite sikkert, men anslag går på over 600 ulv. Kilde: JÂGER nr 2 2017. www.jaegermagazin.de.
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Bedømmelse av jakttrofeer
Det ligger helt klart i den menneskelige natur et motiv for 
å sammenligne utbyttet enten det er fra jakt eller andre pre-
stasjoner.  I enkelte situasjoner og jegermiljøer har trofejakt 
utartet til en konkurranse, og trofejakt har i manges ører 
fått et negativt omdømme. Det å ta vare på trofeer fra det 
vilt man feller, og i denne sammenhengen gjerne gevirer, er 
også et uttrykk for å vise respekt for det vilt man feller og 
det er med på å bekrefte minnet om en god jakt.  I denne 
korte artikkelen skal vi se på de forskjellige systemene for 
trofeoppmåling som er aktuelle, og kommentere forskjelle-
ne og hva som vektlegges.

TEKST VIDAR HOLTHE

Bedømmelse av jakttrofeer skjer etter 
formler og måleregler utviklet av jegere 
og for jegere.  Det ligger ingen naturlo-
ver bak.  I noen sammenhenger kunne vi 
ønsket oss at fagbiologer hadde hatt en 
hånd på rattet når valg av mål og utreg-
ningsmåter ble bestemt. Kanskje kunne 
vi da i større grad brukt poengsummene 
det enkelte trofe oppnår som et uttrykk 
for en viltbestands livskvalitet.

I denne artikkelen brukes stort sett be-
nevnelsen «trofeer» som i annen, histo-
risk og forhistorisk sammenheng, brukes 
om «krigsbytte». Det mest vanlige fra 
jakt er gevirer og horn. For rovdyr, bever 
og enkelte andre dyr måles også skallen, 
og det finnes også måleregler for poeng-
beregning av preparerte skinn som base-
res både på lengde, bredde og skjønnhet.  
Men det er lite brukt, da det har vist seg 
ganske lett å manipulere resultatet både 
ved å strekke skinnene og ved å sy inn 
biter så det vanskelig lar seg avsløre.

Hensikten med et regelverk for trofe-
oppmåling er å komme frem til et mate-
matisk uttrykk som girden samme ran-
gering og rekkefølge, blant for eksempel 
en rekke villreingevirer, som det du og 
jeg og andre jegere ville gjøre hvis vi 
fikk se de henge etter hverandre på en 
vegg.  Er vi enig om hvilket gevir som er 

finest, nest finest osv., så bør det avspei-
les i poengsummene ved en oppmåling.   
Trofeoppmåling er ikke en «kjernevirk-
somhet for NJFF eller andre her i landet. 
Likevel er det viktig for den enkelte jeger 
som har felt et stort dyr at han eller hun 
er sikre på at trofeet blir målt opp etter 
et presist regelverk som gir det samme 
resultatet enten det er den ene eller an-
dre dommer som står for oppmålingen. 

De forskjellige målesystemene bygger på 
mål av lengder, bredder og omfang, vekt 
og masse, takker, skjønnhet og regelmes-
sighet, og noen ganger dyrets alder. Uav-
hengig av målesystem er det et krav at 
ingen trofeer kan måles offisielt før tre 
måneder etter felling.

De første til å føre lister over oppmålte 
trofeer var det engelske preparantfirmaet 
Rowland Wards for mer enn 100 år si-
den.  De nøyet seg med bare å måle det 
lengste hornet uansett art.  Meningsfullt 
for de fleste antiloper, men komisk for 
elg hvor det bare var et mål ut fra skal-
len og til lengste takk.  Metoden har 
gått helt ut av bruk, men firmanavnet er 
kjøpt opp av et forlag for jaktlitteratur i 
Sør-Afrika.

I USA er det kjente brukte målesystemet, 
og det eldste,  Boone and Crocket.  Her 
vektlegges regelmessighet, slik at høyre 
og venstre side av et gevir måles hver for 
seg, og differansen trekkes fra.  Vi kjen-
ner det fra regelverket for oppmåling av 
villreingevirer.  I tillegg skilles det i liste-
ne mellom såkalte «typical» og «nonty-

Fra Norges Jeger- og Fiskerforbunds fagsamling for trofedommere på Jakt- og Fiskesenteret på 
Flå i februar 2017. Foto: Vidar Holthe.
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pical trophies», og de har ikke noe med-
aljekrav, men derimot en liste hvor de 
største trofeene publiseres i «The Book».  
Boone and Crocket stiller store krav til 
dokumentasjon på at trofeet stammer fra 
et vilt hvor jakten har vært gjennomført 
på en etisk forsvarlig måte.  Dette siste 
kravet kan ikke gjentas ofte nok!

Her i Europa er målesystemet til den in-
ternasjonale jakt- og viltforvaltningsor-
ganisasjonen CIC (International Coun-
cil for Game and Wildlife Conservation) 
det vi kjenner best.  De norske målere-
glene til NJFF bygger helt og holdent på 
dette regelverket, selv om det avviker på 
enkelte punkter.  CIC er en verdensom-
spennende organisasjon, men er mindre 
kjent på andre kontinenter.  Måleregle-
mentene er revidert flere ganger siden 
verdensjaktutstillingen i 1937.  Det leg-
ges vesentlig vekt på masse, mektighet 
og på tildeling av skjønnhetspoeng.  CIC 
har i 2015 ajourført sin omfattende vei-
ledning med tilhørende presiseringer for 
hvordan alle mål og skjønnhetsvurde-
ringer skal foretas.  Siden det ligger mye 
penger i jaktutleie og mulighten til å felle 
et vilt med et topp trofe stilles det stren-

ge krav til de som skal stå for oppmålin-
gen, og at det for slike trofeer skal være 
et dommerkorps fra andre land enn der 
dyret er felt som skal foreta den endelige 
oppmålingen.  CIC har bestemte poeng-
krav for gull, sølv og bronse.  For trofeer 
som skal registreres kreves både fotodo-
kumentasjon fra jakten, og attester på at 

fellingen har skjedd etter bestemte etiske 
kriterier.

Den opprinnelig amerikanske organi-
sasjonen SCI (Safari Club International) 
er kanskje den som har størst oppslut-
ning blant det vi gjerne med en viss nega-
tiv undertone benevner som trofejegere.  

Et vakkert trofe og et godt minne fra en vellykket jakt. Foto: Frank Robert Lund.

Langhold AS, har siden 2011 
vært opptatt av å kunne tilby 
sine kunder gjennomprøvd 
kvalitet til en fornuftig pris.
“Liker vi det ikke, selger vi det 
ikke” - enkelt og greit.
Gjennom oss kan du føle deg 
trygg på at du kjøper kvalitet, 
da vi selv tester ut alt i de mest 
tenkelige - og utenkelige 
situasjoner før vi legger det ut 
for salg.

www.langhold.no

Utskiftbare blad for de �este 
oppgaver. Alltid et skarpt blad klar. 
Førstevalget til jegere og friluftsfolk.

Spartan - skytestøtte i særklasse. Det 
optimale verktøy for jeger og skytter. 

Lav vekt, robust og �eksibel i bruk.

499,-
Havalon Piranta-Z

2.900,-

Fra 19.500,-

Fra 25.900,-

4.900,-

849,-
Havalon EXP

599,-
Havalon Forge OrangeKapita Tripod

Javelin Tofot

Swarovski Z8i

Swarovski EL Range
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Poengberegningen baserer seg alene på 
måling av takklengder og omkretser, noe 
som for enkelte viltarter gir underlige 
utslag.  Eksempelvis oppnår rådyrgevirer 
som er aldri så spinkle og uregelmessige 
topp-poeng bare de er lange og har lan-
ge takker.  SCI har også vedtatt etiske 
retningslinjer for opprinnelsen til tro-
feer som skal registreres, men når man 
ser deres lister over topp-trofeer også av 
oppdrettsvilt spesielt avlet frem, og også 
genmanipulert og skutt i innhegninger, 
settes hele opplegget i et dårlig lys.

I Namibia og Sør-Afrika har de profe-
sjonelle jegernes organisasjon sammen 
med turistmyndighetene etablert egne 
medaljekrav for trofeer oppmålt etter 
SCI krav.  Disse er satt slik at de alle 
fleste fullt voksne individer av de jaktba-
re artene oppnår en sølv eller gullmedal-
je.  Positivt for fremme av en viltforvalt-
ning med mange voksne dyr i bestanden, 
men villedende for den turistjeger som 
tror han har fått et «outstanding» trofe.

Nordisk Safari Klub måler også opp 
trofeer både her i landet og i våre na-
boland.  De baserer seg helt og holdent 
på CICs regelverk for europeiske trofeer 
og SCI for trofeer fra andre kontinen-
ter.  Medaljer og diplomer deles ut etter 
samme kriterier.
 
NORGE
Etter et par gevirutstillinger på 
1930-tallet presenterte NJFF de første 
nasjonale målereglene for gevirer i 1947.  
De bygger i sin helhet på CICs regel-
verk, med noen mindre avvik som skal 

kommenteres nedenfor.  For villrein er 
de norske reglene en direkte overset-
telse av Boone and Crockets regler for 
caribou.

Elg
Opprinnelig var det bare fjølhorn (pal-
mate gevirer) som ble målt opp.  Etter 
initiativ fra de baltiske landene og Fin-
land ble det også vedtatt et eget målere-
glement for stanghorn (cervine gevirer).  
Disse siste måtte etter en tid justeres da 
det viste seg at dårlig utviklede skovl-
horn lett scoret langt flere poeng om de 
ble målt som stanghorn.  For fjølhorn 
vektlegges bredden på fjøla /skovlen 
mye, mens det på stanghorn er lengden 
om omkretsen på noen få takker som 
teller. Ja. Mange og spede takker trekker 
faktisk poengsummen ned.

Villrein
Det norske regelverket er en direkte 
oversettelse av det amerikanske.  Siden 
vi måler i cm, mens amerikanerne måler 
i tommer skal antallet takker multiplise-
res med 2,5 for å beholde «proposjona-
liteten» i vektleggingen mellom antallet 
takker og summen av lengdemålene i 
det endelige sluttresultatet.  Dette er det 
ikke tatt hensyn til i regelverket til CIC 
eller Nordisk Safari Klub.

Hjort
Det skrevne regelverket er her helt iden-
tisk med CICs, men det har vært en ut-
bredt praksis at det tildeles for mange 
poeng for krona i geviret for den norske 
hjorten, som er langt mindre enn den 
kontinentale europeiske hjorten.  Med-

aljekravene er også helt annerledes, da 
det for sentral- og østeuropeiske hjorte-
gevirer, og for den saks skyld svenske, er 
et krav på 210 poeng for gull, noe ingen 
norsk hjort noen gang har oppnådd.

Rådyr
Rådyr er den eneste viltarten hvor man 
skal måle både vekt og volum. Det siste 
gjøres ved nedsenkning av akkurat ge-
virstengene i vann.  Siden prosessen er 
omstendelig tillot CIC tidligere at gevi-
rer inntil 130 poeng (gullkravet) kunne 
måles på en forenklet måte, hvor man 
kun veide geviret, og så multipliserte 
vekten med en annen faktor.  Det Sven-
ske Jegerforbundet praktiserer fortsatt 
denne ordningen.  Etter NJFFs regel-
verk brukes vekt alene, uansett gevir-
størrelse.  I tillegg legger NJFF en annen 
multiplikasjonsfaktor til grunn.  Sven-
skene multipliserer vekten med 0,23 
mens vi bruker 0,25.  Dette alene  gjør at 
eksempelvis et norsk rådyrtrofe på 400 g 
til sølvmedalje vil få åtte poeng mindre 
om det måles i Sverige.  Fradragspoen-
gene brukes også i langt mindre grad 
enn etter de internasjonale kravene. For 
topp-trofeer på 180 til 200 NJFF-po-
eng, så vil de ved sammenligning oppnå 
15- 20 poeng mindre om de måles etter 
CICs fullstendige regelverk.

HVEM MÅLER I NORGE
NJFF utdannet i februar 2017 en del nye 
trofedommere, samt oppdaterte og «ka-
librerte» gamle, slik  at de nå har tilgjen-
gelig et dommerkorps på 28 personer 
som utsteder diplomer og tildeler trofe-
medaljer, videre syv dommere utpekt av 

OM FORFATTEREN

Vidar Holthe, pensjonist.  Tidligere 
mangeårig utmarksansvarig i Norges 
Skogeierforbund, nå viltansvarlig i 
Vestby kommune. Medlem i mange 
råd og utvalg innen offentlig og privat 
viltforvaltning både nasjonalt og in-
ternasjonalt.  Første styreleder i stif-
telsen ELGEN.  Vidar ble presentert 
i portrettintervju i HJORTEVILTET 
2009.
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Komforttemperatur: +15 til 
-20 grader. 
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795,- 

Veil.pris kr. 1195,00 En fornøyd jeger, Håkon Sætre, etter en vellykket bukkejakt i Polen. Tre måneder etter felling 
kan  trofèet oppmåles. Foto: Frank Robert Lund.

NJFF til å bedømme trofeer etter CIC 
regelverket.

Se NJFFs hjemmesider på nett for å 
finne en trofedommer i nærheten der du 
bor, eller for å laste ned regelverket for 
poengberegning av den aktuelle viltarten. 

SCI (Measurerer og Master measu-
rerer) og Nordisk Safari Klub har også 
autoriserte dommere her i landet.
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Genetiske metoder bør brukes 
i vår fremtidige forvaltning av 
viltarter i Norge
Genetiske metoder bør inngå som et standardverktøy i for-
valtning av vilt, for å få en grunnleggende forståelse av geo-
grafisk-genetisk populasjonsstruktur. Som et eksempel ser 
vi her på elgens genetiske struktur i Hedmark fylke. 

TEKST KJARTAN ØSTBYE (PROSJEKTLEDER), KIM 
PRÆBEL (GENETIKKANSVARLIG), SIMEN PEDERSEN 
OG OLE A. BAKMAN. FLERE HAR VÆRT DELAKTIGE I 
ARTIKKELEN OG PROSJEKTET. DU FINNER MER OM 
PERSONENE OG ORGANISASJONENE UNDER «MER 
OM PROSJEKTET» BAKERST I ARTIKKELEN.

Elgen som inntekt- og utgifts-kilde via 
jakt og skogskader
Tømmerproduksjon og jakt på elg er de 
viktigste inntektskildene i skoglandska-
pet i innlandet, der Hedmark og Opp-
land fylker har de høyeste årlige skogav-
virkningstallene i Norge. Elgen påfører 
skogbruket betydelige tap ved beiting på 
furu og har negative effekter på andre 
verdiledd på opptil 1 milliard årlig i bare 
Hedmark fylke. Elgbestanden i et områ-
de kan variere mye over tid da elgen kan 
vandre mellom sommer- og vinterbeite-
områder. I vinterbeiteområdene i Løten, 
Stor-Elvdal og andre deler av innlandet 
er det påvist at opptil 44 - 75 prosent av 
tilgjengelige skudd i furuskog er beitet 
av elg, noe som innebærer meget stor 
skade på tilvekst og tømmerkvalitet. På 
den annen side så er elgjakta ansett å 
være viktig for både jegere og grunneiere 
- for rekreasjon og høsting - og er derfor 
også et meget viktig økonomisk bidrag 
for flere grunneiere.

Bør den tradisjonelle forvaltningen av 
elg i Norge revideres?
I dag forvaltes elgen vesentlig etter ad-
ministrative grenser basert på grunnei-
er-konstellasjoner og kommunegrenser. 
Denne forvaltningen av elg kompliseres 
videre ved at fordeler (elgjakt) og ulem-
per (skogskader) kan være ulikt fordelt 

mellom grunneiere. Det er derfor et po-
tensiale for å optimalisere forvaltning 
av elg og skog sammen. Forvaltningen 
av elgen i Norge baserer seg også på je-
gerrapportering gjennom ”Sett elg” og et 
overvåkningsprogram. Man antar altså 
at elgen kan forvaltes effektivt i geo-
grafiske enheter definert på administra-
tive grenser. I en slik forvaltningsmodell 
har man i liten grad tatt hensyn til el-
gens årsleveområde – det vil si vandring-
er mellom sommer og vinterområder 
(Figur 1). I den tradisjonelle elgforvalt-
ningsmodellen har man derfor ikke tatt 
med i betraktningen hva som faktisk er 
en reell elgpopulasjon. 

Hva er populasjonsgenetikk og er det 
nyttig i forvaltningen?
En genetisk populasjon er de elgindivi-
dene som tenderer til å parre seg med 
hverandre over generasjoner (som er i 
«nær slekt») – og som faktisk kan identi-
fiseres ved genetiske markører. Genetis-
ke markører er geografiske områder på 
arvestoffet som kan reflektere den de-
mografisk-geografiske historien til indi-
videt over kort tid (etter istiden og over 
titalls generasjoner) og lang tid (lenge 
før istiden). Individer i en slik genetisk 
populasjon er ofte geografisk samlokali-
sert spesielt i parringstiden. Videre kan 
man gjenkjenne innvandrede elgindi-
vider fra en annen genetisk populasjon, 
samt visualisere grad av hybridisering 
mellom genetiske elgpopulasjoner. Det 
er en sannsynlighet for at elgens gene-
tiske populasjonsstruktur faktisk ikke 
sammenfaller med de eksisterende elg-
forvaltningsområdene i dagens forvalt-
ning. Det er derfor en mulighet for at ett 

Hvor kommer denne elgen fra? Hvilken populasjon tilhører den? Hvor skal den hen?  
Foto: K.M. Mathisen



2017 HJORTEVILTET   35

AKTUELT

elgforvaltningsområde inneholder deler 
av flere genetiske elgpopulasjoner eller 
at to eller flere elgforvaltningsområder 
forvalter samme genetiske populasjon 
på ulikt sett – noe som sannsynligvis 
ikke er optimalt. Dette kan medføre at 
forvaltningen ikke omfatter hele elgens 
genetiske populasjon – noe som kan 
føre til redusert forståelse av elgens le-
veområdebruk og populasjonsdynamikk. 
Dette kan igjen kan påvirke effektivite-
ten av forvaltningen (Figur 1). Man kan 
tenke seg at man prøver å forvalte elgen 
i en del av det geografiske området til 
en genetisk populasjon uten å ha kon-
troll på resten av populasjonen i andre 
deler av det geografiske området. Dette 
vil være ineffektivt siden man ikke kan 
forvalte hele populasjonen. Hvis man 
kjenner til elgens genetiske struktur i ett 

geografiske område så kan man ta det-
te med i betraktningen når det gjelder 
forvaltning. Det vil derfor sannsynligvis 
være ideelt om forvaltningsområdet for 
elgen i et gitt område sammenfalt med 
den genetiske populasjonen og hele 
årsleveområdet til populasjonen – selv 
om det innebærer forvaltning på kryss 
av flere grunneierområder og kommu-
ner/fylker. Det er derfor et mål å bruke 
(eller utvikle) nye metoder for å finne en 
biologisk meningsfull forvaltningsmo-
dell for elgen i Norge tatt i betraktning 
migrasjonsmønstre, genetisk struktur og 
skogskader. En slik kartlegging av antall 
genetiske elgpopulasjoner, og geografisk 
fordeling av genetiske populasjoner, vil 
derfor være helt grunnleggende for en 
ny og adaptiv elgforvaltningsmodell. 
Her vil DNA metoder være et nytt egnet 

verktøy for nettopp å synliggjøre slike 
biologisk fornuftige forvaltningsgren-
ser, øke presisjonen i forvaltning, og da 
sannsynligvis øke verdiskapningen. Det-
te fordi man da kan identifisere genetis-
ke populasjoner som bør være basis for 
å definere nye forvaltningsenheter. Slike 
tilnærminger og utvikling av spesifikke 
genetiske modeller tas nå i bruk i andre 
land i vilt og fiskeforvaltning.

Genetisk populasjonsstruktur hos elgen 
i Hedmark fylke
Vi har nå utviklet et egnet sett av høy-
oppløselige genetiske markører som 
kalles SNP`er (Single Nucleotide Poly-
morphisms). Dette genetiske verktøyet 
har vi så testet på 90 elg felt under jakta 
fra ulike deler av Hedmark samt 10 elg 
fra Trøndelag (Figur 2). Vi har utviklet 

Figur 1: T enkte situasjoner der man kan benytte genetiske DNA-SNP markører for å identifisere elgbestander i et geografisk landskap; (1) gene-
tisk populasjonsstruktur - det vil si å finne genetiske populasjoner (grå og rød populasjon er forskjellige med ulik forhistorie og liten/ingen sam-
menblanding), (2) vandringsmønstre - der elg fra en kjent genetisk populasjon kan kjennes igjen i en annen del av området som ved for eksempel 
migrasjon mellom sommer og vinterområder, (3) immigrant som ikke hører hjemme i en populasjon – rød søyle er migrant inn i grå populasjon fra 
rød, (4) parringshendelser mellom to genetiske populasjoner – her er et førstegenerasjons-hybrid illustrert der 50% av genetisk bakgrunn er fra 
henholdsvis grå og rød populasjon. Tenkte situasjoner der genetiske DNA-SNP markører benyttet i viltforvaltningen kan vise følgende forhold; (5) 
en perfekt overenstemmelse mellom tradisjonelle geografiske forvaltningsområder og genetiske populasjoner, (6) et tradisjonelt forvaltnings-
område som dekker to genetiske populasjoner (ikke nødvendigvis problematisk hvis populasjonene har samme livshistorie og forvaltning (avskyt-
ning), men kan være problematisk hvis de ikke har det), (7) et tradisjonelt forvaltningsområde som kun dekker deler av to genetiske populasjoner 
(problematisk da man ikke dekker hele den genetiske populasjonen), (8) to tradisjonelle forvaltningsområder som forvalter en og samme genetis-
ke elgpopulasjon (ikke problematisk hvis de har lik forvaltning, men problematisk hvis ulik). 
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et sett på 536 populasjonsdiagnostiske 
SNP`er som kan skille elg fra Trøndelag 
og Hedmark – og som også kunne opp-
dage migranter/hybrider mellom fylke-
ne. Her var det stor genetisk forskjell da 
10 elg fra Trøndelag tilhørte en annen 
populasjon enn alle 90 elg fra Hedmark. 
I neste analyse av 90 elg fra ulike deler 
av Hedmark fylke, så fant vi at 100 SN-
P`er kunne identifisere 4 genetiske elg-
populasjoner (ved bruk av programmet 
STRUCTURE). I figur 2 kan man se 
disse fire forskjellige genetiske popula-
sjonene; (1) Lilla- Tynset, Folldal, Al-
vdal, (2), Gul- Stor-Elvdal, Ringsaker, 
Stange, Åsnes, (3) Blå- Åmot, Hamar, 
Løten, og (4) Rød- Nord Odal. Man ser 
også at det er stor variasjon innen hvert 
geografiske område – der ulike individer 
(dvs = ulike loddrette søyler i figur 2) har 
variasjon i farge - som viser migrasjon/
genetisk utveksling. Disse 100 SNP`e-
ne kan også brukes til å finne migranter 
som ikke hører hjemme i en gitt gene-
tisk populasjon eller geografisk område. 
Flere slike mulige migranter ble identifi-
sert bl.a. to «lilla elger» skutt i Ringsaker 
og Stange kommune som sannsynligvis 
er migranter fra den genetiske popula-

sjonen i Tynset, Folldal og Alvdal. Et 
annet eksempel på utstrakt migrasjon er 
«blå elger» som sannsynligvis kommer 
fra en genetiske populasjonen bestående 
av Åmot, Hamar og Løten, men som er 
skutt i Tynset, Stor-Elvdal, Ringsaker, 
Stange og Åsnes. Videre kunne vi iden-
tifisere hybrider oppstått fra parringer 
mellom individer fra forskjellige gene-
tiske populasjoner. Det ser vi i figur 2 
der for eksempel hybrider mellom popu-
lasjonen i Åmot, Hamar, Løten (blå) ble 
identifisert i den genetiske populasjonen 
Tynset, Folldal, Alvdal (lilla). Her er hy-
brid-individene vist med vertikale søyler 
og har cirka ½ blå og ½ lilla farge.

Ny og adaptiv forvaltning av vilt i Norge 
ved bruk av DNA metoder
Vi mener at viltforvaltningen så raskt 
som mulig bør begynne å bruke gene-
tiske metoder slik vi har benyttet her for 
å bedre forståelsen av viltets genetiske 
struktur og identifisering av de ulike ar-
tenes årsleveområde. Dette bør være et 
sentralt «skjelett» for all viltforvaltning. 
Slike genetiske markører vil kunne bru-
kes til å; (1) identifisere genetiske po-
pulasjoner, (2) identifisere migranter på 

vandring og (3) finne parringsmønstre 
som hybridisering mellom ulike elg-
populasjoner. Her kan man bruke ulike 
DNA kilder der man under høstjak-
ta kan ta vevsprøver, mens man kan ta 
hårprøver (med hårrot) eller møkk fra 
elg under andre tider av året og fra an-
dre steder for å kartlegge individene og 
populasjonenes årsleveområde. Slike 
genetiske analyser vil reflektere gene-
tisk-geografiske mønstre som også kan 
identifisere elgens struktur over genera-
sjoner. DNA analyser vil derfor gi et mye 
mer robust estimat på langtids bruk av 
habitater og størrelse av årsleveområdet 
enn de virkemidlene vi har i dag. GPS 
sendere på levende elg er brukbart til 
kortere tidsintervall med hensyn på are-
albruk og vandring, men har en åpenbar 
begrensning sammenlignet med denne 
DNA metoden. Slike DNA metoder 
kan videre benyttes til å finne relativt bi-
drag av ulike elgpopulasjoner i et vinte-
rområde gitt at man har geografiske po-
pulasjoner å sammenligne med. På den 
måten kan man ta en elgmøkk og spørre 
hvor individet kommer fra! Vi har testet 
DNA metoden i Hedmark og anser at 
den kostnadseffektivt kan brukes i hele 

Figur 2: (A) Informasjon om antall elg felt under jakta som ble analysert for vårt eget DNA-SNP sett (med 100 SNP`er) fra ulike kommuner i Hed-
mark fylke (90 elg fra Hedmark + 10 elg fra Trøndelag (som ikke er vist på figuren)), (B) Elgens genetiske struktur i Hedmark. Søyler viser ulike 
individer der farge viser tilhørighet til genetiske populasjoner. Analysene viser fire genetiske populasjoner; (1) Lilla. Tynset, Folldal og Alvdal, (2) 
Blå: Åmot, Hamar og Løten, (3) Gul: Stor-Elvdal, Ringsaker, Stange og Åsnes, og (4) Rød: Nord Odal, (C) Migranter og hybrider; til venstre er vist en 
sannsynlig migrant elg inn i Tynset (pil) som sannsynligvis kommer fra Åmot, Hamar eller Løten populasjonen, og til høyre vises en mulig første 
generasjonshybrid (”F1”) mellom en elg fra Folldal og elg fra Åmot, Hamar eller Løten (pil).

A B C
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Norge. Vi regner med at et minimum 
av 20-50 elger (skutt under høstjakta) 
fra hver kommune i Hedmark fylke bør 
analyseres for å vurdere hvor nyttig me-
toden vil være på regional skala. Man  

 
 
må også innse at det kan være variasjon 
i elgens årsleveområde mellom ulike 
år – så på sikt bør man kanskje analy-
sere et tilsvarende antall elg – kanskje 
igjen om 3-5 år for å se om man får det 
samme genetisk-geografiske mønsteret 
som identifiserer genetiske populasjo-
ner. Videre har vi nå en database hvor 
hver elg er oppført med sitt genetiske 
”fingeravtrykk” som vi kan supplere med 
nye elg-individer fra spesifikke områder 
i Hedmark eller fra andre steder i Norge. 
Databasen kan da gi svar på hvilken po-
pulasjon og geografiske område (eventu-
elt familie) ukjente elg tilhører. Vi forut-
ser at denne tilnærmingen vil forandre 
dagens forvalting av elg. I tillegg vil også 
grunneierlag, enkeltgrunneiere og jegere 
kunne betale for analyser av egen elg og 
så få plottet sin elgpopulasjon på kartet 
og da bidra til egen lokal/regional/na-
sjonal elgforvaltning. DNA metoden er 
meget lovende, men den må implemen-
teres med andre forvaltningsmetoder og 
innarbeides som integrert forvaltnings-
verktøy der det fortsatt gjenstår endel 
utfordringer. Vi ønsker nå å teste me-
toden på elgen i Hedmark i samarbeid 
med forvaltningsmyndighetene. 

Skrantesjuken er her – bør vi være be-
kymret for både elgen og jegeren?
Nylig er det oppdaget prionsykdommen 
skrantesjuke (CWD; Chronic Wasting 
Disease) hos tre reinsdyr fra Nordfjella 
og to elg fra Selbu i Norge. Dette er en 
skummel sykdom med dødelig utfall for 
disse artene. Vi vet lite om spredning av 
rein og elg– utenom hva som skjer innen 
få år da GPS senderne sitter kort tid 
på dyret. Det er derfor nå meget viktig 
å forstå spredningsmønsteret til både 
rein og elg over lang tid og geografisk 
skala for å kunne forutse spredningspo-
tensiale som basis for en fornuftig for-
valtningsstrategi. Populasjonsgenetiske 
markører er ideelle for dette formålet. 
Slike SNP-markører kan også kompli-
mentere den forskningen som blir gjort 
på korttidsskala ved bruk av GPS sen-
dere. Vi vet at de genetiske markørene 
har potensiale til kunne overvåke elg- og 
reinsdyr populasjoner både på kort- og 
langtidsskala! Vi ønsker nå å gå i gang 
med et større prosjekt på elgen i Norge 
og etterlyser derfor statlig finansiering 
samt bidrag fra personer som har lyst til 
delta på dette elgprosjektet.

• Dette prosjektet er et samar-
beid mellom Høgskolen i Innlan-
det HINN (Campus Evenstad og

• Hamar), Norges Arktiske Univer-
sitet, Elgregion Mjøsa-Glomma 
og Hedmark Fylkeskommune.

• Prosjektledelse: K. Østbye (pro-
sjektleder) 1, K. Præbel (gene-
tikk ansvarlig) 2, S. Pedersen 
1, O. A. Bakman 1. Samarbeids-
partnere og medforfattere: 
S. Bhat 2, A. Linløkken 3, K.M. 
Mathisen 1, C. Skarpe 1, T. Sto-
raas 1, R.C. Wilson 3, P. Økseter 
1, J.P. Grindstad 4, J. Fisher 4 
og A.M. Hekne 5. Adresser; 1 
Høgskolen i Innlandet, avdeling 
for anvendt økologi og landbruk, 
avdeling Evenstad. Anne Even-
stadsvei 80, 2480 Koppang. 
E-mail: kjartan.ostbye@inn.no; 
simen.pedersen@inn.no; ole.
bakmann@inn.no; karen.mathi-
sen@inn.no; christina.skarpe@
inn.no; torstein.storaas@inn.
no; petter.okseter@inn.no, 2 UiT 
– Norges Arktiske Universitet, 
Postboks 6050 Langnes, 9037 
Tromsø. E-mail: kim.prabel@
uit.no; Shripathi.bhat@uit.no, 3 
Høgskolen i Innlandet, avdeling 
for lærerutdanning og natur-
vitenskap, Holsetgata 31, 2318 
Hamar. E-mail: robert.wilson@
inn.no; arne.linlokken@inn.no, 4 
Elgregion Mjøsa-Glomma, Sli-
periveien 2, 2450 Rena. E-mail: 
jpg@glommen.skog.no; johan@
loitenalmenning.no, 5 Hedmark 
Fylkeskommune, e-mail: arne.
magnus.hekne@hedmark.org

• Dette prosjektet er støttet av 
regionale forskningsfond inn-
landet (RFFINNL 251410).

• En spesiell stor takk rettes til 
T. Vogler, jegere, viltforvaltere 
og grunneiere som velvillig har 
deltatt på prosjektet.
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Pinnekjøtt av hjortevilt
De ferske variantene av hjorteviltets kjøtt er nok mest foretrukket. Men grytekjøtt, hakk og 
biffer kan gjerne utfordres av konserverte delikatesser. Pinnekjøtt er et godt valg, med ar-
beid i mange faser og stor glede i finalen.

TEKST HELGE HAGEN

Å lage sitt eget pinnekjøtt er noe av det 
enkleste en ”hobbykonservator” kan 
gjøre. Det gjelder hele prosessen fra 
partering av råvaren til salting, speking, 
utvanning og damping/koking. 

Pinnekjøttet er i en fase spekemat, 
men når retten skal spises, forlater den 
spekematens arena og blir grundig var-
mebehandlet. Egnede råvarer er store 
kalver og ungdyr av hjort, samt rådyr. 

Metodens kompleksitet og man-
ge trinn gjør denne maten faktisk mer 
robust enn for eksempel spekelår eller 
annen spekemat. Årsaken er at pinne-
kjøttet tåler kraftigere salting og hard 
tørking siden det skal utvannes og ko-
kes eller dampes etterpå. Det gir gode 
muligheter til å justere saltinnholdet, 
hvis saltpreget etter spekingen er for 
dominerende. Dette kan mildnes med 
lengre utvanning og/eller koking i flere 
vann, hvorav det første kastes. 

Trinn for trinn 
Forutsetter vi at starten er en hel hjor-
tekalv eller rådyr, må vi gjennom føl-
gende trinn:

• Oppdeling av slaktet som gjør det 
mulig å lage pinnekjøtt

• Salting av pinnekjøttet
• Speking (tørking)
• Utvanning
• Oppdeling før varmebehandling
• Koking/damping

Pinnekjøttets råvare 
Pinnekjøtt lages av bryststykket fra 
ribbeinas begynnelse til ribbeinas slutt. 
Kjøttet bør være ferskt, men kan ha 
vært dypfrossent uten at det medfører 
kvalitetsforringelse. Slagside (løst kjøtt 
uten ribbein) er som regel ikke med på 
stykningsdelen, men det kan brukes. 

Brystbein og ikke minst ryggbein med 
kotelettkjøtt må være med, for det er fi-
letkjøttet langs ryggen som inneholder 
godbitene. Kjøttet ved brystbeinet er 
spesielt godt fordi det gjerne har an-
rikelser av fett. Hele bryststykket med 
begge ribbene deles altså i to ved kløy-
ving på langs; midt i brystbeinet foran, 
og midt i ryggen bak. De to emnene 
man da får er pinnekjøttets råvare. Ryg-
gen skal deles foran første og bak siste 
ribbein. Kløyvingen av bryst- og rygg-
bein kan gjøres med en vanlig, skarp 
snekkersag.

Salting 
Saltingen foregår gjerne med grovt 
havsalt. Begge sidene legges i ei passe 
stor plastbalje. Deretter has det på inn-
til 0,5 kilo salt per side. Saltet fordeles 
på kjøttet og gnis godt inn der kjøtt er 
eksponert ved åpne snittflater. Det gjel-
der særlig ryggkjøttets snittflate foran 
og bak. Sett balja med kjøtt og salt på et 
kjølig sted, helst ved cirka fire grader el-
ler lavere, men kuldegrader må det ikke 
være. Etter kort tid vil det dannes lake. 
Det er viktig at alle deler av kjøttside-
ne, spesielt der kjøttfylden er størst, 
kommer i god kontakt med saltlaken. 
Bruk ei skje eller sleiv og øs saltlake på 
disse stedene. Snu på kjøttet et par tre 
ganger i døgnet, slik at saltet og laken 
kommer godt til over alt. Tre dagers 
salting er nok og som regel passe med 
tanke på utvanningen som skjer etter 
spekingen.

Speking 
Skyll av salt og saltlake med kaldt 
vann. Tørk ribbene med kjøkkenpa-
pir. Heng dem opp på et tørt og luf-
tig sted med temperatur opp mot 15 
grader. Ribbene trenger cirka fire uker 
på å tørke. Vesentlig lenger speking er 
etter vår erfaring ingen fordel. Pinne-

kjøtt kan inneholde mye fett som bidrar 
til den gode smaken, men som også 
øker harskningen når det henger lenge. 

Utvanning 
Ferdig tørket pinnekjøtt vil ofte ha ty-
delig utslag av salt på de tynne delene, 
det vil si på det tynne kjøttlaget over 
ribbeina. Særlig på innsiden, der det 
nesten ikke er kjøtt i det hele tatt. Etter 
tørkingen er ribbene virkelige helt tørre. 
Knakk på dem med egne fingerknoker, 
så kommer det en tørr, hul lyd. I denne 
tilstanden er det tungt å skjære kjøttet 
med kniv. Kjøttet må derfor utvannes 
minst ett døgn, gjerne to. Det skjer i ei 
balje med rikelig kaldt, rent vann. Van-
net kan godt slås av og balja etterfylles 
med rent vann noen ganger under ut-
vanningen. Etter ett til to døgn er sal-
tinnholdet i kjøttet redusert og kjøttet 
er såpass mykt at det kan skjæres med 
en god, solid, skarp kniv. Kokkekniv 
med bredt blad er et godt valg. 

Mengden pinnekjøtt som lages 
og spises med lam som råvare, er 
sjølsagt mye større enn de nokså få 
måltidene som tilberedes av hjor-
tevilt. Uansett er det interessant 
å vite at pinnekjøtt regnes som en 
helnorsk rett. I store saueland som 
Island, Færøyene og New Zealand 
lages det ikke pinnekjøtt. Heller ikke 
i England og Australia kjennes denne 
retten. Flere av kjøttbransjens ek-
sperter i Norge som har god kontakt 
med utenlandske kollegaer, har ikke 
registrert produksjon av pinnekjøtt 
utenfor Norge. Med hjortevilt som 
råvare, blir ikke pinnekjøttet mindre 
eksklusivt og særpreget norsk. 
Snarere tvert imot, så vel bekomme!

FAKTA URNORSK MAT
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Oppdeling 
I dette arbeidet trengs ikke sag. Bli hel-
ler kjent med kjøtt, brusk og bein, så 
lærer du hvor du kan skjære med kniv. 

Målet er at hvert enkelt ribbein skal 
deles fra hverandre. Stykkene som skal 
tilberedes, vil bestå av brystbein med 
kjøtt, ribbein med tilhørende kjøtt der 
kjøttet ved ryggbeinet er selve delika-

tessen. For å få til oppdelingen, må først 
brystbeinet skjæres fra. Det er enkelt, 
fordi forbindelsen mellom ribbein og 
brystbein er leddet. I leddene er det en 
brusk som er enkel å skjære gjennom. 
Gjør det, og du får tilgang mellom 
hvert enkelt ribbein. Skjær med kniven 
mellom ribbeina ned til ryggbeinet. For 
å komme gjennom ryggen med kniv, 
må det skjæres gjennom bruskskivene. 
Utenfor disse er tilgjengeligheten hel-
ler dårlig. Men i bruskene går kniven 
greit gjennom. Det kan være en fordel 
å legge kjøttstykket på en nokså kraftig 
skjærefjøl, og bruke en solid kniv. Litt 
muskelkraft er nødvendig for å komme 
gjennom langs ryggen.

Når oppdelingen er ferdig, blir resul-
tatet fra en brystside et halvt brystbein 
og 13 ribbein med kotelettkjøtt samt 
kjøttet på ribbeina. 

Varmebehandling 
Skolekjøkkenets anbefalinger går ut på 
å dampe kjøttet over enn rist av bjørke-
pinner. Det kan man godt, men det gjør 
ikke pinnekjøttet bedre. Heller ikke 
damping på andre former for rister (av 

Pinnekjøtt er servert – ikke av lam denne gang – men av hjortevilt. Foto: Kjell Stenmarch
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Velkommen til elgjakt på Helgeland

Statskog forvalter om lag 
9 millioner dekar på Helgeland.
Her har vi plass til ca 130 ulike
jaktlag i Brønnøy, Vefsn, Grane,
Hattfjelldal, Hemnes og Rana.

For skogsjegeren har vi mange
tilbud og kan anbefale jakt 
i Hattfjelldal. Saltfjelldalene
byr på spektakulær, men
krevende elgjakt.

Flere områder er godt egnet
for løshundjakt.

Les mer på statskog.no
Hytteutleie, jakt og fiske 
selges på inatur.no.
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metall). Pinnekjøttet er jo i seg selv et 
ypperlig råmateriale til å lage sin egen 
rist. Det er bare å legge et par lag ne-
derst i kjelen, slik at bunnsjiktet danner 
en rist. Oppå denne legges resten – el-

ler til kjelen er nesten full. Da kan det 
gjerne slås på et par liter vann – vi snak-
ker om kjeler med volum på cirka 10 
liter, (En saftkoker er også godt egnet) 
og kokingen (dampingen) kan settes 

i gang. Med såpass mye vann i kjelen 
blir det liten bekymring for tørrkoking. 
Et tips er å la det koke med det første 
vannet et kvarters tid, og slå dette ut. 
Fordelen er at det første kokevannet er 
nokså salt, og inneholder en del harske 
stoffer. Siden mange vil ha kokesjy til 
saus, blir denne mer behagelig når det 
første kokevannet ikke brukes. 

Pinnekjøttet skal koke (dampe) til 
kjøttet slipper beina. Det tar som regel 
rundt to timer. Noe mer enn tre timer 
er det neppe noen grunn til å holde på. 

Helt til slutt liker noen å legge det 
ferdig kokte pinnekjøttet i ei langpanne 
og sette denne i stekeovnen på god var-
me 10 minutters tid før servering. Me-
toden gir en anelse stekt smak og kan 
dempe fettsmaken.

Harskningsrisiko
Ved dypfrysing av ferdig saltet og tørket 
pinnekjøtt vil harskningen gå raskt. Å 
gjemme pinnekjøtt lenge i fryseboksen 
er ikke lurt. Det feite og salte kjøttet 
harskner veldig raskt i dypfryser. Slike 
opphold bør derfor unngås helt. Kjøttet 
er heller ikke egnet til å henge saltet og 
speket fra høsten og utover vårparten. 
Det vil også medføre harskning hvis 
råvaren var feit. Løsningen for påske-
pinnekjøttet må derfor bli å dypfryse 
ferske råstoffer som tines opp, saltes 
og tørkes på riktig tidspunkt i forhold 
til nytelsens høytid. Vakuumering øker 
holdbarheten.

Røyking?
I fuktige kyststrøk er det tradisjon for å 
røyke pinnekjøtt. I så fall er det snakk 
om kaldrøyking som utføres etter fer-
dig salting, før spekingen. Grunnen til 
røyketradisjonene er beskyttelse mot 
muggvekst og et tilskudd i form av 
røyksmak som mange liker. 

•  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 natur- 

veiledning

• 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 Avdeling for anvendt økologi og landbruk på Blæstad 
og Evenstad, med gode jobbmuligheter.

Tørking av pinnekjøtt over flere måneder er en ulempe, siden det øker harskningen. Hengetid på 
fire-fem uker er nok. Foto: Helge Hagen

OM FORFATTEREN

Helge Hagen (66) fra Brumunddal har 
skrevet mange bøker om friluftsliv 
og mat, særlig om råvarebehandling 
og konservering av vilt og fisk. Mest 
kjent er boka Røyk og rak, tørk og 
grav. Hagen har også skrevet og utgitt 
boka Pultost i 2016. Her beskrives 
denne norske urostens spesielle me-
todikk og kulturhistorie.  

Pinnekjøttet saltes bare tre dager. Pass på at det dannes lake, og at saltlaken kommer godt til 
på de tjukkeste delene av kjøttet. Foto: Helge Hagen



2017 HJORTEVILTET   41

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 natur- 

veiledning

• 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 Avdeling for anvendt økologi og landbruk på Blæstad 
og Evenstad, med gode jobbmuligheter.
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Tingbøker forteller om 
dyregravfangsten
I Norge finnes tusenvis av gamle graver for fangst av elg. Ei rettsak i 
Rendalen forteller en del om fangsten og hvordan de behandla elgen.

TEKST OG FIGURER JARLE BYE  
FOTO SISSEL OG JARLE BYE  
SISSEBYE@ONLINE.NO

Langvarig rettsak
I Rendalen fanga de elg i dy-
regraver for 275 år sida. I tre 
tingbøker finnes ei sak om dy-
regraver i lia på østsida av Stor-
sjøen. Saka starta i 1739 med 
at Tollef Tollefsen Fiskvik på 
gården Fiskvik saksøkte de fire 
oppsitterne på gården Åkre, 
Carl Tollefsen, Tollef Olsen, 
Peder Semingsen og Carl 
Rolandsen, for at de høsten 
1738 hadde oppstilt og gil-
dret de gamle dyregravene til 
Fiskvik og fanga en elg mens 
han sjøl var borte på ei lang 
reise. Dyregravene lå i Østre 
Storsjølia, østafor Flena og 
sør for Vamma. Tollef Tollef-
sen hadde tatt over Fiskvik for 
en sju år sia. Rettsaka pågikk 
i tre år og var oppe i tinget på 
Hornset tingstue i Rendalen 
åtte ganger. Striden sto både 
om eiendomsretten til marka 
og retten til å bruke gravene 
der. Særlig om eierne av Fis-
kvik hadde brukt gravene i 20 
år etter at gravene hadde vært 
ute av bruk i lang tid. Folk fra 
garden Ås begynte også å bru-
ke gravene mens saka pågikk. 
Mange vitner forklarte seg og 
ga interessante opplysninger 
om fangsten på den tida.

Vitneforklaringer
Ole Semingsen var 28 år 
og født på Fiskvik i 1711 
og oppvokst der. Nå var han 
tjenestedreng hos Carl Ro-

landsen Åkre. Så langt tilbake 
Ole kunne huske brukte far 
hans, Seming Bersvendsen 
på Fiskvik, å gildre dyregra-
vene i Østre Storsjølia. Det 
var 11 graver. Ole hadde titt 
og ofte vært og sett om gra-
vene fra han ble så stor at han 
kunne gå i skogen. En høst 
hadde gravene vært oppstilt 
og gildret uten at han riktig 
visste hvem som hadde gjort 
det. Likevel fortsatte far hans 

å veikje og sjå til gravene. 
Åkrefolket hadde tatt en elg 
i ei grav for en del år sia (før 
1732), men Carl Tollefsen 
Åkre hadde levert dyret fra seg 
og ført det opp til Ås, en gard 
omtrent midt mellom Fiskvik 
og Åkre.  Fiskvik hadde en del 
slåtter i marka «derom» ved 
gravene og tok mose der som 
de sammen med høyet førte 
heim til garden om vinteren. 
For under 20 år sida (etter 

1719) hadde Åkre folk opp-
retta nye dyregraver iblant og 
mellom de gamle gravene til 
Fiskvik. Det var nært slekt-
skap mellom folkene på Fis-
kvik og Åkre. 

Even Rolandsen, 60 år gam-
mel, tjente på på Fiskvik ett 
eller to år, før siste krig be-
gynte. (Krigen 1716-1718 
mot Karl XII)  Etter krigen 
hadde han sammen med bror 
sin, Carl Rolandsen, fæla og 
gildra noen dyregraver for Se-
ming Bersvendsen på Fiskvik.  

Tollef Jonsen Søndre Und-
set, 60 år gammel og født og 
oppvokst på Fiskvik, hadde 
bare sett hol etter gamle dy-
regraver i Østre Storsjølia. 
Ingen på Fiskvik hadde brukt 
gravene til han reiste derfra 
for 26 år sida.  Etter dette var 
gravene ikke i bruk i tidsrom-
met 1679-1713. 

Lensmannen Tollef Tollef-
sen Hornset hadde vært på 
«Elsskytterie» uti Østre Stor-
sjølia for omtrent 20 år sia 
(rundt 1720) sammen med 
Knut Pedersen Hornset.  De 
hadde støkt to elger langt 
nede i lia, synnafor Vamma. 
De fulgte etter dyra nedover 
lia og da dyra kom mellom 
Vamma og Flena var Tollef så 
nær at han tok «hylsteren af sin 
Børsse og meente skulle kommed 
til at skyde,» men i det sam-
me ble han vàr at det ene dy-
ret var «Needfalden i een Dyre 
Graw og Ragte Hofwedet op 
deraf». Det andre dyret sprang 
sin vei over gravgjerdet. 
Det led mot kvelden og Tol-
lef var trøtt. De brydde seg 

Figur 1: Gardene det gjelder ligger på vestsida av Storsjøen i Ytre 
Rendal. Det er 7,5 kilometer mellom Fiskvik og Åkre. Dyregravene lå 
på østsida, omtrent rett øst for Fiskvik, ca. 7 kilometer unna, regnet i 
luftlinje over Storsjøen.
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ikke om dyret som var fanga 
i grava, og gikk til Åkre og 
varsla om elgen i grava. En-
den på visa var at Peder Ber-
svendsen Åkre og Seming 
Bersvendsen på Fiskvik 
fikk hver sin halvpart av el-
gen. Lensmannen mente han 
var sameier i området hvor 
gravene lå. 

Husmann Hans Halvorsen 
under Haugen, omtrent 40 år 
gammel, født og oppvokst på 
Fiskvik, vitna at Åkre-karer 
hadde tatt en elg i gravene for 
12-13 år sia (rundt 1727-28) 
og at de måtte levere heile el-
ler en del av dyret til Fiskvik. 
Hans fortalte også at Tollef 
Fiskvik hadde fanga en elg 
i ei grav våren 1738. Hans 
hadde «Spist Kiødet» på Fis-
kvik.

Ole Halstensen Mitskogen 
vitna at han hadde tilsyn med 
gravene for Tollef Fiskvik et-
ter nyttår vinteren 1741 og at 
han da fant ei grav som «var 
aabned og indvolden igien lagt 
i grafven men dyred bortførd».

Dette var i ei av flere graver 
som Bersvend Embretsen 
Ås og broren Ole Embret-
sen Ås hadde oppgildra høs-
ten 1740. Bersvend hadde 
etterpå gått til gravene «nogle 
gange» og «omsider effter Nytt 
aar 1741» kom han engang 
der og fant «ett maadelig 
Elsdyr var falden i een Grav, 
som enda var Liff i» og Ber-
svend «skjød det til døde og gik 
saa hiem»  Tidlig neste mor-
gen kjørte Bersvend og Ole 
med hest og slede til grava 
«oplemmede Dyrett i grawen» 
og kjørte det heim til gården 
Ås. Det ble nok en lang dag, 
for de kom heim «noged ud 
paa afftenen da der var bleven 
mørkt». De hadde over ei mils 
veg heim. 

Denne grava som denne el-
gen hadde gått i, hadde Ole 
Semingsen på Fiskvik for 
mange år sia oppretta av ei 

gammel grav «som da var øde 
liggende». Om denne grava 
var ekstra romslig i botn står 
det ingenting om. Men det 
måtte ha vært kronglete for 
Bersvend å ta ut innvolde-
ne etter at han skaut dyret. 
Likeens at karene flådde og 
parterte elgskrotten nede i 
grava dagen etter. Bersvend 
vitna om at gravene lå i ei 
li, «nogle af dem tett samen og 
nogle widt derfra».  

Gammel rettighet
Disse dyregravene i Østre 
Storsjølia hadde nok opp-
rinnelig og i lang tid tilhørt 
gården Fiskvik.  Ved 
matrikuleringa i 1665 er går-
den oppført med «Dyrgil-
dre»..  Det var et viktig gode, 
en viktig resurs.  For Åkre og 
Ås er ikke dette nevnt. Men 
sakføreren til Fiskvik påsto i 
1740 at Åkre hadde lignende 
graver på andre steder, «me-
ere end de aarlig kand holde 
istand».

Kanskje vanlig framgangsmåte  
Det er verdt å merke seg at 
de fanga elg både om høsten, 
vinteren og våren. Likeens 
at gravene hadde vært ute av 
bruk i en lang periode.  Var 
det lite elg, eller om elgen 
var så å si var borte, var det 
lite lønt å legge arbeid på å 
holde dyregravene i stand.  
Men i en 20-års periode fram 
til 1741 ble det i det minste 
fanga 7 elger i disse gravene. 
De forbedra også fangsten 
med nye graver.  De fanga elg 
i graver samtidig som de had-
de gevær og kunne gå på jakt.  
Det ser ut til at elgen kunne 
være i live i gravene i mange 
dager. Trolig var det vanlig å 
ta ut av elgene nede i grava 
og partere skrottene nede i 
grava. Likeens å la innvollene 
ligge igjen nede i grava.

Saka i Rendalen endte nok 
i forlik. For på sommertinget 
23. juli 1742 meddelte sak-
føreren for Fiskvik at saka 
«beroer under forlig». På neste 
ting er ikke saka nevnt. Om 
de fortsatte med gravfangst 

etterpå forteller ikke tingbø-
kene.

Øvrigheta
Etter at kuler og krutt ble 
tatt i bruk i elgjakta, ble elgen 
hardt  beskatta. I 1707 hadde 
bønder i Flå i Hallingdal kla-
ga på at skytterne og andre i 
utide og for fote jaga og felte 
elgen til dens «mærkelige af-
gang i fremtiden».

Det skjedde både hos dem 
og i steder som grensa imot.  
Ingenting ble gjort. Fra Dan-
mark kom beskjed om at den 
«sædvanlige praxie og frihed 
skal forblive.»  

Men knappe 23 år seine-
re, i 1730 tok myndighetene 
affære. Kongen, Friderich 
den fjerde, kom først med 
en plakat med forbud mot at 
elgskinn i Norge skulle selges 
til fremmede eller utføres til 
fremmede utenriks steder.  

Myndighetene hadde erfart 
at fremmede hadde kjøpt opp 
og utført elgskinn. Kongen 
hadde sjøl bruk for elgskinn til 
militærets «mundering».

Figur 2: Gravene ligger spredt, nesten som i en trekant. Det er vanskelig å forstå hvordan det ble stengt med 
gravgjerder alle steder. Det er rundt 900 meter i avstand mellom nr. 6 og 9.
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Samme dag, 2. mars 1730, 
kom kongen med en streng 
forordning om jakt og fangst 
på elg, rein, hjort og forkjel-
lige fugler.  For elgen ble 
hovedregelen at  ingen had-
de lov til å skyte eller fange 
dyr fra 1. mars til «Bartholo-
mæi tider», som var 24. au-
gust.  Ingen som ikke hadde 
lodd eller del i skog, fjell eller 
grunn hadde rett til å skyte 
elg eller grave elg-graver uten 
lov fra eierne.  Men eieren 
fikk lov til å skyte to elger 14 
dager før 24. august eller 14 
dager etter.  Straffa for å bryte 
loven var hard,  100 riksdaler i 
bot og «3 Aars Arbeyde i Jern» 
på festning.  Halve av bota 
skulle betales til angiveren. 
Andre halvparten til forderi-
ets fattige.

Samtidig ble det forbudt å 
kjøpe uberedt elgskinn uten 
attest fra fogden.

Tilslutt fikk «Kiedel-Flik-
kere, Heste-Gildere, Svin-Sni-
dere, Skorsteens-Feiere, Nat-
Mænd» og andre slike forbud 
mot å ha med seg noe slags 
«Gevæhr af Bøsse, Carabin 
eller Kaarde» på sine reiser. 
Myndighetene hadde er-
fart at atskillige gjorde det. 
Straffa for dette lovbruddet 
var soning i jern på festning 
på livstid.

Lensmannen Tollef Tol-
lefsen Hornset kjente nok 
godt til disse bestemmelsene 
da han hevda å ha del i om-
rådet der han jakta.  Bestem-
melsene viser at elgskinn var 
etterspurt. Men å flå elg nede 
i ei dyrgrav uten å skade skin-
net var nok ingen lett jobb.

Gravene og elgen
11 trolige graver er kartlagt 
og målt opp. Om de er akku-
rat de samme 11 gravene som 
Ole Semingsen vitna om er 
usikkert. Ei rekke med graver 
og gjerde mellom gravene har 
trolig stengt tvers over flate 
moen sørvestover fra Vam-
ma, forbi området ved Tvil-
lingbua og nedover lia ut mot 

en hengebratt, lang, rasfarlig 
skråning ned til Flena. Dette 
er trolig den eldste gravrekka 
og som tilhørte Fiskvik. De 
djupe gravene har lite synlig 
stein etter muring i  gravveg-
gene.  Gravene ligger typisk 
i rute for trekkelg som om 
høsten og vinteren kom fra 
snørike høgtliggende trakter 
i Åmot og Rendalen og vil-
le til mer snøfattige trakter i 
Østre Storsjølia. Småfurua 
var veldig nedbeita og skadd 
av vinterbeiting av elg i om-
rådet i 2013. I vintrene etter-
på har småfurua berga seg bra 
for elgen. 

Grav nr. 1 og 10 ligger helt 
utpå hengebratte rannekan-
ten ut mot Flena. Det meste 
av vestsida på begge disse 
gravene er rast ut. 

Grav nr. 3 er igjenklemt av 
frost og tele. 

Nr. 4 er nærmest steinfylt 
vasshol. Utgraving må til for 
å konstatere om dette har 
vært ei dyregrav.  

Nr. 5 er rund i formen og 
kan ha vært brukt til kol-
brenning sist. 

Nr. 7 er best bevart, nesten 
2 meter djup, med bratte 
vegger og rektangulær form 
helt ned mot botn. Botn-
flata har minst vært 1,10 x 
1,70 meter.

Form og størrelse på gravene 
varierer mye

Volum på gravene

Grav 1 -

Grav 2 4,8 m³

Grav 3 1,6 m³

Grav 4 1,3 m³

Grav 5 1,9 m³

Grav 6 9,5 m³

Grav 7 8,2 m³

Grav 8 8,9 m³

Grav 9 3,7 m³

Grav 10 -

Grav 11 2,1 m³

Elgen har heldigvis spart toppen 
på denne ungfurua i dyregravom-
rådet våren 2016.

Jarle måler opp botn på på den store, djupe grava nr. 6 våren 2013. Må-
lestaven er 2,5 meter og grava har vært 2 meter djup. Foto: Sissel Bye
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Trofejakt 
– kultur eller ukultur?

Mange driver trofejakt uten å tenke over det, mens andre er dedikerte trofejegere. Målet 
for en trofejeger er å felle dyr der det er størrelsen på gevir, horn, tenner eller andre kropps-
deler som teller. Kjøttet er av underordnet interesse for trofejegeren, men blir ivaretatt og 
på verdensbasis er trofejakt svært utbredt og milliardbutikk. I artikkelen diskuteres denne 
kulturen opp mot vår egen jaktkultur, og om det er noe å lære i forhold til måten å tenke 
forvaltning av vårt eget hjortevilt.

TEKST OG FOTO JOHAN TRYGVE SOLHEIM  
WWW.HJORTESENTERET.NO

Trofejakt er en jaktform der det jaktes 
bestemte dyr, og for gevirbærende er det 
vanlig at geviret skal være størst mulig. 
Norsk jaktpresse publiserer fortløpende 
lister med såkalt «ti på topp gevir». Dette 
er de største gevir som er målt av hver av 
våre fire arter av hjortevilt, og med navn 
på jegeren som har felt hanndyret. Av 
lista fremgår aldri hvordan dyret er felt 
eller noe om alderen.

De fleste storviltjegere har en drøm 
om å felle en bukk, eller en okse, med et 
gevir som oppnår medalje. Det gir sosi-
al status og en sterk følelse av å ha lyk-
tes som jeger. Medaljens valør kan være 
bronse, sølv eller gull og er bestemt ut fra 
et poengsystem fastsatt av blant annet In-
ternational Council for Game and Wild-
life Conservation (CIC). I Norge er det 
Norges Jeger og fiskerforbund (NJFF) 
som utdanner såkalte gevirdommere et-
ter vilkår fastsatt av CIC, hvis oppgave 
er å måle og beregne poengsummen for 
et trofe. Det finnes også andre poengbe-
regningssystemer, men formålet for alle 
er det samme; nemlig å kåre det største 
trofeet uansett om det er et gevir, et horn, 
ei tann eller andre kroppsdeler som kan 
gi status. 

I utgangspunktet er det fristende, også 
for en garva jeger som selv jakter mye, å 
ta avstand fra trofejakt. Trofejakt strider 
mot vår nordiske jaktkultur, og er lett å 
forbinde med jakt forbeholdt privileger-
te grupper i samfunnet. Trofejakt foregår 
ofte i områder som er inngjerdet og dy-

rene kan være utsatt fra et oppdrettsan-
legg. Mange mener derfor at dette ikke 
har noe med jakt å gjøre. Dessuten er 
kjøttet av underordnet betydning for 
en trofejeger. Om dyret blir felt midt i 
brunsten eller er vintermagert er uinter-
essant. Det viktige for trofejegeren synes 
å være å sikre seg selv en plass på ei liste 
med rekorder, eller å kunne vise fram et 
statussymbol i egen trofesamling. Ved 
organisert trofejakt er prisen en jeger må 
betale for å felle et trofebærende vilt be-
regnet ut fra de samme systemene som 
nevnt tidligere.  

Men: er det virkelig slik det er? Kan 
det tenkes at trofejakt kan bidra til høy-

ere andel eldre hanndyr i en viltbestand? 
I den grad det er viktig. Og kan det også 
tenkes at trofejakt kan gi økt verdiska-
ping rundt viltressursene? Dersom det 
betyr noe. Er det egentlig slik at trofejakt 
er med på å sikre mange viltarter fra total 
utryddelse? Er ikke det en selvmotsigel-
se? Flere spørsmål som er vanskelige å 
besvare, men som blir belyst i denne ar-
tikkelen. Målet er ikke å argumentere for 
eller imot trofejakt, men i erkjennelsen 
av at verden ikke er svarthvit ønsker vi å 
vurdere om det kan være noen prinsipper 
verdt å ta med inn i vår egen tenkning 
om forvaltning av vårt eget hjortevilt. Og 

Artikkelforfatter Johan Trygve Solheim er daglig leder for Norsk Hjortesenter, og jakter selv 
mye i inn- og utland. Det har gitt en betydelig forståelse for ulike tradisjoner og kulturer rundt 
jakt og forvaltning.
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ikke helt uventet med et spesielt fokus 
på den norske hjorten.

Den nordiske jaktkulturen
Det er relevant å forsøke å forstå hvorfor 
vi selv jakter, og da er det naturlig først 
å se litt nærmere på vår egen jaktkultur 
og i et historisk perspektiv. Vi regnes 
som en del av den nordiske jaktkulturen. 
Denne beskrives vanligvis som ren ma-
tauke eller ei kjøttjakt. Jaktlaget har en 
viktig rolle i denne kulturen, og laget er i 
utgangspunktet åpent for alle. Tradisjo-
nelt er alle lag av samfunnet represen-
tert i disse jaktlagene. Medlemmene av 
laget kan ha ulike roller, men de stiller 
i utgangspunktet på like vilkår og det er 
laget som i seg selv er tradisjonsbæreren. 
En hvilken som helst næringslivstopp 
har normalt ingen problem med å inn-
ordne seg jaktlederen som er øverste 
myndighet i laget. Selv vår egen Konge 
er ikke konge i sitt eget jaktlag.

Dagens jegere jakter ikke for å over-
leve, men fordi det oppleves menings-
fylt. For de fleste er det en hobby og 
som de forsvarer overfor omverden med 
å vektlegge det sosiale og helsemessige 
aspektet ved jakta. Andre fokuserer på 
at de høster av naturens overskudd, atter 
andre påpeker at om ikke de hadde felt 
alle dyra ville det bli for mange ville dyr 
i naturen og så videre. Aktive jaktmot-
standere kan lett plukke denne type ar-
gumentasjon fra hverandre for så å kom-
me opp med motsvarende argumenter 
som jegerne like lett kan harselere over, 
gjerne på sosiale media. Kort og godt 
meningsløst tidsfordriv for alle parter.

Det som til syvende og sist betyr noe 
er om jakt har aksept i samfunnet. Det 
avgjøres først og fremst av hvor høy an-
del av befolkningen som jakter. I Norge 
har de fleste en jeger i familien, og an-
delen av befolkningen som jakter selv er 
blant den høyeste i verden. I vår tid opp-
lever vi likevel at snittalder i mange jakt-
lag er økende, og at det kan være van-
skelig for førstegangsjegere å få innpass 
i et jaktlag. Dette sammen med sterk 
urbanisering av samfunnet vårt, gjør at 
en økende grad av kommersialisering 
tvinger seg fram. Mange lag og organi-
sasjoner arbeider aktivt for å sikre bed-
re rekrutering. Våre myndigheter følger 
opp med å stille formelle krav til de som 
ønsker å utøve jakt, og for jegerstanden 
er det viktig å fokusere på hvordan vi 
som jegere fremstår overfor omverden. 
Kanskje er det å servere et måltid basert 

på kjøtt av eget skutt vilt den beste måte 
å sikre aksept? Det ligger kanskje noe i 
det at kjærligheten går gjennom magen? 
Et gevir har i alle fall ikke en tilsvarende 
effekt, men kan hende mang en jeger har 
invitert et nytt bekjentskap med hjem 
for å se på gevirsamlingen.

Våre forfedre var et jegerfolk som lev-
de av å høste og sanke det naturen pro-
duserte fra fjord til fjell. Også for dem 
var det å skaffe kjøtt hovedmålet med 
jakta. Geviret hadde også en verdi, men 
først og fremst som råvare for redska-
per som fiskekroker, økseskaft, hårkam 
og mye annet. De hadde liten eller in-
gen holdning til langsiktig forvaltning 
da det for dem handlet om å overleve. 
Vi hadde ikke vært her i dag om ikke 
de hadde lyktes. Overgangen fra en ren 
jegerkultur til landbrukskultur gjennom 
flere tusen år medførte nær utryddelse 
av mange viltarter. Faktisk var de fleste 
arter av hjortevilt nær utryddet over det 
meste av Norge så sent som på begyn-
nelsen av 1800 tallet, og rådyra var for 
lengst totalt utryddet. Villreinen var dre-
vet tilbake til små bestander i høyfjellet, 
og i de fleste av dagens villreinområder 
pågikk det tamreindrift.

I 1814 ble Norge en fri nasjon, om 
enn bare for en sommer, men bevissthe-
ten rundt å skulle forvalte viltressursene 
bedre var voksende i den norske befolk-
ningen. Det ble blant annet innført total 
fredning av elg mange steder, og viltet 
ble delt inn i for oss mennesker nyttige 
og unyttige arter. En effektiv kamp for å 
utrydde alt unyttig vilt ble organisert, og 
dette førte raskt til utryddelse av noen av 

de store rovdyrene våre og en vesentlig 
reduksjon av mange arter av små rovvilt 
og rovfugl. De som stod bak denne tenk-
ningen kunne vise til for dem positive 
resultater. For ytterligere å utvikle be-
standene av det nyttige viltet ble grunn-
eierne gitt enerett til å felle vilt på egen 
grunn i 1899. Norge ble egen nasjon så 
sent som i 1905 og dette var i en tid da 
mange store vannkraftprosjekter ble ut-
viklet. Vi fikk vår første viltlov i 1952 og 
på 1960 tallet fant norske myndigheter 
olje i Nordsjøen. Først tidlig på 1970 tal-
let kunne vi dokumentere en betydelig 
vekst i bestandene av elg og rådyr målt 
som antall dyr felt under jakt. Deretter 
fulgte hjorten for i nyere tid å bli den 
mest tallrike art av alle. Jaktsesongen 
2016/17 ble det felt nærmere 40 000 
hjort i Norge, mens det i 1952 ble felt 
mindre enn 600. En eventyrlig suksess 
i et historisk perspektiv der jakt ofte har 
bidratt til utryddelse.

Grunnlaget for den veksten vi har sett 
i bestandene av flere av hjorteviltartene 
våre de siste tiårene ble lagt mange år før 
resultatene kom. Det er flere faktorer, det 
vi generelt omtaler som drivkrefter, som 
har virket i samme retning og helt uten 
at noen hadde planlagt at vår generasjon 
skulle oppleve historisk tette bestander av 
rådyr, hjort og elg. I mellomtiden har den 
gamle jegerkulturen vår blitt påvirket av 
mange andre kulturer og ikke minst regu-
lerende myndigheter på ulike nivåer.

Hjorten til himmels
Drivkreftene som var med å legge grunn-
laget for mer hjortevilt i skog og mark 

Målet for en trofejeger er å felle dyr der det er størrelsen på gevir, horn, tenner eller andre 
kroppsdeler som teller. Bildet viser to av verdens største mufloner ved en forskningsstasjon 
i Slovakia. Markedet rundt trofejakt har stor betalingsvillighet og mange steder foregår den 
mest eksklusive trofejakta i innhegninger.
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skjer over lang tid. Det er viktig å forstå 
at i tillegg til disse har andre kortsiktige 
faktorer som for eksempel jaktuttaket 
påvirket bestandsutviklingen. Det vil si 
hvor stor andel av bestanden vi tar ut 
gjennom jakt hver høst, og hvordan for-
delingen av dyra i dette uttaket har vært. 
De fleste hjorter dør av et rifleprosjektil 
da den naturlige dødeligheten gjennom 
flere tiår har vært minimal. Unntakene 
er enkelte snørike vintre og områder der 
de store rovdyrene har fått reetablere seg. 
Og generelt er det det samme som har 
skjedd for rådyr, elg og hjort med unn-
tak av villreinen. Det er mange likheter 
mellom disse artene, men også noen ve-
sentlige ulikheter. Som for eksempel at 
ei hjortekolle normalt bare får en kalv en 
gang i året, mens elgkua og rådyrgeita 
kan få to og en sjelden gang tre kalver. 
Dette er noe av det som er med å forkla-
re tidsforsinkelsen i bestandsveksten hos 
hjorten sammenlignet med den raske re-
sponsen hos rådyr og elg. Elgveksten ble 
i tillegg godt hjulpet av skogbruket ved 
omlegging til flatehogst fra tidlig på 70 
tallet. Ei reinsimle får også bare en kalv 
en gang i året, men for villreinen er det 
leveområdene som er den store begrens-
ningen og har hindret en tilsvarende be-
standsvekst.

Den generelle utviklingen i hjor-
teskogen de siste tiårene har vært økt 
utbredelse, økende bestander, reduserte 
vekter og redusert snittalder. Særlig gjel-
der dette for bukkene, der individer eldre 

enn 5 år er sjeldne. Årsaken til dette er 
en systematisk overbeskatning av hann-
dyra og med den følge at det blir lengre 
og lengre mellom hver gang det felles en 
bukk med et gevir som oppnår medalje. 
Slik sett har de fleste norske storviltjege-
re drevet trofejakt de siste 40 – 50 årene 
og helt uten å tenke over det. Alle drøm-
mer vel om å felle storbukken? For er 
det ikke slik at pulsen slår litt ekstra når 
viltet som dukker opp har gevir? Og er 
ikke viljen til å ta sjansen på å la skuddet 
gå litt større når det er bukk og ikke ei 
kolle i sikte? Eller en liten kalv for den 
saks skyld? Og en voksen bukk kan jo 
bedekke opp mot 40 koller, og da trengs 
det vel ikke så mange av dem for å gjøre 
«jobben»? Overbeskatning av bukker og 
systematisk rekruttering av hodyr er den 
perfekte oppskrifta på å kle landet med 
hjort, men ettersom kolla bare føder en 
kalv årlig tar det bare litt lengre tid enn 
om hun hadde produsert det doble. For 
den bevisste trofejegeren har resultatet 
vært at det blir lengre mellom hver gang 
noen kan felle store dyr med store gevir, 
og når dette skjer er det ofte i områder 
der det nylig er åpnet for jakt etter hjort.

Dagens motstand mot å skyte kalv, 
som fortsatt henger igjen hos mange, 
kan delvis spores tilbake til våre for-
fedre. Poenget for jegerfolket var å fel-
le de største dyrene for å få mest mulig 
kjøtt, men de var ikke selektive og skilte 
ikke på koller og bukker. Fangstkulturen 
som utviklet seg under jordbruksrevolu-

sjonen var heller ikke selektiv. I dag er 
ikke jakta lenger noe vi er avhengig av 
for å overleve, men noe mange lever for. 
Derfor kan vi som samfunn sette oss mål 
for hvordan vi ønsker å forvalte viltres-
sursen i et større og mer langsiktig per-
spektiv, men det krever at en er i stand 
til å se sammenhenger i rett skala i tid 
og rom. Da vi fikk den første viltloven i 
1952 ble det innført en grunnleggende 
endring fra tidligere tenkning; nemlig 
at det skulle være et definert areal bak 
hvert fellingsløyve. Et strategisk grep 
som skulle vise seg å være viktig for å øke 
hjorteviltbestandene. 

Det er ingen tvil om at de store hjor-
teviltbestandene vi opplever i vår tid 
representerer store verdier og er en be-
tydelig fornybar ressurs. Målt i kilo kjøtt 
produserer norsk natur i dag om lag 2 
millioner kilo hjortekjøtt årlig. Men vi 
må også ta innover oss at de store be-
standene gir økt omfang av arealbruks-
konflikter i form av påkjørsler langs veg 
og jernbane, beiteskade i skog og på 
innmark med mer. Sentrale offentlige 
myndigheter har derfor tatt flere grep 
gjennom mange år for å søke å stabi-
lisere bestandsveksten og noen steder 
anbefale bestandsreduksjoner. Ved end-
ring av viltloven 30. juni 2000 ble kom-
munens og rettighetshavernes ansvar og 
rolle i viltforvaltningen betydelig styrket. 
I 2009 lanserte Miljødirektoratet en ny 
hjorteviltstrategi (DN-rapport 8-2009) 
og i 2010 overtok fylkeskommunene 
ansvaret for den regionale forvaltningen 
av alle høstbare viltarter. De strategiske 
grepene som er tatt er delvis en erkjen-
nelse av at tiltakene som må treffes for 
å klare å stabilisere hjorteviltbestandene 
best kan skje lokalt. 

Trofejakt er «big business world wide»
Trofejakt foregår både på viltlevende 
vilt og på vilt i større eller mindre inn-
hegninger. Ofte omtalt som jaktparker. 
I de områdene trofejakta foregår i inn-
hegninger er det vanlig å ha en unaturlig 
høy andel hanndyr. Noen produsenter 
har spesialisert seg på å oppdrette hann-
dyr for salg til jaktparkene, eller de som 
driver jaktparken har egne oppdrettsan-
legg og flytter dyr derfra til jaktparken. 
Det skjer også at eldre hanndyr som 
går ut av avl i et ordinært viltoppdrett 
(kjøttproduksjon) kan ende sine dager 
i en jaktpark. Jaktparkene har vanligvis 
dyra i kortere tid for å selge opplevelser 
basert på at kunder er villig til å betale 

Trofejakt skaper sysselsetting og ofte er det mange jegervenner som drar sammen på slike opp-
legg. Her et bilde med tre norske storviltjegere som har felt en Waterbuck ( antilope ) i Namibia, 
og teamet med guider og medhjelpere som gjorde opplevelsen mulig.
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en pris for trofeet til dyra i parken. De 
store jaktparkene, som i noen tilfeller kan 
være mange hundre tusen dekar, forval-
ter i prinsippet tilnærmet ville bestander. 
Selvsagt foregår det også trofejakt på 
viltlevende dyr og dette skjer over hele 
verden. Det kan likevel være at selve jak-
ta foregår i fri natur, men at dyra er utsatt 
eller holdt i innhegninger i perioder av 
året. Såkalte «Wintergatter» er vanlig i 
deler av Tyskland og Østerrike der hjort 
fores gjennom hele vinteren. Delvis for-
di de naturlige trekkvegene til lavlandet 
er blokkert av moderne infrastruktur, og 
delvis for å hindre skogskade i snørike 
vintre. Gjennom perioden dyra fores i 
hegn er det mange som mener dette har 
positiv betydning for dyras kondisjon og 
dermed trofeutviklingen påfølgende bei-
tesesong. Tyskerne er kanskje noen av de 
i verden som har gjort mest studier på 
gevir og gevirutvikling hos viltlevende 
hjort.

Trofejakt er kort og godt milliardbu-
tikk og langt mer omfattende enn mange 
tror. De ulike jaktreiseselskapene tilbyr 
ulike former for trofejakt. Enten eksklu-
sivt eller som del av en ordinær drivjakt 

der det må betales særskilt for trofebæ-
rende dyr. Det er mulig å kjøpe såkalte 
pakker der et visst antall trofebæren-
de dyr er inkludert i grunnprisen og at 
det må betales trofeavgifter utover dette 

antallet. Betalingsvilligheten og -evnen 
blant mange jegere synes å være stor. 
Blant norske jegere er det vilje til å betale 
flere hundre tusen NOK for ett hjorte-
gevir bare det er stort nok, og interna-

 I de fleste former for trofejakt er det ingen direkte kobling mellom jegeren og kjøttet slik vi 
er vant til i Norge. Slaktene blir likevel ivaretatt på beste måte og skaper arbeidsplasser både 
lokalt og i større virksomheter som har spesialisert seg på foredling av viltkjøtt.w
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sjonalt er priser opp mot en halv milli-
on NOK oppnådd. Prisene er normalt 
bestemt ut fra et markedsprinsipp. Det 
vil si at den reguleres av tilbud og et-
terspørsel. Arter det finnes mange av er 
billigst og de sjeldne artene dyrest. Til-
svarende jo større gevir av en art desto 
høyere pris. Koller og kalver er normalt 
de aller billigste og tilbys fra tid til annen 
som såkalt «culling», eller «reduksjons-
avskytninger». Det samme gjelder enten 
vi snakker antiloper i Afrika eller noen 
sjeldne sauearter i Himalaya. Unntaket 
er dersom begge kjønn er trofebærende. 
Da kan også hunndyret ha en verdi ut-
over kjøttet.

Det kan føles underlig for en norsk 
kjøttjeger å starte planleggingen av jak-
ta ut fra ei prisliste for deretter å sette 
seg bak på et lasteplan og bli transpor-
tert inntil et tilsvarende dyr som bestilt 
blir observert. Enda mer underlig må 
det føles at guiden helst ser at du sky-
ter dyret fra bilen. Selvsagt helt ulovlig 
i Norge, men det gir større forutsig-
barhet for guiden og større sjanse for 
at du som jeger får akkurat det trofeet 
med deg hjem. Og som en norsk jeger 
sa da jeg fersket han for å ha skutt en 
hjort fra bil; «det blir nå det samme for 
hjorten». De fleste trofejakter foregår 
likevel ved at jegerne blir plassert i et 
jakttårn med eller uten guide, jakter i 
terrenget med en lokalkjent guide eller 
står langs en skogsveg langs en drevkje-
de. Fra et jakttårn er det oftest mulig å 
gjøre en grundig vurdering av viltet før 

det felles, og det samme er det når jakta 
foregår i terrenget med lokalkjent guid. 
Ved drivjakt, og der viltet vanligvis pas-
serer en skogsveg i høy hastighet, kan 
det være vanskeligere å vite hvor stort 
dyret er. Et skudd kan brått falle dyrt 
for å si det på den måten.

Noen synes kanskje trofejakt er en 
ukultur og kan hende det var derfor 
norske myndigheter for mange år siden 
nedla et total forbud mot jakt i innheg-
ninger. Forbudet fikk ikke tilbakevirken-
de kraft på de få jaktparkene som allere-
de var etablert her i landet. Likevel er det 
helt lovlig å drive trofejakt på frittleven-
de hjortevilt her til lands, og til nå har 
det i realiteten ikke vært noen begren-
singer på hvilke dyr man får skyte. Lav 
snittalder på hanndyra er bevis nok på 
dette. I den grad det har vært begrensin-
ger har dette vært spesielt for noen vill-
reinsområder, eller rettshaverne har selv 
innført begrensinger og fredningsområ-
der. Kanskje er det ikke opp til hver en-
kelt av oss å bestemme hva som er kultur 
og ikke? Vi velger jo selv hva vi ønsker å 
delta på, og burde kanskje oppleve andre 
kulturer før man dømmer?

Kan trofejakt lære oss noe om en bedre 
forvaltning, og kan det tenkes at tro-
fejakt kan bidra til høyere andel eldre 
hanndyr i en viltbestand?
Trofejakt er en svært selektiv jaktform, 
og det er særlig forvaltningen av hann-
dyra som er interessant å se nærmere 
på. I de fleste former for trofejakt er 

det de eldre hanndyrene som er mest 
verdt. Derved vil bestanden det jaktes 
på måtte ha en relativt høy andel hann-
dyr i alle aldre for å produsere det mar-
kedet etterspør. Det gjelder også når 
vi ser bort fra all former for trofejakt i 
innhegnede områder eller jakt på utsat-
te dyr. For det er nettopp områder der 
viltet lever fritt det er relevant å sam-
menligne med. En høyere andel voksne 
hanndyr er jo faktisk et av de viktigste 
målene i norsk hjorteviltforvaltning. 
I Norge har hjortebukkene (og elgok-
sene) blitt systematisk overbeskattet, 
og i artikkelen «er det galt å skyte mye 
bukk?» (Hjorteviltet 2016) drøfter ar-
tikkelforfatteren denne problematikken 
grundig. Flere og flere forstår betydnin-
gen av å ha flere og eldre hanndyr i en 
bestand, ikke minst for opplevelsen av å 
se større bukker og å høre mer brøling 
under brunsten.

Tro likevel ikke at de som driver orga-
nisert trofejakt ikke har sine utfordrin-
ger også på denne fronten. Områdene de 
forvalter må være så store at de omfatter 
minst et helårs leveområde for arten. 
Selv i Skottland med store eiendom-
mer kan det være en utfordring, og der 
de også risikerer at naboen skyter en del 
av dyra de selv hadde ønsket å beholde. 
Dette er i seg selv en av grunnene til at 
rettshavere mange andre steder i verden 
velger å gjerde viltet inne. I mange land 
er i tillegg organisert tjuvjakt utbredt og 
bestandene av store rovdyr høy. 

Dessuten vil det i de fleste områ-
der med kommersiell trofejakt bli for 
mange hunndyr i løpet av noen år. Hos 
oss har hjortene i lengre tid kunnet 
koloniserer stadig nye områder, men 
når det ikke lengre er nye ledige om-
råder får det effekt. I områder som er 
inngjerdet er det lett å se når antallet 
dyr øker, men mekanismen er akkurat 
den samme som for frittlevende dyr i 
skog og mark. Vi kan vise dette som 
tetthetsavhengige effekter målt som 
reduksjon av slaktevekter og redusert 
fruktbarhet blant unge dyr. En utveg 
er å redusere bestanden og i mange 
områder utføres dette som organiserte 
reduksjonsavskytninger. I område med 
trofejakt skyldes bestandsveksten oftest 
at markedet ikke er interessert i å betale 
for å jakte et tilstrekkelig antall koller 
og kalver og at jaktrykket blir for lavt 
over tid. I tillegg kan holdninger blant 
jegerstanden påvirke. Her hjemme har 
veksten også vært styrt av frykt for å 

Kunnskapen om viltet og områdene de lever i er betydelig i mange land. I Namibia fikk artikkel-
forfatteren oppleve hvor dyktige lokalbefolkningen var til å spore en skadeskutt antilope. Selv 
ikke en godkjent ettersøksekvipasje fra Norge ville gjort en bedre jobb.
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skyte den såkalte «stam-kolla», eller et 
mer eller mindre bevist ønske i jeger-
standen om å øke hjortebestanden. Sist 
og ikke minst har ikke forvaltningssys-
temet utviklet seg raskt nok til å sikre 
at det kunne felles et tilstrekkelig antall 
hjort der dyra stod som tettest.

Kan det tenkes at trofejakt kan gi økt 
verdiskaping rundt viltressursene?
Mye av trofejakta i verden foregår ved 
at en guide forteller jegeren hva han 
kan skyte. Rundt guiden, eller stalkeren 
som det heter i Skottland, er det mange 
andre personer involvert. Det kan være 
en assistent som bærer rifla, en såkal-
te gillie, og egne folk som tar hånd om 
slaktene nede i «the larder» som er et 
enkelt slaktehus med kjølerom. I Afrika 
sysselsetter de i tillegg mange såkalte 
«trackere» som er innfødte med unike 
egenskaper til å kunne spore hva det 
måtte være. For egen del hadde jeg inn-
til nylig bare lest om dem, men da jeg 
fulgte en gruppe norske jegere i Nami-
bia for et år siden fikk jeg med selvsyn 
se hvor dyktige disse er til å spore vilt. 
Trofejakt og jaktturismen bidrar faktisk 
til sysselsetting for mange og i langt 
større grad enn det som skjer i vår egen 
jaktkultur. Hos oss er det først og fremt 
de som lever av å selge mat og drikke 
eller våpen og utstyr som kan livnære 
seg på jegerstanden.

Videre er det ved trofejakt ingen 
direkte kobling mellom jeger og vilt-
kjøtt slik som hos oss. Det betyr ikke 
at jegeren kapper hodet av hjorten og 
lar resten ligge. Det betyr at det er an-
dre som tar hånd om slaktet og ofte på 
en svært profesjonell måte. Som oftest 
er det rettshaveren som enten selger 
slaktet til jegeren i den grad han ønsker 
kjøtt av eget skutt vilt med hjem, eller 
selger slaktene til et viltforedlingsan-
legg. I mange tilfeller serverer arrangø-
rene også kjøtt fra jakta til gjestejegerne. 
Noe som er populært da det ikke alltid 
er lovlig, eller helt enkelt, å ta med kjøtt 
fra egen jakt hjem til Norge.

I Skottland er det vanlig at store for-
edlingsanlegg kjøper opp hjorteslakt 
og lager en rekke eksklusive produkter 
av «venison» som hjortekjøttet så fint 
heter der. Mange av disse produktene 
blir eksportert til Tyskland der befolk-
ningen verdsetter viltkjøtt og har noe 
av det høyeste konsum av viltkjøtt per 
innbygger. Bare de nordiske landene 
overgår dem.

I Afrika går mye av viltkjøttet til 
bedrifter som har spesialisert seg på 
produksjon av biltong av antiloper. Et 
populært produkt både blant lokalbe-
folkningen og turister. Biltong er en 
form for tørket kjøtt utbredt i Sør-Afri-
ka og Namibia, spesielt blant afrikan-
derne, men også kjent i land hvor afri-
kandere har emigrert til gjennom årene, 
slik som Nederland, England, Australia 
og New Zealand.

Mange har forsøkt å lage forretning 
rundt viltkjøttet også i Norge, men 
svært få har lyktes. Det skyldes kan-
skje at det er en direkte kobling mel-
lom kjøttjegeren og slaktet. Dette har 
medført høye priser på råvarene og små 
marginer for foredlingsbedriftene. Bed-
re lønnsomhet har det vært for de som 
tilbyr nedskjæring og pakking av vilt-
kjøttet for jegerne.

Sist og ikke minst er det en stor in-
dustri som sørger for å preparere jegernes 
trofeer. Enten det er snakk om et gevir 
eller et horn på ei plate, eller hele dyret 
utstoppet for den saks skyld. Et interna-
sjonalt regelverk gjør at det er relativt en-
kelt å få dette organisert og levert hjem. 
I alle fall så lenge det ikke er snakk om 
freda arter. Det koster uansett penger og 
det skaper sysselsetting for mange.

Kan trofejakt sikre viltarter fra  
utryddelse? 
Vi kjenner alle til de enorme landskap-
sendringene mennesker forårsaker andre 
steder i verden. Tenk bare på regnsko-
gene i Sør-Amerika og de konsekven-
ser det får når disse hugges. Videre har 
vi alle hørt historiene om når prærien i 
Nord- Amerika ble dyrket, lokalbefolk-
ningen fordrevet og bisonen nær utryd-
det. Tilsvarende endringer har skjedd 
hos oss, men det er så lenge siden at vi 
vanskelig kan forstå det. I Norge er ut-
fordringen at landet vårt er i ferd med å 
gro igjen. I Skottland jobber man mål-
retta for å reetablere skogene som enn 
gang ble hugget, stormfelt eller brent.

Poenget er at slike endringer pågår 
hele tiden og konsekvensen er at alle 
de arter som er knyttet til leveområder 
i endring blir utryddet eller i beste fall 
fordrevet til mindre og gjerne margina-
le områder. Ofte fordi viltet har liten 
verdi sammenlignet med andre areal-
bruksinteresser. Det var jo egentlig det 
som skjedde i Norge da jordbrukskul-
turen ble utviklet. At viltet gis en verdi 
gjennom trofejakt kan faktisk bidra til å 

ta vare på flere arter og i mange tilfeller 
deres naturlige leveområder. Trofejakt 
og jaktturisme kan derfor være en del av 
løsningen for å ta vare på viltbestander 
og deres leveområder som ofte rommer 
mye annet naturmangfold. 

Hvorfor ikke snu verden på hodet og 
konkurrere om det minste trofeet?
Det er ingen tvil om at vår forståelse av 
forvaltning av naturen er i en betydelig 
endring. Fra å leve i en tid der rådende 
holdning var at menneskene var hevet 
over naturen og at den var skapt for oss, 
er det flere som nå tenker at vi faktisk 
er en del av naturen. Når vi er en del av 
naturen må vi også bli bedre til å forstå 
sammenhengene, og hvordan vi som je-
gere eller som samfunn påvirker den. Vi 
er faktisk helt avhengige av naturen for 
å overleve.

Noen mener i dette bildet at det er 
en menneskelig svakhet alltid å sikte 
seg inn på mest mulig, størst mulig, 
flest mulig og så videre. Har du tenkt 
på hvorfor vi i fiskeriforvaltningen ope-
rerer med minstemål? Burde det ikke 
være største mål? Det er jo langt fær-
re store hummer enn små, og det er de 
store som er mest produktive. Og det er 
langt færre store kveiter enn små, men 
store kveiter blir hvert år slått i hjel for 
å havne på ei liste over fiskerekorder.

Er det mulig å tenke annerledes? Et 
annet sted i Hjorteviltet kan du lese ar-
tikkelen «kalveskyting til besvær». Der 
diskuterer artikkelforfatteren ulike ar-
gumenter for og imot kalveskyting. Fra 
at det for noen år siden var forbudt å 
skyte kalv forstår de fleste i dag at vi 
også må skyte kalver. Kunne det da ten-
kes at framtidens trofejegere i Norge så 
verdien av å skyte de minste og svakeste 
dyra i en bestand? Da kunne de oppnå 
sosial status og føle at de lykkes både 
som jeger og forvalter på samme tid.

OM FORFATTEREN

Johan Trygve Solheim er daglig leder 
ved Stiftelsen Norsk Hjortesenter, 
Svanøy Stiftelse og Stiftelsen Svanøy 
Hus på Svanøy. Solheim er utdannet 
sivilagronom med studieretning na-
turforvaltning fra NMBU 1987. Aktiv 
fotograf, foredragsholder og forfat-
ter. Har blant annet utgitt boka ”Hjort 
fra Hale til Hode” med flere. NRK la-
get i 2014 dokumentarer «Med hjerte 
for hjorten» om Solheim sitt engasje-
ment for hjorten som ressurs. 
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Skrantesyke (CWD)  
påvist i Norge  
– status og veien videre

Den dødelige prionsykdommen skrantesyke (Chronic Wasting Disease - CWD) ble i 2016 
påvist hos både villrein og elg i Norge. Sykdommen førte til at forskningsmiljøene, forvalt-
ningen og jegerne måtte reagere raskt for å tilegne seg kunnskap om sykdommen, etablere 
et kartleggingsprogram med testing av felte hjortevilt høsten 2016 og samtidig dekke et 
omfattende informasjonsbehov blant befolkningen generelt. I denne artikkelen rapporteres 
data fra kartleggingsprogrammet i 2016 og aktuelle forskningsprosjekter. I tillegg diskute-
res tiltak og videre kartlegging av den fryktede dyresykdommen.

TEKST KNUT MADSLIEN, JØRN VÅGE, TURID VI-
KØREN, KJELL HANDELAND, CARLOS DAS NEVES, 
PETTER HOPP OG SYLVIE L. BENESTAD VETERINÆ-
RINSTITUTTET, KARI BJØRNERAAS OG ERIK LUND,-
MILJØDIREKTORATET, JULIE ENEBO GRIMSTAD OG 
KRISTIN RUUD ALVSEIKE MATTILSYNET

En sjokkerende nyhet 
Påvisningen av skrantesyke (CWD) hos 
ei villreinsimle og to elgkyr våren 2016 
kom som et sjokk på veterinærmiljøe-
ne og naturforvaltningsmyndighetene. 
Fra før var sykdommen bare kjent fra 
Nord-Amerika og Sør-Korea. Nyheten 
fikk derfor stor oppmerksomhet både na-
sjonalt og internasjonalt (Nature News). 
En detaljert beskrivelse av de første til-
fellene av skrantesyke i Norge og Europa 
ble gitt i 2016-utgaven av Hjorteviltet 
(s.52-53) og er også publisert vitenska-
pelig (Benestad og medarbeidere 2017). 
Det er imidlertid viktig å understreke 
at det aldri er påvist smitteoverføring til 
mennesker.

Roller og ansvar ved håndtering av vilt-
sykdommer i Norge
Det er Mattilsynet (www.mattilsynet.
no) som har forvaltningsansvaret for dy-
resykdommer i Norge, både for tamme 
og ville dyr. Ved påvisning av en alvorlig, 
smittsom sykdom hos husdyr pålegger 
som regel Mattilsynet utslakting («stam-
ping-out») og brakklegging av husdyrbe-
setningen for å forhindre videre smitte-
spredning av sykdommen. Prosessen fra 
påvisning til utslakting og brakklegging 

er rask (dager) og Mattilsynet holder 
jevnlige beredskapsøvelser for å sikre 
hurtig og effektiv håndtering av alvorlige 
dyresykdommer.

Ved påvisning av alvorlige, smittsom-
me sykdommer hos hjortevilt, slik som 
skrantesyke, blir forvaltningen mer kom-
pleks. Det er fremdeles Mattilsynet som 
har ansvaret for selve sykdommene, men 
det er mange aktører som blir involvert. 

Klima- og miljødepartementet er øverste 
myndighet for den nasjonale hjortevilt-
forvaltningen, mens bestandsforvaltning 
håndteres lokalt og skjer i praksis primært 
igjennom jakt. I forbindelse med funnet 
av skrantesyke har imidlertid Miljødi-
rektoratet hatt hovedansvaret, men har 
arbeidet tett med lokal viltforvaltning i 
mange områder. Det er kommunen som 
har ansvaret for forvaltning av hjort, rådyr 

Villreinbukk som testet positivt for skrantesyke, felt under jakt i Nordfjella i 2016. Foto: Jan 
Vidar Akselberg
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og elg, mens den offentlige forvaltningen 
av villrein ivaretas av villreinnemnder.

Kartleggingsprogrammet for skrantesy-
ke i 2016
Kort tid etter påvisningen av det første 
tilfellet av skrantesyke, startet Mattilsy-
net og Miljødirektoratet arbeidet med å 
få på plass en kartlegging av forekomst 
og geografisk utbredelse av skrantesyke 
under hjorteviltjakten høsten 2016. Jege-
re over hele landet gjorde en formidabel 
innsats med å stille opp med felte hjor-
tevilt til undersøkelse og Norsk institutt 
for naturforskning (NINA) organiserte 
innsamlingen i store deler av landet på en 
utmerket måte. I tillegg bidro kommu-
nalt ettersøkspersonell, lokalt Mattilsyn 
og Statens naturoppsyn (SNO) til at fle-
re tusen fallvilt ble testet for skrantesyke. 
Ved prionlaboratoriet ved Veterinærinsti-
tuttet i Oslo (VI) ble det ansatt flere folk 
og det ble kjørt doble skift for å analysere 
hjerneprøvene fra hjortevilt. 

Ved årsskifte 2016/2017 hadde Ve-
terinærinstituttet analysert hjerneprøver 
fra omkring 10 100 hjortedyr, fordelt på 
om lag 4400 elg, 2600 hjort, 2600 rein 
og 500 rådyr. Dette totalantallet omfatter 
både viltlevende og tamme (hjort og rein) 
hjortedyr, og prøvene kom inn til analyse 
fra både hjorteviltjakta og fra fallvilt fra 
hele landet. 

To nye tilfeller av skrantesyke ble på-
vist hos villrein i Nordfjella felt under jakta 

høsten 2016. Det var en bukk på 7 år (bil-
de under) og ei simle på 4 år. Begge dyrene 
var klinisk friske og i normalt hold.

Forskning på skrantesyke i Norge 
Det meste av kunnskapen om skrantesy-
ke baserer seg på forskning som er gjort 
i Nord-Amerika. Erfaringer fra USA og 
Canada har vist at skrantesyke er den 
mest smittsomme av alle prionsykdom-
mene og smittespredning er særdeles 
vanskelig å forhindre, spesielt hvis syk-
dommen har vært tilstede over lengre 
tid. Det medfører at dersom sykdommen 
ikke hurtig kommer under kontroll, eller 
blir utryddet, vil det få store konsekvenser 
for hjorteviltpopulasjonene spesielt og for 
verdiskapingen i distriktene generelt.

Skrantesyke i hjortedyrpopulasjonene 
har store konsekvenser for Norge, men 
også for våre naboland. De fleste land i 
Europa er bekymret over den nye syk-
dommen som er påvist hos norsk hjor-
tevilt. I tillegg har Veterinærinstituttet 
oppdaget en ny variant av CWD hos elg 
og Norge har en internasjonal forpliktelse 
til å skaffe mest mulig kunnskap om den 
unike sykdommen innen kort tid. 

Det er mange ulikheter mellom Norge 
og USA/Canada, som for eksempel ulike 
hjorteviltarter, dyretettheter og habitatty-
per. Dette gjør at nordamerikansk kunn-
skap om sykdommen ikke nødvendigvis 
kan overføres direkte til norske forhold.  
Det er derfor veldig viktig å få mer kunn-

skap om hvordan skrantesyke opptrer i 
Norge og Veterinærinstituttet har derfor 
satt i gang forsking som vil være til nytte 
for kontroll, og om mulig, nedkjempin-
gen av skrantesyke i norske hjorteviltpo-
pulasjoner. 

Forskningen ved Veterinærinstituttet 
er finansiert (oppstartsmidler, ikke full-
finansiert) av Landbruks- og matdepar-
tementet, og er fokusert rundt fire pro-
blemstillinger ved skrantesyke:

1. Forskjeller mellom «elgtypen» og «rein-
typen» av CWD – samarbeid med utenland-
ske forskningsmiljøer
Molekylære analyser viser at tilfellene av 
skrantesyke hos norske villrein i Nordfjel-
la er lik skrantesyke  som er beskrevet hos 
hjortedyr i Nord-Amerika, mens skrante-
syke hos de to norske elgene skiller seg fra 
reinsdyrene og nordamerikanske tilfeller 
av skrantesyke/CWD, inkludert CWD 
hos amerikanske elger. Dypere moleky-
lære analyser brukes nå for å karakterisere 
forskjellen som observeres hos elgene, og 
funnene så langt tyder på at elgene har en 
ny CWD-stamme. Dette skal verifiseres 
ved bruk av musepoding.

I Nord-Amerika er det ikke påvist 
sammenhenger mellom skrantesyke hos 
hjortedyr og prionsykdommer hos andre 
arter som sau, ku eller menneske. Studi-
ene man baserer seg på, inkluderer ikke 
den nye norske elg-stammen og det er 
derfor viktig å undersøke om den kan 
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krysse barrieren mellom arter (smitte an-
dre arter enn hjortedyr). Dette kan gjøres 
ved hjelp av poding (injeksjon av smitte-
materiale) til transgene mus, det vil si mus 
som har prionprotein-genet til en annen 
art, for eksempel sau, ku eller menneske. 
Dette arbeidet på mus gjennomføres i 
utenlandske laboratorier som har muse-
fasiliteter og lang erfaring med prionsyk-
dommer, og som VI har samarbeidet tett 
med i europeiske prionprosjekter.

Den godkjente testen i Norge i dag er 
basert på påvisning av prion (smittestoffet 
til skrantesyke) i hjernen, der de opptrer 
svært konsentrert. For å undersøke andre 
deler av dyret (urin, avføring, spytt) er dis-
se testene ikke sensitive nok. Veterinærin-
stituttet ønsker derfor å etablere en mer 
sensitiv test (RT-QuIC test) som nylig er 
utviklet i USA. En slik test kan gi bedre 
muligheter til overvåking av dyr og miljø.

2. Epidemiologi (sykdomsmodellering) - 
samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO)
I dette delprosjektet studeres forekomst 
og spredning av CWD ved hjelp av teo-
retiske modeller. En modell som tar med 
kunnskap om villreinsflokkens størrelse 
og aldersstruktur og hvordan CWD spres 
fra dyr til dyr, kan brukes som et verktøy 
til å undersøke effekt av forskjellige kon-
trolltiltak som utslakting, jakt på yngre 
eller eldre dyr, o.a. 

Modeller vil også bli brukt til å bereg-
ne hvor sikre vi kan være på at en bestand 
ikke har CWD, basert på hvor mange dyr 

som er testa og bestandsstørrelsen.  Det-
te vil gi forvaltningsmyndighetene god 
oversikt over smittesituasjonen og hvor-
dan sykdommen opptrer under norske 
forhold, og dermed gi faglig grunnlag for 
de kontrolltiltakene som er aktuelle. 

3. Etablere CWD-test for bruk på levende hjor-
tedyr – samarbeid med Norges Miljø- og Biovi-
tenskapelige Universitet (NMBU) og NINA
Ved skrantesyke kan prion påvises i 
lymfatisk vev, f.eks lymfeknuter, før smit-
testoffet kan påvises i hjernen. Det finnes 
lymfatisk vev også i tarmen (Ramalt). 
NMBU, Veterinærhøgskolen, har utviklet 
en test av levende dyr for skrapesjuke som 
går ut på å undersøke forekomsten av pri-
on i lymfatisk vev i endetarmen hos sau. I 
Nord-Amerika er dette videreutviklet til 
bruk ved CWD-testing av vevsbiopsi (bit 
av slimhinnen) fra levende hjortedyr. 

Målsetningen med delprosjektet er 
å starte opp arbeidet med å etablere en 
CWD-test til bruk på levende hjortedyr i 
Norge. En slik test vil ha stor nytteverdi, 
særlig for tamreinnæringen og hjorte-
oppdrettere i forbindelse med livdyrsalg 
og flytting av dyr mellom område med 
ulik smittestatus (f.eks re-etablering av 
hjortedyr ifm sanering av smitte). 

4. Kartlegging av genetisk sensitivitet hos 
norske hjortedyr – samarbeid med NMBU
Gjennom studier av klassisk skrapesjuke 
hos sau og CWD hos hjortedyr har man 
kartlagt genetiske elementer som kan ha 

betydning for sensitiviteten for sykdom-
men. Variasjon i genet som koder for pri-
on-proteinet (PrP) er i denne sammen-
heng viktig. Enkelte gen-varianter hos sau 
gjør dyret svært mottakelige for skrape-
sjuke, mens andre gen-varianter gjør sau 
nesten helt resistente. En kartlegging av 
norske hjortedyr kan avsløre nye gen-vari-
anter i ulike populasjoner, og noen av disse 
kan ha stor betydning for populasjonenes 
følsomhet for CWD, tilsvarende som for 
observasjoner i USA og Canada.

Målsetningen med delprosjektet er å 
kartlegge naturlig variasjon i prion-pro-
tein genet (PRNP) hos norske hjortedyr 
og evaluere mulige sammenhenger mel-
lom PRNP variasjon og følsomhet for 
CWD på bestandsnivå av norske viltle-
vende- og tamme hjortedyr.

Tiltak
Forvaltningsmyndighetene har et mål 
om å begrense, og om mulig, utrydde 
skrantesyke fra Norge, og det tas 
fortløpende nye forvaltningsgrep i ar-
beidet mot dette målet. Et av tiltakene 
er å holde villreinen i Nordfjella in-
nenfor villreinområdets grenser slik at 
smittefaren til andre hjortedyr redus-
eres. Bestanden i Nordfjella har en be-
grenset geografisk utbredelse, og tiltak 
som midlertidig stengsler/gjerder og 
oppsyn med flokken ble raskt igangsatt. 
I tillegg har Mattilsynet ulike forskrifter 
som skal bidra til å hindre spredning av 
skrantesyke. Forskriftene regulerer bla 
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forbud mot bruk av hjorteurin som lok-
kemiddel, forbud mot fôring og bruk av 
saltslikkestein til hjortevilt, og spesielle 
krav i forbindelse med jakt i områdene 
sykdommen er funnet. Les mer på mat-
tilsynets hjemmeside

Alle dyr som viser tegn på skrantesy-
ke, kan felles, enten i regi av kommunal 
viltforvaltning eller SNO om det gjel-
der villrein. I Nordfjella og omkringlig-
gende villreinområder er terskelen for 
felling lav.

Fjerning av villrein i Nordfjella sone 1 og 
bestandsreduksjon
Landbruks- og matdepartemen-
tet bestemte i mai 2017 at Mattilsy-
net, i samarbeid med Miljødirekto-
ratet, utarbeider en konkret plan for 
fjerning av alle villrein i Nordfjella 
sone 1 (nordlige delen av villreinom-
rådet, med tre tilfeller av skrantesyke 
hos villrein i 2016) innen 1. mai 2018.  
Beslutningen ble tatt etter anbefaling 
fra Mattilsynet, Vitenskapskomiteen for 
mattrygghet (VKM 2017), Veterinærin-
stituttet, Miljødirektoratet og NINA. 
Gjennomføringen må ivareta hensyn til 
dyrevelferd og det skal samtidig utarbei-
des en plan for reetablering av villrein-
bestanden på Nordfjella sone 1. 

Et annet viktig tiltak i bekjempelsen 
av skrantesyke er å få ned bestandstett-
heten av hjortevilt i randsonen rundt 
Nordfjella, men også i Selbu, hvor skran-
tesyken ble påvist hos to elger våren 2016 

(se under avsnittet Forskning på skran-
tesyke i Norge lengre opp i teksten for 
detaljer).
For å se oppdatert informasjon om hvil-
ke tiltak som er, eller anbefales igangsatt, 
se nettsidene til Mattilsynet og Miljødi-
rektoratet (nettadresser nederst i artikke-
len).

Kartlegging av skrantesyke i 2017
Overvåking og kartlegging av skran-
tesyke på hjortevilt i 2017 består av to 
hoveddeler. Det ene er testing av alt 
fallvilt som er ett år og eldre, det an-
dre er innsamling av prøver under jakt. 
I 2017 er jaktinnsamlinga konsentrert 
rundt Nordfjella og Selbu, altså der syk-
dommen er påvist.  Prøver fra fallvilt 
samles derimot fra hele landet. Det blir 
også tatt prøver ved viltbehandlingsan-
legg i hele landet. 

På hjemmesiden til Miljødirektora-
tet kan du se hvilke kommuner og vill-
reinområder som inngår i den nasjonale 
kartleggingen i forbindelse med jakta 
2017. Også tamrein og oppdrettshjort 
inngår i kartleggingen.

Det er også igangsatt ulike GPS-mer-
keprosjekter på elg, villrein og hjort i og 
rundt Nordjella og Selbu for å få økt 
kunnskap om dyrenes arealbruk. 

Meld alltid fra om du ser syke dyr
Det er særdeles viktig at folk som ob-
serverer syke hjortedyr tar kontakt med 
Mattilsynet, kommunal viltforvaltning 

eller SNO med tanke på prøvetaking for 
laboratorieundersøkelse ved Veterinæ-
rinstituttet.
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hold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesju-
ke__cwd_/ 
 
Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no/
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og-agens/chronic-wasting-disease



56   HJORTEVILTET 2017

AKTUELT

Er du oppdatert? 
– det er mye kunnskap å hente på  
hjorteviltseminarene !

Kunnskapsformidlingen omkring vårt hjortevilt og forvalt-
ningen av dette er av stor samfunnsmessig betydning. Dine 
beslutninger, enten det er som ansvarlig for hjorteviltfor-
valtningen i kommunen, som valdansvarlig eller som jeger, 
krever mye kunnskap innenfor et vidt fagfelt. Det er en god 
start å delta på ett av hjorteviltseminarene som avholdes på 
henholdsvis Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag.

TEKST FRANK ROBERT LUND 

FOTO DAGH BAKKA

Alle som sitter i styrende organer i hjor-
teviltvald landet rundt, eller som har en 
offentlig forvalterrolle, oppfordres med 
dette til å tilegne seg ny kunnskap der 
denne gjøres tilgjengelig. Begynn med å 
delta på ett av de store årlige hjortevilt-
seminarene. 

Naturdata, Norsk Hjortesenter og 
Skogbrukets Kursinstitutt / Skogkurs 
arrangerer årlig seminarer hvor ny kunn-
skap omkring vårt hjortevilt blir gjort 
tilgjengelig for forvaltere, grunneiere og 
jegere. Seminarene bidrar til å gi en mer 
enhetlig oppfatning av de utfordringe-
ne vi står over for. Dette er også arena-
er hvor man møter likesinnede og kan 
utveksle erfaringer og knytte verdifulle 
kontakter som kan være nyttige i den lo-
kale forvaltningen av elg, hjort og rådyr. 
Selvfølgelig finnes det ulike oppfatnin-
ger og meninger, men med større innsikt 
og forståelse vil det bli enklere og mer 
målrettede prosesser.

Naturdatas Viltkonferanse arrangeres 
2. og 3. november 2017 på hotell Scandic 
Hell Værnes. Denne konferansen er 10 
år i år og arrangøren har lagt seg i selen 
og byr på et  spennende jubileumspro-
gram. Programmet finner du på www.

naturdata.no sammen med foredragene 
fra fjorårets seminar. I tillegg til hjor-
teviltforvaltning omhandler også dette 
seminaret temaer knyttet til skogsfugl 
og rev. Mange av programpostene bør 
spesielt være interessante for jegerne og 
valdledelsen.

Norsk Hjortesenter planlegger nytt 
«Viltseminar 2018» i Førde i Sunnfjord  
i dagene 2. og 3. mars. 

 
«Viltseminar 2017», et samarbeid mel-
lom NJFF – Sogn og Fjordane, Sogn og 
Fjordane Bondelag, Vestskog og Norsk 
Hjortesenter ble en suksess. Planleggin-
gen av seminaret i 2018 er i full gang, og 
også dette blir et tverrfaglig seminar med 
fokus på både hjortevilt, småvilt og rov-
vilt. Følg med på nettsiden www.hjorte-
senteret.no .

Skogbrukets Kursinstitutt / Skogkurs 
arrangerer sitt årlige seminar sentralt 
på Østlandet i dagene 20. og 21. mars i 
2018. Hjortevilt – 2018 vil ha hovedfo-
kus på forvaltning av elg, hjort og rådyr. 
Seminaret samlet i fjor 230 hjorteviltin-
teresserte hovedsakelig fra Østlandsom-
rådet. Følg med på nettsiden www.skog-
kurs.no . Her vil du etter hvert finne mer 
detaljer om program og hvor seminaret 
vil bli avholdt. På nevnte nettside finner 
du også foredragene fra årets konferanse. 

Seminaret HJORTEVILT – 2017 ble åpnet av fylkesmann Sigbjørn Johnsen (t.h.) som her takkes 
av Gunnar Olav Hårstad fra Skogkurs som ledet arrangementet.
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Markedets råeste jaktjakker

®JERVEN
Eitrheimsveien 52, N5750 ODDA - tlf: 5364 8050 - post@jerven.no - www.jerven.no

Over 2500 solgte Jervenjakker i løpet av kort 
tid, solide tester i landets ledende fagtidsskrifter, 
samt fantastiske tilbakemeldinger fra hundrevis 
av jegere, bekrefter at vår Mountain Man-jakke 
er en av de råeste jaktjakkene på markedet. 
Den engelske reklameguruen, David Ogilvy (1911-
1999), mente alle produsenter burde love noe i sin 
markedsføring. Jerven har med unik kvalitet bygd 
tillit til tusenvis av kunder siden 1983 og derfor 
ingen problemer med lovnader: 
Først kan vi love at det kommer mye dårlig vær 
fremover (!), deretter at denne Jervenjakken vil gi 
deg en helt ny standard for det etter hvert så meget 
utvaskede begrepet “vanntett jakke”. 

Jervenjakka vil ikke bare holde deg tørr, men har 
i tillegg en rekke løsninger du kun finner hos Jerven. 
Vi lover at du blir så overrasket, imponert og fornøyd 
at du (også) vil anbefale jakken til dine jaktkompiser. 

  Så noen råd til slutt: 
     Glem våset om «pustende, vanntette tekstiler».  
       Velg heller løsninger du kan stole på, så kan 
         du konsentrere deg om det tekniske og taktiske 
          under jakta, uten å bli våt og kald. Velg 
          skalljakke om du går mye, eller termojakke 
           for kalde omgivelser, høyfjellsjakt, og 
          dersom du er mer i ro, som ved posterings-
           jakt.. 
            Selges direkte fra Jerven / www.jerven.no
           : fjellkamu - olivengrønn - vinterkamu 
             Herremodeller fra Small - til 4XL.
             Damemodeller fra Small - til 2XL. 
             Du sparer 2300kr. pr jakke 
          Selges kun direkte fra Jerven.

Ring oss på tlf: 5364 8050 for mer 
info og gode råd om ditt jakkevalg!

Les mer på vår nettside
www.jerven.no

Først kom reinsdyra, deretter fulgte jegerne. 

Noen tusen år seinere kom Jerven opp med 

unike produkter for alle som elsker høyfjellsjakt..

                      Mountain Man skalljakke, veil kr. 6200,- / Mountain Man Thermojakk, veil kr. 6300,-

Fjellkamu

Ensfarget grønn
Vinterkamu

Begrenset antal: 3990,- + porto

Selges kun direkte fra Jerven - bestill via vår ordre-tlf: 5364 8050.
NB! PARTISALG FOR HJORTEVILTETS LESERE. HER GJELDER DET Å VÆRE RASK!..

Nyhet! 
Nå har vi også 
et stort utvalg STETSON 
hatter/caps m.fl. i vår
nettbutikk, samt på 
vår 50 m2 store stand 
under Jakt & fiskedagene
på Elverum :-)
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tid, solide tester i landets ledende fagtidsskrifter, 
samt fantastiske tilbakemeldinger fra hundrevis 
av jegere, bekrefter at vår Mountain Man-jakke 
er en av de råeste jaktjakkene på markedet. 
Den engelske reklameguruen, David Ogilvy (1911-
1999), mente alle produsenter burde love noe i sin 
markedsføring. Jerven har med unik kvalitet bygd 
tillit til tusenvis av kunder siden 1983 og derfor 
ingen problemer med lovnader: 
Først kan vi love at det kommer mye dårlig vær 
fremover (!), deretter at denne Jervenjakken vil gi 
deg en helt ny standard for det etter hvert så meget 
utvaskede begrepet “vanntett jakke”. 

Jervenjakka vil ikke bare holde deg tørr, men har 
i tillegg en rekke løsninger du kun finner hos Jerven. 
Vi lover at du blir så overrasket, imponert og fornøyd 
at du (også) vil anbefale jakken til dine jaktkompiser. 

  Så noen råd til slutt: 
     Glem våset om «pustende, vanntette tekstiler».  
       Velg heller løsninger du kan stole på, så kan 
         du konsentrere deg om det tekniske og taktiske 
          under jakta, uten å bli våt og kald. Velg 
          skalljakke om du går mye, eller termojakke 
           for kalde omgivelser, høyfjellsjakt, og 
          dersom du er mer i ro, som ved posterings-
           jakt.. 
            Selges direkte fra Jerven / www.jerven.no
           : fjellkamu - olivengrønn - vinterkamu 
             Herremodeller fra Small - til 4XL.
             Damemodeller fra Small - til 2XL. 
             Du sparer 2300kr. pr jakke 
          Selges kun direkte fra Jerven.

Ring oss på tlf: 5364 8050 for mer 
info og gode råd om ditt jakkevalg!

Les mer på vår nettside
www.jerven.no

Først kom reinsdyra, deretter fulgte jegerne. 

Noen tusen år seinere kom Jerven opp med 

unike produkter for alle som elsker høyfjellsjakt..

                      Mountain Man skalljakke, veil kr. 6200,- / Mountain Man Thermojakk, veil kr. 6300,-

Fjellkamu

Ensfarget grønn
Vinterkamu

Begrenset antal: 3990,- + porto

Selges kun direkte fra Jerven - bestill via vår ordre-tlf: 5364 8050.
NB! PARTISALG FOR HJORTEVILTETS LESERE. HER GJELDER DET Å VÆRE RASK!..

Nyhet! 
Nå har vi også 
et stort utvalg STETSON 
hatter/caps m.fl. i vår
nettbutikk, samt på 
vår 50 m2 store stand 
under Jakt & fiskedagene
på Elverum :-)
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Viktig å overvåke helse-
tilstanden hos ville dyr!
Kunnskap om helse og sykdommer hos vilt er viktig for å opprettholde sunne viltbestan-
der. Det er også viktig å overvåke smittsomme sykdommer som kan overføres mellom vilt 
og husdyr, og vilt og mennesker.  Helsetilstanden hos vårt hjortevilt følges nøye og sentralt 
i dette arbeidet står veterinær Kjell Handeland. I en mannsalder har han vært engasjert ved 
Veterinærinstituttet som er vårt nasjonale laboratorium for vilthelse og viltsjukdommer. Her 
utføres obduksjoner og laboratorieundersøkelser av ville pattedyr og fugler, iblant også andre 
viltlevende dyrearter. I tillegg gjennomføres ulike forskningsprosjekter knyttet til sjukdom og 
miljøgiftbelastning hos vilt. Veterinærinstituttet driver også flere overvåkningsprogrammer 
på vilt på oppdrag fra Mattilsynet, og Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus 
(HOP) på oppdrag fra Miljødirektoratet. Kjell har hatt en finger med i alt dette arbeidet.

TEKST FRANK ROBERT LUND

I Ullevålsvegen på Veterinærinstituttet i 
Oslo har Kjell sitt daglige virke. En «lys-
lugget», blid kar tar godt i mot meg og 
byr på kaffe. En utstoppet kongeørn vok-
ter over korridoren som fører oss til Kjells 
kontor. Med en dåpsattest fra 1952 har 
Kjell allerede trappet ned arbeidet ved in-
stituttet og han har varslet at han går over 
i pensjonistenes rekker neste år.

Barndom og oppvekst.
Kjell trådte sine barnesko på Finnøy 
i Boknafjorden, mellom Stavanger og 
Haugesund. Han vokste opp med nærhet 
til naturen og det var mye vind og vær 
her ute i havgapet. Etter endt folkeskole 
måtte han på land for videre skolegang. 
Det ble realskole og gymnas på Bryne, og 
som odelsgutt var det helt naturlig å gå 
på landbruksskole etter endt artium. Et-
ter å ha unnagjort militærtjeneste og ar-
beidet et par år i oljeindustrien, fant unge 
Handeland ut at framtiden som bonde på 
Finnøy var usikker og at det var bedre å 
bli dyrlege. Kjell startet veterinærstudiet 
i Tyskland, og fortsatte ved Norges vete-
rinærhøgskole i Oslo hvor han fullførte 
utdannelsen i 1981.

Arbeidspraksis.
Kjell tilkjennegir en allsidig praksis som 
veterinær. Før vilthelsen opptok hele hans 
arbeidstid har han praktisert som veteri-

nær i kombinert stordyr- og smådyrprak-
sis på Lillehammer. Han har vært ansatt 
i kjøtt- og næringsmiddel-kontrollen i 
Trondheim, og jobbet som kommune-
veterinær i Lyngen der hovedarbeidsom-
rådet var geit, sau og storfe. Det første 
møtet med Veterinærinstituttet var på 
avdelingen i Harstad, først som vikar og 
deretter i fast jobb på laboratoriet med 
fokus på husdyr, tamrein og fisk i en 10-
års periode fra 1985 – 1995.

Kjell kom til Nittedal utenfor Oslo med 
samboer og tre barn i 1995 og har der-

etter vært tilknyttet viltgruppa ved Ve-
terinærinstituttet i Oslo. Til å begynne 
med var Kjell sekretær for ei arbeids-
gruppe som utredet en plan for organisert 
Helseovervåkningsprogram for hjortevilt 
(- HOP- ). Programmet startet opp som 
et prøveprosjekt i 1998, og har siden vært 
videreført som et permanent program.  I 
2004 ble også moskus inkludert i HOP. 
Kjell har fungert som leder av styrings-
gruppa for HOP. Programmet har hatt 
uvurderlig betydning med tanke på gene-
rering av helse- og sykdomsdata for hjor-
tevilt og moskus. I de 20 årene HOP har 

Kjell Handeland i vinterskogen.
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vært i drift, er det produsert mer enn 50 
internasjonale fagartikler på dette feltet. 

Gjennom sin lange fartstid på vilthelse-
området har Kjell en oversikt over helse-
status for hjortevilt som få andre i dette 
landet. Han var leder for viltseksjonen ved 
Veterinærinstituttet fra 1996 frem til om-
organiseringen av instituttet i 2011. Siden 
har han vært fagansvarlig for vilthelseom-
rådet.  Han hadde i en årrekke ansvaret for 
undervisningen i viltsykdommer for ve-
terinærstudentene ved Norges veterinær-
høgskole. Hjorteviltets lesere vil fortsatt få 
dra nytte av Kjells kunnskaper da han har 
lovet å skrive en artikkel i neste års blad 
om hjortevilthelsen i Norge, og hvordan 
denne har utviklet seg i hans tid ved Vete-
rinærinstituttet. «Spesielt de siste tjue åre-
ne har vi, på grunn av HOP-programmet, 
fått mye ny kunnskap om helsetilstanden 
og sjukdommer hos hjortevilt», sier Kjell.

Hovedoppgavene med hjortevilthelsen er 
tredelt.
Arbeidet på Veterinærinstituttet har 
ikke bare vært preget av hjortevilt. Kjell 
minner oss om oppslagene i media om 
blant annet fugleinfluensa, rabies og 
dverg-bendelorm på rev. I tillegg til å 
drive sykdomsoppklaring og forskning 
på vilt har Veterinærinstituttet et rådgi-
vingsansvar overfor Miljødirektorratet og 
Mattilsynet i vilthelsespørsmål. Kjell un-
derstreker ellers viktigheten av å publisere 
forskningsresultatene i både nasjonale og 
internasjonale fora. Publisering i interna-
sjonale fagtidsskrifter er svært viktig med 
tanke på at ny kunnskap skal komme et 
større (internasjonalt) fagmiljø til gode og 
være tilgjengelig for framtida.

Den viltfaglige oppgaven med å drive 
helseovervåking av hjortevilt og moskus 
er tredelt: 
• overvåkning og påvising av sjuk-

dommer 
• fokus på smitte fra husdyr til hjorte-

vilt og moskus, og motsatt
• smitte fra hjortevilt til menneske 

Viktigheten av overvåkningsarbeidet 
som blir utført ved Veterinærinstituttet 
kom tydelig fram i fjor da prionsjuk-
dommen skrantesjuke (CWD) for første 
gang ble påvist hos hjortedyr i Europa, 
nærmere bestemt hos villrein i Nordfjella 
villreinområde og hos elg i Selbu. Dette 
er en særdeles uønsket sykdom som er 
svært vanskelig å kontrollere. Tidligere 

har CWD bare vært kjent hos hjortedyr 
i USA og Canada og tilfellene på villrein 
har store likhetstrekk med denne sjuk-
dommen. Gode rutiner, våkne fagfolk 
og et veletablert HOP-program med 
systematisk testing for skrantesjuke var 
viktige forutsetninger for at man klarte 
å avdekke sykdommen i Norge. Så får 
vi bare håpe at utbredelsen er begrenset. 
Det vil bli gjennomført nedslakting av 
villreinstammen på Nordfjella, og storstilt 
testing av hjortevilt i årene som kommer. 
Hvor smitten kommer fra er helt ukjent. 
En av flere hypoteser som har vært lansert 
er import av amerikansk hjorteurin, brukt 
som luktestoff for å tiltrekke hjortedyr. I 
fall dette skulle være riktig, vil det være 
et skremmende eksempel på menneske-
skapt smitteoverføring til vilt. 

Et annet problem som skrantesjuke-på-
visningen har bidratt til å sette fokus på, 
er muligheten for smitteoverføring via 
menneskeskapte kontaktpunkter som 
saltslikkesteiner i terrenget. Slike kon-
taktpunkter kan bidra til smitteover-
føring både mellom dyr av samme art, 
og mellom dyrearter. Vi har tidligere i 
HOP-sammenheng påpekt det uheldige 
ved utplassering av saltslikkesteiner for 
sau på Dovre, forteller Kjell. Disse salt-
plassene brukes også av moskus og vi tror 
at disse kontaktpunktene bidro til overfø-
ring av en mycoplasma-bakterie fra sau til 
moskus. Denne sauebakterien forårsaket 

tap av 30% av moskusen i et stort lunge-
betennelsesutbrudd på Dovre i 2012.  

Også når det gjelder sjukdom som kan 
overføres fra husdyr til hjortedyr er det et 
fokus på smitte fra sau. Sauen er blant an-
net bærer av et såkalt ondartet katarrfe-
bervirus som kan gi dødelig sjukdom hos 
både elg, hjort og rådyr. Sauen blir ikke 
syk av viruset men fungerer som smitte-
reservoar for hjortedyr. Trolig vil saltslik-
keplasser eller fôringsplasser for sau, samt 
vrakfôr fra sau på innefôring som dumpes 
i terrenget, kunne fungere som smittekil-
de.  Infeksjon med hjernemark er et ek-
sempel på infeksjoner som kan smitte den 
andre veien, fra hjortedyr til husdyr. Hjer-
nemarkinfeksjoner er vanlige hos hjorte-
dyr, og både hjortens og reinens hjerne-
mark kan smitte og gi sykdom hos geit 
og sau. Kjell tok selv dr. philos-graden på 
hjernemark-infeksjoner hos hjortedyr og 
småfe. Ellers er det grunn til å minne om 
at man ved bekjempelse av smittsomme 
husdyrsykdommer ikke kan betrakte enn 
sykdom for utryddet med mindre man 
kjenner status hos ville dyr. Denne feilen 
gjorde man i England for noen år tilbake 
da tuberkulose hos storfe ble proklamert 
for utryddet. Det viste seg at det fortsatt 
dukket opp nye tilfeller, og ved nærmere 
oppfølging ble grevlingen funnet å være 
smittekilden. Siden man ikke har klart 
å få kontroll på denne sjukdommen hos 
grevling, påvises det enda tilfeller av tu-
berkulose hos storfe i England.

«Gravide kvinner bør derfor ikke delta i slakting og partering av rådyr.»

Kjell Handeland i ferd med å obdusere en elgkalv. Foto: Marie Bergby Handeland



60   HJORTEVILTET 2017

PORTRETT

Som jegere tenker vi lite på at hjorteviltet 
kan overføre sjukdommer til oss mennes-
ker. Men Kjell Handeland vil gjerne gjøre 
oss oppmerksomme på et par mikrosko-
piske (encella) parasitter som vi bør være 
oppmerksomme på, nemlig Giardia og 
Toxoplasma. Giardia er en parasitt som 
kan forekomme i tarmen hos hjortedyr 
og gi mage -/ tarmsjukdom hos mennes-
ker.  Parasitten smitter via avføring og det 
bør utvises god håndhygiene ved slakting 
av hjortedyr for å unngå slik smitteover-
føring. Toxoplasma-parasitten er utbredt 
hos hjortedyr, spesielt hos rådyr. I en un-
dersøkelse som vi gjennomførte var mer 
enn 30% av rådyrene smittet. Parasitten 
er mikroskopisk og finnes i muskulaturen. 
Dersom en kvinne smittes for første gang 
med Toxoplasma mens hun er gravid, kan 
det føre til abort eller alvorlige fosterska-
der. Gravide kvinner bør derfor ikke delta 
i slakting og partering av rådyr, sier Kjell. 

Forgiftninger av hjortedyr.
Forskjellige planter er velkjente årsaker 
til forgiftninger hos husdyr, mens hjor-
tedyr har vært betraktet som naturlig 
motstandsdyktige mot de samme plante-
giftene. Denne misforståelsen bygger på 
observasjoner av dyr som forblir friske et-
ter beiting på giftige planter, noe som kan 
ha sammenheng med at de tidligere har 
spist denne planten og utviklet toleranse 
mot giftstoffene. Det springende punktet 
for utfallet etter spising av en giftig plante 
er trolig størrelsen på førstegangsoppta-
ket. Dyr som spiser moderate mengder av 
en giftig plante for første gang vil trolig 
utvikle avgiftningsmekanismer som be-
skytter mot senere inntak, mens dyr som 
tar et større førstegangsinntak kan dø, el-
ler utvikle alvorlig sykdom. Kjell henleder 
oppmerksomheten på plantene rome og 
barlind og soppen meldrøye som de se-

nere årene er satt i forbindelse med for-
giftning hos hjortedyr her i landet.  

Romeplanten vokser på myrområder 
opp til 1000 meter over havet nord til 
Troms. Planten er først og fremst kjent 
som giftig for sauer, spesielt lam, som ut-
vikler leverskader og sykdommen alveld. 
Hos elg er det ved flere anledninger på-
vist akutte nyreskader og nyresvikt som 
trolig skyldes inntak av romeplanten.

Etter påvisning av det første tilfellet av 
barlindforgiftning hos elg for 10 år siden, 
har det vært et spesielt fokus på denne 
forgiftningen. Dette har medført at det 
er påvist et knapt tyvetalls nye tilfeller, 
spesielt hos elg men også rådyr.  Dyrene 
dør av akutt hjertesvikt og det er typisk 
at forgiftningen forekommer om vinteren 
da mattilgangen er dårlig og vanlige bei-
teplantene som blåbærlyng er dekket av 
snø. Kjell anmoder oss om ikke å plante 
barlind i hager hvor hjortedyrene har lett 
adkomst om vinteren.

Muggsoppen meldrøye danner giftige 
utvekster i akset på korn og ulike grasar-
ter. Giften fører til at blodårene trekker 
seg sammen og blodtilførselen til peri-
fere deler av kroppen kan stoppe opp. 
Dermed utvikles det koldbrann i føtter 
og ørespisser som etter hvert kan falle av. 
Det er særlig elg som rammes, noe som 
trolig skyldes at elgen kan beite en god 
del aks av langstilka grasarter på høsten.  

Høg vilttetthet, varmere klima og andre 
menneskeskapte utfordringer. 
Med tidvis for tette hjorteviltbestander 
flere steder i landet er det gjennom åre-
ne registrert negative effekter på helsetil-
standen. På deler av Sørlandet hadde man 
på 1980- og 1990-tallet kanskje verdens 

tetteste elgbestand og vi registrerte fore-
komst av beinskjørhet hos unge dyr. Også 
belastningen med en del smittestoffer, spe-
sielt parasitter, vil øke med økt dyretetthet. 
«Det er også grunn til å påpeke at den låge 
forekomsten av store rovdyr i store deler 
av våre hjorteviltområder kan være en 
utfordring med tanke på å opprettholde 
mest mulig sunne bestander», sier Kjell. 
«Jegere feller gjerne de beste dyrene, mens 
rovdyrene i stor grad plukker de dårligste, 
inkludert syke dyr. Rovdyrets uttak vil der-
for trolig medvirke til en sunnere bestand. 
Vi kan for eksempel se på villreinområde-
ne våre der vi de siste årene har registrert 
mange tilfeller av fotråte, en bakterie-in-
feksjon i dyras føtter, og siste års oppda-
gelse av skrantesjuke. Det hadde åpenbart 
vært en fordel med tanke på spredning og 
forekomst av slike sykdommer dersom vi 
hadde tillatt større grad av jerveetablering 
i fjellet, slik at jerven kunne tatt ut syke dyr 
i en tidlig fase av sykdommen».

«Med et varmere klima er det dessver-
re grunn til å tro at vi vil oppdage nye 
sykdommer i hjorteviltbestandene, og at 
smittestoffer og parasitter som finnes i 
avgrensa områder vil spre seg til områder 
hvor de per i dag ikke finnes. Eksempel-
vis er hjortelusflua under spredning på 
Sør- og Østlandet, og flåttens leveom-
råde flyttes innover og nordover. Men de 
samlete effektene av klimaendringene for 
hjorteviltet er komplekse, og man skal 
være varsom med en ensidig tolkning av 
den betydningen som smittestoffer og 
sykdommer har i dette bildet».

Hjorteviltet behøver ikke å frykte Kjell.
«Med årene blir jeg mer og mer opptatt av de 
nære tingene, familien og naturen rundt meg. 
Jeg liker også å lytte til  eldre mennesker og 
deres livsbetraktninger. Ellers har jeg «ved-

Kjell Handeland inspiserer organene fra en obdusert elgkalv.  
Foto Marie Bergby Handeland

Kjell Handeland på fugletitting på Jomfruland. Foto: Inger Hosen



2017 HJORTEVILTET   61

PORTRETT

sjuken», bærer gjerne vann både inn og ut av 
hytta, og er litt for avhengig av snus.» Dette 
er Kjells første innskytelser når jeg prøver 
å komme nærmere inn på mannen og hans 
liv og virke utenom Veterinærinstituttet. 

Langt de fleste som har en sterk tilknyt-
ning til vårt hjortevilt innen forvaltning 
og drift, jakter en eller flere av artene og 
godter seg med elgfilè, hjortestek og finn-
biff. Med Kjell er det annerledes. «Jeg er 
født og oppvokst på Finnøy der det stør-
ste ville pattedyret under min oppvekst var 
piggsvinet. Det ble lite jakt og jaktkultur. 
Riktignok var jeg innehaver av både hagle 
og hund i min tid i Harstad, men begge deler 
ble solgt når barna kom. Jaktinteressen har 
aldri tatt av. Jeg har aldri eid ei rifle og har 
aldri vært noen trussel for hverken elg, hjort, 
rådyr eller villrein. Men jeg spiser gjerne 
vilt, og aller helst hjort.  

Selv om jeg ikke er noen jeger har jeg 
stor glede av å iaktta disse flotte dyrene ute 
i naturen. Noe av det som har imponert meg 
mest er svalbardreinen. Det er utrolig å se 
hvordan en drøvtygger kan livnære seg i 
disse karrige, høg-arktiske strøkene. Jeg har 
ellers stor glede av fugletitting, en interesse 
som har fulgt meg gjennom barndom, opp-
vekst og inn i voksen alder. Jeg blir aldri lei 
av å se på fugl, noe som også er lett å kombi-
nere med annet friluftsliv. Denne gleden tar 

jeg med meg inn i pensjonistenes rekker, når 
jeg etter endte arbeidsår ved Veterinærin-
stituttet vender tilbake til sjøen. Da bosetter 
jeg og Astrid, min samboer gjennom 35 år, 
oss i hennes barndomshjem ved Eidanger-
fjorden i Porsgrunn kommune». 

Kjell får gode skussmål.
«Kjell er en dyktig fagmann». Turid Vi-
køren, kollega av Kjell gjennom mange 
år er klar i sin tale. «Kjell er genuint in-
teressert i viltsjukdommer. Han er mål-
rettet, takler avgrensede problemstillinger 
på en utmerket måte, samtidig som han 
evner å se helheten. Han er flink på pu-
blisering og høster anerkjennelse ikke bare 
her hjemme, men også internasjonalt for 
sitt engasjement innen fagområdet. Hans 
deltagelse i komiteer, utvalg og prosjekter 
er lagt merke til, og han har og har hatt 
betydelige tillitsverv innenfor fagområdet. 
Norsk vilthelsearbeid ligger langt framme 
internasjonalt og Norge var først ute med 
spesiell helseovervåkning av hjortevilt. 
Kjell skal ha mye av æren for dette». 

Kjell har gjennom årene holdt mange 
foredrag for både viltforvaltningen og 

jegerne. Han har bidratt med foredrag i 
humanmedisinske miljøer, bl. a Folkehel-
seinstituttet. Han har videre bidratt i vilt-
faglige innslag i radio og på TV, og jevnlig 
bistått journalister i forbindelse med avis-
artikler om helsespørsmål hos vilt. 

Lær av naturen
Som for mange andre var det tilfeldighe-
ter som sporet Kjell inn på det som ble 
hans yrkesbane. «Etter å ha jobbet i flere 
år med dyrehelsen i landbruket ble det 
en interessant overgang til arbeidet med 
vilt. Vilthelsen avspeiler på mange måter 
status i vår naturtilstand. Her sirkulerer 
smittestoffene mer eller mindre fritt, og 
det er komparativt interessant og nyttig å 
sammenlikne med husdyrpopulasjonene. 
Vi må passe oss for ikke å introdusere nye 
dyrearter og smittestoff i viltpopulasjone-
ne, og sikre dem gode og økologisk balan-
serte leveområder. I en sykdomsøkologisk 
sammenheng er tilstedeværelse av rovdyr 
en positiv faktor, mens menneskeskapte 
kontaktpunkter som salt- og foringsplas-
ser kan ha negative effekter, avslutter ve-
terinær Kjell Handeland. 

www.bearskin.no tlf 90877248

Hundepeiler fra  Kikkertsikter fra Kikkerter fra

«I en sykdomsøkologisk sammenheng er  
tilstedeværelse av rovdyr en positiv faktor.»
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Alenejakt med hund  
etter rådyr
Rådyrjakt med drivende hund og poster er en utmerket 
sosial jaktform, men posteringsjakt med flere deltagere har 
sine ulemper. Alenejakt med en god hund har sine absolutte 
fordeler.

TEKST AKSEL SCHJERVHEIM

Den tradisjonelle rådyrjakten med 
hund har en stor sosial verdi, som man 
absolutt ikke skal nedvurdere. Utbyttet 
blir ofte så som så, fordi man neglisjerer 
det faktum at rådyrene har en strategisk 
anvendbar intelligens, og at deres hørsel 
er så velutviklet at de kanskje til en viss 
grad overstiger vår erkjennelse og fatte-
evne. Hørselen er faktisk så suveren, at 
de under normale vær og føreforhold, 
hører det meste et jaktlag sier og foretar 
seg i en praktisk fornuftig rådyrsåt. Selve 
grunnpilaren i avlsarbeidet for de rase-
ne man kan kalle rådyrspesialister, er et 
jaktprøvereglement, som skal fremelske 
egenskaper som får rådyrene til å bukte 
på så små arealer som mulig. Man forsø-
ker gjennom avl  å fremme human jakt, 
med minimal stressfaktor og maksimale 
skuddsjanser. Prisen for at jakten således 
både kan, skal og bør foregå på så små 
arealer, er at utbyttet i høy grad avhenger 
av at man gjør de riktige tingene i riktig 
rekkefølge med absolutt stillhet fra det 
øyeblikket en post er besatt. 

Vanlig strategi er at et uspesifisert antall 
jegere, parkerer bilene sine på et sam-
lingssted i skogen. Det smelles i bildører, 
takkes for sist og diskuteres posterings-
strategi. Deretter går eller kjører hver 
jeger til sin post, lader geværet og venter 
i spenning på forløsende, klingende los. 
Drøyer det med den himmelske horn-
musikken, kommuniseres det viskende 
over jaktkradioen, av ren kjedsommer-
lighet. Det man ikke tenker over, er at 
rådyrene med stor sannsynlighet har 
hørt alt og har full kontroll. Ellers ville 
de med stor sannsynlighet, ikke ha  ek-

sistert som art på klodens overflate. I og 
med at slik virksomhet foregår organi-
sert over kort tid, oppfatter rådyret det 
totale bildet som en komplett situasjon å 
forholde seg til. I utgangspunktet spiller 
mengden av støy mindre rolle, enn i hvil-
ken rekkefølge man lager den. Rådyrene 
hører oss allikevel. De forholder seg til 
mennesker og andre predatorer i aktivi-
tet og bevegelse i sitt eget revir hver dag 
hele året, og må nødvendigvis tilegne seg 
kunnskap om når og i hvilke situasjoner 
vi utgjør en trussel. Derfor bør alle jegere 
gå ut ”postlinja” samlet, sette av en og en 
jeger inntil hundekaren, går inn i såten 
og er sistemann i bevegelse når hunden 
slippes eller om denne ikke er i besittel-
se av fornødent søk, begynner å støte på 
fot. Når rådyret, etter denne strategien 
reises fra dagleiet, får hunden rent logisk, 
skylda for både bildører, diskusjoner og 
alle øvrige bevegelser i reviret og ingen 
post er brent. Selv ikke hundeførerens. 
Han får selv ofte skuddsjanse innenfor 
det første kvarteret etter uttaket.
I Norge ser man nesten aldri slik jakt-
strategi utført i praksis. I nabolandet 
Sverige er det en selvfølge, kanskje fordi 
deres jakttradisjon med drivende hund 
etter rådyr er eldgammel i forhold til her 
hjemme. 

De fleste av disse ulempene unngås når 
du jakter alene med hunden din.. 
Min erfaring er at alenejakt med hund 
etter rådyr ofte på sikt, gir større uttel-
ling. Jeg jager inn et visst antall unghun-
der hvert år, og følger det prinsippet at 
all innjaging skal foregå under alenejakt. 
Derfor utgjør faktisk denne jaktformen 
min hovedsakelige jaktutøvelse etter rå-

dyr, selv om jeg så absolutt synes det er 
både viktig, verdifullt og trivelig å jakte 
sosialt. Fordelene er faktisk mange. Jakta 
blir ikke belastet med  alarmerende for-
postering eller radiostøy. I den grad du 
selv beveger deg strategisk mot vinden, 
langs veger og stier der  det normalt 
er ferdsel hele året, avsettes minimalt 
av skremmende menneskevitring eller 
vindbåren kroppslukt i terrenget før det 
som oftest er for sent for drevdyret å re-
agere. Når drevet er i gang, virker hun-
dens losføring som lydkamuflasje, og du 
kan faktisk i gitte situasjoner, når losen 
bukter jevnt og tett over lengre tid, snike 
deg inn i drevet og skyte dyret. Denne 
måten å spille sjakk med rådyrene på, er 
fantastisk spennende og gir svært ofte 
uttelling. I og med at rådyret ikke har 
hatt mulighet til å registrere annet enn 
at hunden er alene uten medsammen-
svorne, vil du ofte få anledning til å be-
stemme både kjønn og alder på drevdy-
ret før det blir aktuelt å skyte. Sist, men 
ikke minst er alenejakt den udiskutabelt 
beste og eneste riktige måten å jage inn 
en unghund på. Du har ingen forpliktel-
ser overfor utålmodige postskyttere, og 
kan ta den tiden du trenger for å utvikle 
et solid søk. Alle skuddsituasjoner ender 
hos deg og styrker samarbeidet mellom 
jeger og hund, og du slipper situasjoner 
der unghunden stopper opp hos andre 
medlemmer av jaktlaget ved fallet, eller 
under veis tilbake til  deg etter endt los. 
Dette gir deg på sikt en hund som alltid 
søker tilbake til deg, og som du sannsyn-
ligvis vil kunne kalle inn i alle gitte situ-
asjoner, selv under fullt drev. 

Når du jakter alene, legger du alltid 
opp en jaktstrategi mot vindretningen. 
Dette gir hunden absolutte fordeler som 
viltfinner. Du unngår støkk og rådyre-
ne vil som regel ikke være klar over din 
tilstedeværelse før det er for sent. Jakter 
du i eget terreng og har unghund med 
begrenset utslag, er det en fordel å starte 
mot vindretningen med mulig dagleie så 
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nær utgangspunktet som mulig. Beveg 
deg forsiktig og langsomt. Ta lange pau-
ser og gi hunden rikelige muligheter til 
å avsøke terrenget i begge sideretninger 
før du forflytter deg etappevis videre. I 
alle henseende bør du forholde deg helt 
rolig så lenge hunden ligger ute i søk. 
Det nytter ikke å gå seg til rådyr. Se 
på jaktterrenget ditt som et sjakkbrett. 
For hvert skritt du selv tar, mister du en 
brikke, og brenner terreng bak deg. Rå-
dyrenes sjakkbrikker består av syn, hør-
sel og lukt. Synsinntrykk skjerper nys-
gjerrigheten, lyder gjør dem vaktsomme 
og lukten av mennesker skremmer. Det 
finnes i handelen en del ulike luktfjer-
nings produkter, i særdeleshet ameri-
kanske, som har utrolig god virkning. 
Sprayer du støvlesåler, kropp og hatten 
din med disse, bruker kamuflasjeklær, og 
utnytter hundens losføring, har du gode 
kort på hånden i forhold til alle rådyrets 
sanser. De fleste storskogsrådyr kaster 
tvert og forlater terrengavsnittet, dersom 
de krysser menneskespor som er under 
en time gamle. Så lenge all avsetting av 

egne spor og kroppsvitring ligger bak 
deg i forhold til drevet, har du alle brik-
kene inntakt og du er ergo ikke inklu-
dert i drevdyrets strategi. 

Når det forløsende uttaket kommer 
bør du fryse fast som en saltstøtte. All 
forflytning i terrenget, bør foregå mens 
drevet går i fra deg og hundens losfø-
ring er intens med god kontakt med 
drevdyret. Sannsynligheten for at du vil 
få drevdyret på skuddhold ved dagleiet, 
innenfor de første 20 minuttene, er sta-
tistisk, overhengende stor. Dersom dre-
vet de aller første minuttene beveger seg 
fra deg og du er i nærheten av uttaks-
stedet, bør du vente til drevet er på god 
avstand, og deretter så stille og raskt som 
mulig forsøke å snike deg nær opp mot 
uttaksstedet. Ved tap og glissen losførig 
stanser du opp og forholder deg helt 
rolig. Langsomtdrivende og spornøye 
dachshunder med lav losterskel og tett, 
nyansert losføring, får gjerne utrolig god 
kontakt med drevdyret, og ligger ofte 
ikke mer en 20 til 40 sekunder etter dy-

ret når alt går på skinner. Her er det store 
individuelle variasjoner, både fra rase til 
rase og avhengig av sammensetning og 
tilstedeværelse av gode drevegenskaper.  
Rådyr legger opp sin strategi på grunn-
lag av de erfaringene de gjør under veis 
og har minst like mye nytte av disse 
egenskapene hos hunden som jegeren. 
Kort fortalt, dreier det hele seg om de 
av hundens egenskaper som gir rådyrene 
følelse av å ha full kontroll til en hver tid. 

Jakter jeg alene i jomfruelig terreng, 
bruker jeg gjerne å spandere en halvti-
me eller to av losen før jeg legger opp 
strategien. De beste rådyrjegerne lar 
hundens nyansering fortelle seg hvor de 
beste postene er. Etter hvert vil du lære 
din egen hund å kjenne, slik at du kan 
”lese” drevet som en åpen bok. Observe-
rer du at hunden får lengre tap på et gitt 
sted, kan du kalkulere med at dette er en 
ganske giftig post. Det er akkurat som 
om rådyrene tenker, ”aha, den var god, 
den prøver vi en gang til”. Alle punk-
ter i terrenget som passeres mer enn en 

Alenejakt med en lavbeint kamerat har gitt resultater. Foto: Aksel Schjervheim.
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gang er også brennhete poster. Bekkefar, 
myrhalser og flatehogster med odder 
og striper av dekkvegetasjon er aktuelle. 
Større flater, jorder og kraftgater oppsø-
kes også jevnlig under drev, fordi rådy-
rene kan legge inn en ekstra spurt, for 
så å stoppe opp i skogbrynet og sjekke 
forfølgeren. Ofte søker rådyr under drev 
til sterkt småkuperte bergslutninger eller 
sumpmark med tett vier eller ungskog, 
hvor mulighetene for å spille svarteper 
med hunden er uuttømmelige. Aller best 
er kanskje tette granplanteringer eller 
myrer og sumpområder med tett vier-
skog , diker og bekker i rikt monn. Her 
kan de snurre rundt på et minimum av 
areal i timevis. Gi dem god tid. La dem 
bare bukte en halv time eller to, til de 
har kjørt karusell så mange ganger at de 
føler seg trygge. Da har du sannsynligvis 
dannet deg et så godt bilde av drevets 
mønster at du kan snike deg forsiktig 
inn i drevet i god vind og felle dyret. Det 
er store likhetstegn mellom denne situ-
asjonen og det å gå innpå en elglos som 
har stått en time eller to. 

Dyrene sløves ned av sin egen selvsik-
kerhet og slapper av på oppmerksom-
heten. Dette er nesten som å snike seg 
innpå en spilltiur. Rykk frem når hun-
den øser på under god kontakt, og stopp 
momentant, om du så må balansere på 
ett bein, når losen glisner eller hunden 
får tap i nærheten. Jo langsommere du 
rykker frem, jo bedre sjanse har du til å 
kartlegge deg frem til dødsposten. Jakter 
jeg med en erfaren hund med kanon-
søk i terreng hvor jeg er lommekjent og 
kjenner de beste postene, kan det hende 
jeg velger å gå med hunden koblet, til 
en kanonpost før jeg slipper. Gjerne på 
en åsrygg eller en kolle. Dermed har rå-
dyrene bare hørt en bevegelse gjennom 
terrenget før halehenget åpenbarer seg. 
Her er det viktig å gå i motvind, da rådyr 
med forkjærlighet velger dagleie på sli-
ke steder.  Grunnen til at jeg foretrekker 
å velge høytliggende poster, er at disse 
generelt er et sikkert rutevalg for rådyr 
under drev og generelt gir mindre sjanser 
for værstøkking, uansett hvilken side av 
åsen drevet kommer fra. Fortrinnsvis tar 
jeg post på den siden av åsryggen som gir 
meg god utsikt nedoverbakke i medvind, 
slik at eventuell kroppsvitring passerer 
over dyr som kommer nedenunder. Dette 
gjelder fortrinnsvis morgen og formiddag 
med oppadstigende luftstrømmer. 

I noen tilfeller, drar dyret på langfart, 
uansett hva slags hund det har etter seg. 
Det er en utbredt misforståelse at dette 
som oftest er større bukker. Min statistikk 
tilsier tvert i mot at eldre, erfarne bukker 
som oftest bukter veldig bra, nettopp for-
di de har livserfaring, er smarte og bruker 
alle tenkelige muligheter  deres daglige 
habitat har å by på for å riste hunden 
av seg. De vasser bekker, svømmer sågar 
elver på langs, krysser frosne pløyer og 
lager avhopp og rebuser. Derimot er det 
ikke uvanlig at geiter med killinger leg-
ger disse i fra seg og stikker på langfart. 
Et smart triks i slike sammenhenger, er 
å vente musestille et kvarter eller mer for 
så å  lokke med geitas kontaktsignal. Som 
regel kommer killingene som perler på ei 
snor etter kort tid, dersom de ligger i nær-
heten. Jo lengre du venter før du lokker, 
jo raskere reagerer de på lokkesignalet.  
Smaldyr og geiter med to eller flere kil-
linger kan også bukte utrolig snevert, om 
sistnevnte ikke legger fra seg avkommet. 

Jo mer man jakter rådyr alene med dri-
vende hund, jo klarere blir erkjennelsen 
av at det å tette igjen et rådyrterreng med 
poster, er en illusjon. Resultatet avhenger 
av at man gjør de rette tingene i riktig 
rekkefølge. Jakt sammen med gode ka-
merater og en hyggelig passiar rundt tyri-
varmen i skogen, er sikkert verdt sin vekt 
i sølv, men det å tie i skogen sammen med 
en lavbeint, jodlende jaktkamerat, står, tro 
meg, minst til gull. 

Skitt jakt!

OM FORFATTEREN

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

Etter forfatterens mening er alenejakta den udiskutabelt beste og eneste riktige måten å jage 
inn en unghund på. Foto: Jørn Harald Sørli.
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miljøvennlig behandling under garnets innfarging, som er 
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Anti-tex® kolleksjonen til Lanullva har vært utviklet og 
testet over lang tid, og kan vise til svært gode resultater. 
Det er ikke registrert noen etablering av flått på kroppen 
til de som har brukt Lanullva anti-tex® sett.
 
Lanullvaproduktenes effektive ventilering og varmende 
egenskaper gir deg en jevn og behagelig kropps-
temperatur. Når man blir rolig etter fysisk aktivitet er det 
lett å fryse. Med Lanullva unngår du dette. Produktene 
inneholder opptil 80% luft, noe som for øvrig er hemmelig- 
heten for all isolering. Du vil merke dette spesielt når 
du oppholder deg i skiftende utetemperatur og med et 
varierende aktivitetsnivå. Du vil til enhver tid holde deg 
behagelig varm og tørr.
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Obduksjon av rådyr  
– kva finn vi?

Obduksjonar av rådyr for å avdekka årsaker til sjukdom og 
død er utført ved Veterinærinstituttet sidan 60-talet som 
del av vår beredskap og sjukdomsovervaking. Avmagring og 
traumer er viktige dødsårsaker, men rådyr vert også ramma 
av ulike sjukdomstilstandar.

TEKST OG FOTO TURID VIKØREN, KNUT MADSLIEN, 
BJØRNAR YTREHUS*, MARIANNE HEUM, KJELL 
HANDELAND, VETERINÆRINSTITUTTET,  
TURID.VIKOREN@VETINST.NO *NOVERANDE  
ARBEIDSSTAD NINA

Viltaktivitet ved Veterinærinstituttet 
Veterinærinstituttet er det nasjonale la-
boratoriet for vilthelse og viltsjukdom-
mar. Her vert det utført obduksjonar og 
laboratorieundersøkingar av ville dyr 
og vilt i oppdrett. Instituttet driv også 
Helseovervakingsprogrammet for hjor-
tevilt og moskus (HOP). Obduksjons-
aktiviteten har gjennom fleire tiår skaffa 
viktig kunnskap om årsaker til sjukdom 
og død hjå rådyr. Denne artikkelen sum-
merer opp resultata av dette arbeidet 

i perioden 1998 til 2016. Tidsrommet 
samsvarar med perioden Veterinærin-
stituttet sitt noverande digitale prø-
vejournalsystem har vore i bruk. 

Kadaver av vilt som vi mottek til ob-
duksjon, er som oftast dyr funne daude 
utan ytre teikn på skade, samt dyr som 
vert avliva på grunn av sjukdomsteikn 
(foto 1). Innsendar ynskjer primært å få 
avdekka om dyret har sjukdom. Ut frå 
obduksjonsfunna avgjer viltpatologen 
kva andre laboratoriegranskingar (mi-
kroskopi av vevssnitt - såkalla histolo-
gi, bakteriologi, parasittologi, virologi, 
m.m.) som trengst for å greia ut om 
mogeleg sjukdom- og dødsårsak. 

263 rådyr: alder - geografi - årstid
I perioden 1998 til 2016 obduserte Ve-
terinærinstituttet 263 kadaver av viltle-
vande rådyr. Aldersfordelinga av mate-
rialet er vist i figur 1. Omlag 60 % var 
vaksne dyr, medan kalv og ungdyr ut-
gjorde 25 %.  

Figur 2 viser den geografiske forde-
linga av materialet. Det sentrale Aust-
landet var svært overrepresentert og 2/3 
av rådyra kom frå dei tre fylka: Oslo, 

Arbeidet med vilthelse ved Veteri-
nærinstituttet er organisert med ei 
sentral vilthelsegruppe i Oslo som 
utfører hovudaktiviteten på dette 
feltet. Det inneber rutinediagnostikk, 
beredskap mot alvorlege smittsame 
sjukdommar, drift av spesifikke 
overvakingsprogram, systematiske 
innsamlingar, forsking og rådgjeving.  
Obduksjonar av viltkadaver som er 
for store til å sendast i posten, blir 
også utført ved Veterinærinstituttet 
sine regionallaboratorium i Tromsø, 
Trondheim og Sandnes. 

FAKTA

Rådyrkadaver klar for obduksjon. 
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Østfold og Akershus. Dette har truleg 
samanheng med viltgruppa si lokali-
sering i Oslo og at det er relativt kort 
transport inn til obduksjon. Enkeltper-
sonar innan viltforvaltinga i nokre kom-
munar nær Oslo har vist stor interesse 
for rådyrhelse – spesielt vil vi takka Vi-
dar Holthe i Vestby. Vi obduserte 54 rå-
dyr frå Vestby i denne 19-års perioden, 
noko som utgjer 20% av materialet! 

Fordelinga av materialet på dei ulike 
åra er vist i figur 3, som også viser for-
delinga per kvartal og år. Variasjon mel-
lom år kan ha ulike grunnar og ein betre 
landsdekkande statistikk over fallvilt av 
rådyr og årsvariasjonar vil Fallviltregis-
teret i Hjorteviltregisteret gi. Vi mottok 
flest kadaver på etterjulsvinteren (44 % 
- 1. kvartal) og deretter på vårparten (24 
% -2. kvartal) (figur 4). 

Ved ein obduksjon gjer vi som oftast 
fleire funn og kan enda opp med mange 
diagnosar per dyr, nokre av dei er vik-
tigare enn andre. For kvart rådyr har vi 
i denne oppsummeringa sett eit hovud-
funn (hovuddiagnose). Fordelinga (%) 
av ulike grupper av hovuddiagnosar er 
vist i figur 5. Hjå 7 % av dyra var resul-
tatet av våre granskingar negativt, utan 
endeleg konklusjon eller materialet var 
ueigna for gransking.

Avmagring eit vanleg funn
Den vanlegaste hovuddiagnosen var al-
vorleg avmagring (kakeksi) som vart 
påvist hjå 84 dyr (32 %). I tillegg vart 
avmagring funne hjå ytterlegare 48 dyr 
med andre hovuddiagnosar, så i alt var 
132 rådyr (50 %) avmagra. Blant dei som 
hadde avmagring som hovuddiagnose, 
var 62 % frå 1. kvartal, 20 % frå 2. kvar-
tal, 7 % frå 3. kvartal og 11 % frå 4. kvar-
tal.  Det avspeglar at etterjulsvinteren og 
tidleg vår kan vera ein flaskehals og at 
dei svakaste rådyra bukkar under av av-
magring. Mange av dei avmagra dyra var 
gamle individ med sterkt nedslitne ten-
ner (foto 2) og dei hadde ofte tilleggs-
diagnosar som diaré, unormalt vom- og 
tarminnhald, belasting med ulike para-
sittar, samt ulike betennelsestilstandar. 

Traume var ei anna viktig dødsårsak 
(16 %) som også inkluderte  dyr som var 
avliva på grunn av brotskadar. Rovdyr-
drept utgjorde 10 % av dei obduserte 
rådyra. Hund og gaupe var oftast inne 
i bilete, samt raudrev i nokre få tilfelle. 
Fallviltregisteret i Hjorteviltregisteret 
vil gi ei god landsoversikt over kor man-
ge av dei innmelde rådyra som døyr av 
traume og rovdyr.

Infeksjonar – viktig dødsårsak
Ulike betennelsestilstandar og infeksjo-
nar var hovuddiagnose hjå 42 dyr (17 %) 
og tilleggsdiagnose hjå mange avmagra 
dyr. Dette dreia seg i all hovudsak om 
ulike bakterielle infeksjonar, men tre dyr 
hadde den alvorlege virussjukdommen 
vondarta katarrfeber. Les meir om den 
på faktaarket vårt http://www.vetinst.
no/sykdom-og-agens/vondarta-katarr-
feber-hjortedyr.

Lungebetennelse (foto 3) årsaka av 
ulike bakteriar var mest vanleg, men vi 
påviste også brysthinnebetennelse, ledd-
betennelse, bukhinnebetennelse, infiser-
te sårskadar, blodforgiftingar (sepsis), 
samt betennelse og verkebyllar (abscess-
ar) i andre organ og vev. Oftast dreia det 
seg om infeksjonar med pussdannande 
bakteriar som Truperella pyogenes og 

ulike stafylokokkar, samt noko sjeldnare 
pasteurellabakteriar og E. coli. Elles på-
viste vi listeriose (Listeria monocytogenes) 
hjå to dyr og fugletuberkulose (aviær tu-
berkulose, Mycobacterium avium avium) 
hjå eitt dyr. 

Parasittane med på lasset – kan bli tungt
Parasittar (snyltarar), både utvendige 
(ektoparasittar) og innvendige 
(endoparasittar), var eit svært vanleg 
funn, men då i all hovudsak som tilleggs-
diagnosar. Svekka og avmagra dyr var ofte 
tungt belasta med ulike parasittar som ein 
også finn hjå rådyr i normal ernæringstil-
stand, men då i mindre mengder. 

Pelslus (Damalinia meyeri) og skog-
flått (Ixodes ricinus) var vanlege utven-
dige parasittar, samt hjortelusfluga 
(Lipoptena cervi) på dyr frå deler av 

Figur 1: Aldersfordeling av 263 rådyr obdusert ved Veterinærinstituttet 1998-2016.

Figur 2: Geografisk fordeling av 263 rådyr obdusert ved Veterinærinstituttet 1998-2016.
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Austlandet. Skogflått kan vera berar av 
ulike smittestoff som årsaker sjukdom-
mar hjå menneske og dyr. Hjå nokre 
rådyr var skogflått sannsynleg årsak til 
bakteriell blodforgifting og hjå kalvar 
og svekka dyr tungt angripne av flått, 
var nok flåtten i seg sjølv sterkt be-
lastande.  Alvorlege angrep av pelslus 
var vanleg på etterjulsvinteren og spesi-
elt hjå dyr i dårleg kondisjon. Tre rådyr 
fekk registrert dette som hovuddiag-
nose (under kategorien «andre» i figur 
5). Pelslus gir kløe og når dyret klør seg 
oppstår det pelsslitasje som gjer at dyret 
ser hårlaust ut. 

Nesten utan unntak fann vi ynglek-
nutar av rådyret sin vesle lungemark, 
Varestrongylus capreoli, i form av grågu-
le fortetta område i bakre randparti av 
lungene. Denne parasitten er svært van-
leg og er normalt utan sjukdomsmessig 
tyding. Enkelte svekka dyr hadde meir 
tunge infeksjonar som affiserte større 
delar av lungevevet. Vi påviste også stor 
lungemark av typen Dictyocaulus sp. hjå 
nokre rådyr– desse parasittane er synlege 

med det blotte auga i bronkieforgreinin-
gane i motsetnad til den vesle lungemar-
ken. Ved tunge lungemarkangrep kan 
ein bakteriell lungebetennelse oppstå 
som ein fylgjetilstand og det påviste vi 
på enkelte dyr. Hjå eitt dyr vart infek-
sjon med stor lungemark registrert som 
hovuddiagnose (under kategorien «an-
dre» i figur 5).

I løypemagen og tarm vart det påvist 
ulike rundormar (nematodar). Andre 
meir sjeldne funn var den vesle leve-
rikta (Dicrocoelium dendriticum), buk-
holemark (Setaria sp.) og cysticerkar 
i levra eller bukhola - også kalla tinter 
(mellomvertsstadium av bendelmarken 
Taenia hydatigena som finnest i tarmen 
hjå hund, ulv og rev).

Diaré – noko nytt?
Hjå 19 dyr (7 %) var hovuddiagnosen 
knytt til lidingar i fordøyelsessystemet 
(mage/tarm) i form av fordøyelsespro-
blem (indigestion), tarmbetennelse (en-
teritt) og diaré. I tillegg hadde mange 
dyr med hovuddiagnosen avmagring 

også teikn på endringar i fordøyelse-
systemet. 

Nokre dyr hadde «sur vom» årsaka 
av inntak av store mengder lettfordøy-
eleg, karbohydratrikt fôr. Dette årsakar 
ei rask endring i vomfloraen med opp-
formeiring av mjølkesyrebakteriar som 
gir unormalt surt vominnhald med på-
følgjande forsuring av blodet (acidose), 
noko som er dødeleg i alvorlege tilfelle 
(foto 4). 

Dei siste åra har diaré hjå rådyr i au-
kande grad blitt rapportert her i landet, 
spesielt rundt Oslofjorden.  Diaré hjå 
rådyr er eit velkjent problem i Danmark 
(«råvildtsyge») og førekjem også i Sve-
rige. Problemstillinga er kompleks og 
truleg multifaktoriell.

I regi av HOP vart det i 2015 sett i 
gang ei omfattande systematisk prøveta-
king og analysar av rådyr med diaré som 
kom inn til obduksjon og i alt 10 rådyr 
er så langt undersøkt på denne måten. 
Granskingane våre har vist at det heller 
ikkje her i landet synest å vera ein en-
keltfaktor eller eit spesifikt smittestoff 

Aldersslitasje av tenner. Dette dyret hadde 
svært nedslitte tenner, noko vi ofte finn hjå 
avmagra rådyr.

Figur 3: Fordeling av 263 obduserte rådyr på årstal og per kvartal for kvart år.

Sur vom. Fjorårskalv i god kondisjon som vart avliva i februar 2015 i 
Oslo fordi den ikkje greidde å reisa seg.  Obduksjonen viste at vomma 
var utspilt og fylt med store mengder lysegul, tyntflytande veske iblan-
da rikeleg gulrotbitar, ein del potetbitar, samt eit finfordelt, lyst noko 
fiberrikt materiale som mogeleg var brød (foto 4). Vominnhaldet lukta 
svært surt og hadde ein pH på 4,5 (unormalt lågt).

Lungebetennelse. Rådyrkalv funne daud i Vestby oktober 2004. Her 
er det opna inn til brysthola og ein ser lungene og deler av hjarta i hjar-
teposen. Dei mørkeraude områda av lungene er betente, mens ein ser 
lyseraudt normalt lungevev i bakre deler (til venstre i biletet). Dyret 
hadde i tillegg ein del stor lungemark i lungene og det vart dyrka fram 
sjukdomsframkallande stafylokokkbakteriar frå lunge og indre organ. 
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(virus, bakterie eller parasitt) som er 
årsak til diaréen.  

Fôrskifte i samband med fôrings-
plassar kan bidra med å forstyrra balan-
sen i fordøyelsessystemet. Obduksjons-
aktiviteten vår gjennom fleire tiår har 
vist at diaré er eit vanleg funn på svært 
gamle og avmagra rådyrgeiter, særleg på 
etterjulsvinteren. Ofte har desse nytta 
seg av fôringsplassar. Vi har funne ulike 
teikn på svikt i fordøyelsen og varierande 
grad av belasting med ulike parasittar og 
infeksjonar. Dei er «mett av dage» med 
nedslitne tenner, og utvikling av fos-
ter og det krevjande næringssøket om 
vinteren, vert ei ekstra påkjenning. Der-
som disse dyra plutselig får tilgang på 

karbohydrat-rikt og/eller protein-rikt 
fôr på ein fôringsplass, kan det føra til 
fordøyelsessvikt, enten akutt eller i litt 
langdrag, som dermed kan bli den en-
delige «spikaren i kista». Diaré er i slike 
tilfelle eit sjukdomsteikn i sluttfasen av 
dyret sitt liv og ikkje primærårsaka til at 
dyret er sjukt.

Diaré vart også påvist hjå enkelte rå-
dyr blant andre aldersgrupper og på an-
dre tider av året. Det kan då dreie seg om 
høg belasting med mage-/tarmparasitter 
eller brå fôrskifte til dømes om våren. 
Dette kan forstyrra den viktige balansen 
i fordøyelsessystemet.

Vi har dei siste åra hatt relativt milde 
vintre og rådyrbestanden her i landet har 

auka. Dette kan, spesielt i område med 
svært høg dyretettleik, føra til større 
smittepress når det gjeld parasittar enn 
tidligare. Milde vintre fører også til eit 
mindre fråfall av svekka og gamle dyr – 
dei lever lengre før dei døyr og då ofte 
med ein diarétilstand i sluttfasen.

Tåler ikkje alle beiteplanter
I 2015 påviste vi for første gang bar-
lindforgifting hjå rådyr, som tidlegare 
er påvist hjå elg. Totalt vart det diagnos-
tisert sju rådyr med barlindforgifting 1. 
kvartal i 2015 og 2016. Barlind (Taxus 
spp) inneheld svært sterke giftstoff (ta-
xiner) som ved høg nok dose kan årsaka 
akutt hjertedød. Typisk for elg og rådyr 
som har døydd av barlindforgifting, er at 
dei ikkje har ytre teikn på sjukdom eller 
skade og blir funnet om vinteren, ofte i 
eller i nærleiken av hagar/bustadområde 
der det er planta barlind. Les meir om 
denne planteforgiftinga i ein artikkel i 
Hjorteviltet frå 2015 (s. 36-37).

To rådyr hadde mistanke om str-
andrøyrforgifting. Strandrøyr (Phalaris 
arundinacea) er ei grasplante som veks 
på fuktige stader og er nokså vanleg i 
hele landet. Under spesielle veksttilhøve 
kan planta danna giftstoff.  Diagnosen 
strandrøyrforgifting er usikker sidan den 
er basert på påvising av eit pigment i 
hjernevev, som er svært vanskeleg å skilja 
frå eit pigment som normalt vert avleira 
i hjernen hjå gamle dyr. 

Andre lidingar
Nitten dyr fekk ulike andre hovuddiag-
nosar og her har vi lagt inn dei fire dyra 
som hadde parasittar som hovuddiag-
nose (tre pelslus og ein stor lungemark). 
Elles påviste vi svulstar (kreft) hjå fire 
dyr, parykkhorn (vekstforstyrring av 
bastkledd gevir) hjå to dyr og misdan-
na augo hjå to individ. Eit dyr hadde 
døydd som fylgje av at ein plommestein 
med skarpe kantar (!) hadde skore hol 
på spiserøyret med påfølgjande beten-
nelse som hadde spreidd seg heilt inn 
i brysthola.

OM HOVEDFORFATTEREN

Turid Vikøren er veterinær og har dok-
torgrad i viltsjukdommar. Ho har brei 
kompetanse innan vilthelse og har 
arbeidd med dette fagfeltet ved Ve-
terinærinstituttet sidan tidleg 90-tal. 
Dette har omfatta sjukdomsdiagnos-
tikk og – beredskap, helseovervaking, 
forsking, rådgjeving og kunnskaps-
spreiing.

Figur 4: Kvartalsvis fordeling av 263 obduserte rådyr, 1998-2016.

Figur 5: Fordelinga av ulike grupper av hovuddiagnosar påvist hjå 263 rådyr obdusert 
1998-2016.
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En stor eller mange små?  
Ulvens valg mellom elg og rådyr

Det er ikke tettheten av elg, men rådyr som bestemmer ulvens 
meny. Ved høy tilgang foretrekker ulven å drepe rådyr over den 
6-12 ganger større elgen. Valget avgjøres av kostnad-nytte-for-
holdet forbundet med de to svært ulike byttedyrene. 

TEKST BARBARA ZIMMERMANN*, HÅKAN SAND**, 
ANN EKLUND**, CAMILLA WIKENROS** OG PETTER 
WABAKKEN* DET SKANDINAVISKE ULVEFORS-
KNINGSPROSJEKTET WWW.SLU.SE/SKANDULV,  
*HØGSKOLEN I INNLANDET, AVD. FOR ANVENDT ØKO-
LOGI OG LANDBRUKSFAG, CAMPUS EVENSTAD 
**SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SLU, INSTI-
TUTIONEN FÖR EKOLOGI, GRIMSÖ FORSKNINGS-
STATION

Å bytte bytte
Generalister blant rovdyr er arter som kan 
livnære seg av et bredt spekter av byttedy-
rarter. Men hvordan velger de fra dagens 
meny? Når de har tilgang til flere byttedy-
rarter, faller valget helst på arten som gir 
stor avkastning og små kostnader forbundet 
med å finne, drepe og håndtere byttedyret. 
Sjansen for å oppdage et byttedyr øker med 
byttedyrets bestandstetthet, og derfor er dy-
retetthet en avgjørende faktor for rovdyrets 
valg. Når tilgangen til en gitt art er lav, kan 
rovdyret heller velge en annen bytteart som 
er mer tallrik og lettere å oppdage. Og når 
en byttedyrart forekommer i høy tetthet, 
kan rovdyret ta mer av denne arten enn hva 

tettheten tilsier. Valg av byttedyrart som er 
disproporsjonalt til dens tetthet kalles for 
«prey switching», noe som på norsk vil noe 
uheldig fortone seg som «å bytte bytte». Ge-
neralistrovdyrenes switching kan føre til en 
stabilisering av byttedyrbestander, fordi rov-
dyrtrykket på arter med lav tetthet vil min-
ke på bekostning av de mer tallrike artene. 

En annen viktig faktor i kostnad-nyt-
te-regnestykket er energien som blir til-
gjengeliggjort når rovdyret har funnet og 
drept et byttedyr. Et stort byttedyr betyr 
at rovdyret kan ta en lengre pause fra den 
energikrevende jakten. Samtidig kan det 
være risikabelt å legge ned et stort byt-
tedyr, fordi store dyr har ofte utviklet 
forsvarsegenskaper for å komme seg le-
vende fra rovdyrangrep, i motsetning til 
mindre arter som heller satser på fluktatferd. 
 
Ulvens valg fra klauvvilt-menyen
Ulven er det landlevende pattedyret med 
videst naturlig utbredelse i verden. Som 

typisk generalist lever den av et stort spek-
ter av byttedyrarter og menneskeskapte 
matkilder i sitt utbredelsesområde. Men 
det er klauvviltet som dominerer menyen. 
I områder der ulven har tilgang til flere 
klauvviltarter, er det gjerne de middels-
store artene som blir tatt. I Polen for ek-
sempel har ulv tilgang til elg, hjort, rådyr 
og villsvin. Her er det den mellomstore 
hjorten som dominerer dietten. Og i Yel-
lowstone Nasjonalpark foretrekker ulven 
også hjorten over de store artene bison og 
elg og den mindre arten hvithalehjort. 

I ulvens utbredelsesområdet i Skandi-
navia finnes det så langt lite hjort. Derimot 
er området dominert av elg, og rådyrtett-
heten følger en tydelig nord-sør-gradient. 
I barskogen i Østerdalen og de tilgren-
sende områdene i Jämtland og Dalarne i 
Sverige forekommer rådyret bare i svært 
lave bestander (Figur 1). Lenger sør i ul-
vens utbredelsesområde er landskapet mer 
åpent og fragmentert, et lappeteppe av 
skog og landbruksarealer, et gunstig ha-
bitat for rådyr. Rådyrtettheten øker der-
med fra nord til sør. Denne gradienten i 
klauvvilttetthet gjorde det mulig for det 
Skandinaviske Ulveforskningsprosjektet 
SKANDULV å studere ulvens valg av 
byttedyr [1], der valget står mellom elgen 
og det 6-12 ganger mindre rådyret. Vi 

Figur 1: I ulvenes utbredelsesområde avtar rådyrtettheten fra sør til nord som en følge av mindre kulturlandskap og lengre perioder med mye snø. 
Foto: Skarphedinn Thorisson.
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forventet at ulveflokker med tilgang til lite 
elg og/eller mye rådyr i reviret vil drepe 
flere rådyr enn elg og vice versa. I tillegg 
studerte vi ulvenes umiddelbare byttedyr-
valg. Vi forventet at ulvenes valg på et gitt 
tidspunkt og i et gitt område i reviret ville 
være avhengig av den lokale byttedyrtett-
heten: I områder med høy rådyrtetthet vil-
le ulvene velge rådyr over elg, og i områder 
med høy elgtetthet ville de heller velge elg. 
 
Å tallfeste ulvens diettvalg og byttedyr-
tetthet

Vi studerte ulvens valg av byttedyr i 17 
ulverevir i totalt 26 ulike studieperioder 
vinterstid. Studieperiodene varte gjen-
nomsnittlig 57,4 døgn, i all hovedsak i 
månedene januar til mars. Minst en av de 
to voksne ulvene i flokken var merket med 
GPS-halsbånd som var programmert til å 
ta posisjoner hver time eller hver halvtime 
i løpet av studieperioden. Posisjonsdata ble 
lastet ned fortløpende, slik at feltpersonell 
kunne oppsøke klynger med posisjoner, så 
kalte clustere, i felt kort tid etter at ulvene 
hadde forlatt oppholdsstedet [2]. På clus-

terne ble det lett etter byttedyrrester, og 
vi samlet inn kjever av ulvedrept klauvvilt 
for senere aldersanalyser. På denne måten 
fant vi 297 (73%) ulvedrepte elger og 112 
(27%) rådyr.

For å finne tetthet og fordelingen av elg 
og rådyr i ulverevir brukte vi møkktellinger 
i ruter på 1 km2 som var fordelt over hele 
reviret, totalt 50 – 100 ruter per revir. Langs 
den 4 km lange kantlinjen til hver rute la 
vi ut 40 prøveflater på 100 m2. Prøvefla-
tene ble oppsøkt rett etter snøsmeltingen 
for å telle antall hauger med vintermøkk, 

Figur 2: Rådyrets andel av hjortevilt drept av ulvepar (svart) og ulveflokker (rødt) vinterstid i forhold til ulverevirets rådyrtetthet (a), elgtetthet (b) 
og andel rådyr av all hjortevilt (c). Hver prikk representerer en vinterpredasjonsstudie gjennomført i 17 ulike ulverevir. Ulvens valg av rådyr over elg 
var avhengig av den samlede rådyrtettheten i reviret (regresjonslinjer i a) eller den antallsmessige andelen av rådyr av alt hjortevilt i ulvereviret 
(regresjonslinjer i c), men uavhengig av elgtettheten (ingen linjer i b). Ulvepar tok som regel et høyere andel rådyr enn ulveflokker. 
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dvs møkk som ble lagt igjen etter lauvfal-
let. Rådyrmøkk ble det bare lett etter og 
registrert på de innerste 10 m2 av prøve-
flaten på grunn av at den er vanskeligere å 
oppdage. For å komme fra antall møkk til 
antall dyr delte vi antall møkkhauger med 
antall døgn siden lauvfall og defekasjons-
raten. Denne raten oppgir hvor ofte en elg 
eller et rådyr skiter i løpet av et døgn, og 
publiserte verdier oppgir gjennomsnittlig 
14 hauger per døgn for elg og 22 for rådyr. 
Ved hjelp av geografiske analyseverktøy 
laget vi kart som viste fordelingen av elg 
og rådyr i ulverevirene, og vi beregnet den 
gjennomsnittlige tettheten og totalantallet 
byttedyr for hvert revir.

Rådyrtettheten er avgjørende for ulvens 
diettvalg
Andelen rådyr av all hjortevilt drept av 
ulv var avhengig av den gjennomsnittlige 
rådyrtettheten i revirene (Figur 2a), mens 
det ikke var noe sammenheng med elgtett-
heten (Figur 2b). Forholdet mellom antall 
rådyr og elg i et gitt ulverevir var dermed 
med på å forklare ulveflokkens diettvalg 
(Figur 2c). Modellene våre forutsier at 
ulver i revir med  > 1 rådyr/km2 tar flere 
rådyr enn elg, og at rådyr kan utgjøre 70% 
av alt hjortevilt drept av ulv hvis tettheten 
ligger på rundt 3 rådyr/km2. I ulverevir 
med like høye tettheter av rådyr og elg ville 
ulver drepe like mange av hver art. I tillegg 
viser modellene at ulvepar uten valper tar 
omtrent dobbelt så mange rådyr enn ulve-
flokker i revir der det er like mange rådyr 
som elg. Vi må ta et lite forbehold når det 
gjelder tolkningen av modellene, fordi vi 
har lite data fra revir med høy rådyrtetthet.

Derimot har vi mye data for analyse-
ne innenfor ulverevirene. For hvert ul-
vedrept kadaver finnes det et estimat på 
de lokale elg- og rådyrtettheter. Analyse-
ne viser at den lokale rådyrtettheten var 
en avgjørende faktor for ulvenes valg av 
byttedyr: Sannsynligheten for at ulvene 
valgte rådyr over elg økte med rådyrtett-
het, og ved lokale tettheter på ca 6 rådyr/
km2 var sannsynligheten for valg av elg 
og rådyr like stor (Figur 3). Rådyrtetthe-
ten var gjennomsnittlig 9 ganger høyere 
på rådyrdrapsplasser enn på elgdraps-
plasser. Tilsvarende var elgtettheten 
gjennomsnittlig bare 1,5 ganger høyere 
på elgdrapsplasser enn på rådyrdraps-
plasser. Snømengden ved drapsplassen 
på drapstidspunktet og om drapet skjed-
de tidlig eller sent på vinteren hadde in-
genting å si for valg av byttedyr. Valget 
var heller ikke styrt av hvor sultne ulve-
ne var, beregnet som en kombinasjon av 
størrelsen til og tiden gått siden forrige 
byttedyr.

Våre analyser viser at ulvenes valg av 
rådyr over elg skjer som en umiddelbar 
respons på den lokale tilgangen til rådyr, 
men også som en langtidsstrategi når tett-
heten i reviret overstiger 1 rådyr/km2. Mu-
ligens er rådyret med sin lille kropp ikke 
noe lønnsomt byttedyr for ulven når det 
forekommer i lave tettheter og spesielt da 
for større ulveflokker der mange skal dele 
på kadaveret. I tillegg til at sjansen for å 
møte et rådyr øker rent statistisk med 
økende tetthet, kan også sårbarheten til 
rådyrene øke. Ved høye tettheter kan det 
oppstå innerartskonkurranse for rådyr, dy-
rene kan forekomme i større grupper som 
kan gjøre dem lettere å oppdage, og deres 
oppholdssteder kan bli mer forutsigbare 
for ulv. Dermed kan man tenke seg at ul-
ven fortrinnsvis bør jakte i områder med 
lokalt høye rådyrtettheter. Vi har tidligere 
studert hvilke faktorer som utsetter rådyr 
og elg for å bli tatt av ulv [3]. For rådy-
ret økte risikoen i de deler av reviret der 
ulven brukte mye av tiden sin, men uten 
kobling til rådyrtetthet. Til sammenlig-
ning var elgens risiko for å bli tatt av ulv 
størst i områder med høye lokale elgtett-
heter, hvor også ulvene brukte det meste av 
tiden sin. Det som virker som to motstri-
dende resultater i de to studiene gir heller 
et helhetlig bilde av ulvens drapsmønster: 
1) ulvens områdebruk er ikke styrt av lo-
kale variasjoner i rådyrtetthet, men heller 
av elgtettheten, 2) elgtettheten påvirker 
dermed direkte og indirekte risikoen for 
at elg og rådyr blir tatt av ulv, og 3) den 
lokale rådyrtettheten påvirker ulvens valg 
for enten rådyr eller elg. 

Innsats og risiko
Som innledningsvis nevnt, er diettvalg 
mye styrt av kostnadene forbundet med 
å finne og håndtere et byttedyr, og hvor 
vidt dette kan påvirke nettogevinsten fra 
det drepte byttedyret. Ser man kun på 
kroppsstørrelsen til rådyr og elg, burde ul-
ven derfor heller velge elg over rådyr når 
de forekommer i like store tettheter. Er 
elgen vanskeligere å få tak i? En tidligere 
SKANDULV-studie viser at andelen vel-
lykkete jaktforsøk er den samme for elg og 
rådyr; har et angrep startet så lykkes det 
i like stor grad for elg og rådyr [4]. Der-
imot kan elgen framstå som en risiko for 
ulven, noe som har blitt beskrevet i andre 
studier. At ulven i Skandinavia foretrekker 
elgkalver ovenfor voksen elg [5, 6], og at 
nyetablerte ulvepar i større grad tar rådyr 
enn etablerte og erfarne ulvepar med val-
per, kan tyde på en slik årsak.
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Figur 3: Sannsynligheten for at ulv dreper 
rådyr heller enn elg er avhengig av den lokale 
variasjonen i rådyrtetthet innenfor ulverevir. 
De blåe linjene viser den beregnete sam-
menhengen med gjennomsnitt (heltrukket) 
± standardfeil (stiplet). Den svarte stiplete 
linjen indikerer like stor sannsynlighet for at 
ulv dreper rådyr som elg.
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Elgen  
– forskningsobjekt og turistmagnet i Østerdalen

Norsk Elgsenter tilbyr elg på nært hold og forskningskunn-
skap som er rykende fersk fra Evenstad-forskerne. Men hva 
kan forskes på halvtamme elger? 

TEKST RUBEN BØTUN OG SVERRE-OSCAR ØVERBY 
STYRELEDER FOR NORSK ELGSENTER 

Forsøk på å hindre beiteskader
Det har tidligere vært gjort få forsøk på 
Evenstad-elgene. I fjor sprøytet Simen 
Pedersen  illesmakende stoff på ungfu-
ru for å undersøke om det kunne hindre 
skogskader. Han plasserte furu med ulike 
behandlinger i elghegnet, og lot elgen ha 

tilgang til de i 23 timer for så å registrere 
beitegrad og toppskuddbeite.  Resulta-
tene viste at sprøytinga reduserte beite-
trykket, men at behandlingen må gjentas 
hvert år. Lønnsomheten av tiltaket vil 
være et spørsmål om kostnaden ved be-
handling i forhold til gevinsten ved unn-
gåtte skader.

For å kunne drive forsking på dyr 
er det strenge krav om godkjenning av  

 
forsøksenheten, krav til de enkelte forsø-
kene, personell og hold av dyra. I tillegg 
må alle dyr i fangenskap bli godkjent av 
Mattilsynet, som overvåker dyrevelfer-
den.

Måleinstrument i magen
Høgskolen og eierne av elgene jobber 
med å komme til en felles avtale om bruk 
av elgene, som kan åpne opp for flere for-
søk. Det er et ønske fra både Norsk Elgs-
enter og Høgskolen at elgene brukes til å 
skaffe mer kunnskap. Det finnes mange 
muligheter for forsøk som kan prøves på 
de halvtamme elgene på Evenstad. 

På Norsk Elgsenter kan man komme tett innpå skogens konge. Foto: Ruben Bøtun.
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Når halvtamme elger er inngjerdet gir 
det begrensninger ettersom elgene vil 
være i en unaturlig situasjon sammen-
lignet med ville elger i skogen. Men 
elger som er inngjerdet, er ypperlige 
forsøksdyr der en kan utføre pilotforsøk 
med mulighet til fullstendig overvåk-
ning, og dermed sørger man for at dy-
rene er under trygge vilkår. Dette er en 
unik mulighet for å teste ut ulike typer 
utstyr som brukes til å overvåke ville 
dyr, og prøving og feiling av nye meto-
der. Det vil være enkelt og trygt å gjøre 
små endringer på enten innstillinger 
eller praktiske endringer på utstyret 
som brukes til forsøkene. 

Interne sensorer, som plasseres i vom 
eller under pelsen kan gi kontinuerlig 
informasjon om kroppstemperatur, puls 
og stressnivå. Dette gir muligheter til å 
studere elgens fysiologi. Eksterne sen-
dere og mottakere, som f. eks GPS fes-
tes på halsbånd og kan testes på elgene 
for å sikre at utstyret oppfyller kravene i 
de enkelte prosjektene, før en tester det 
ut på ville elger. Ved å sette kamera på 
halsbånd, kan man få informasjon om 
elgens adferd og diettvalg.

Det kan være aktuelt å forsøke med 
planting av furu i forsøksområder i 
tilknytning til hegnet og teste ut flere 

antibeitestoffer, for å unngå at de ny-
plantede trea blir nedbeitet. En annen 
mulighet er å teste ut beite på furu med 
ulik genetisk sammensetning , og ulike 
vokseforhold (næring, skygge, etc.). Det 
kan også være aktuelt å prøve ut hvor-
dan kombinasjoner av ulike fôrtyper 
for vinterfôring av elg reduserer beiting 
på ungfuru. Det ville vært interessant å 
finne en fôrkombinasjon som tilfreds-
stilte fôrbehovet slik at elgene ikke 
hadde noe særlig behov for å beite furu.

Elgokse og reproduksjon
Vi tror veldig mange ser for seg en el-
gokse med stort gevir når en snakker om 
elg. Utenlandske turister ser for seg det 
kjente varselskiltet når en snakker om 
elg, den løpende elgoksen. Derfor tror 
vi at en elgokse er viktig å vise fram, 
når vi har et elgsenter. Hvis vi ønsker 
reproduksjon av vår lille elgbestand er 
det også viktig med begge kjønn. Norsk 
Elgsenter er vinteren 2017 i dialog med 
et elgsenter i Sverige om å kjøpe Fritjof, 
en elgokse på 3 år, som kanskje kan vi-
dereføre sine elggener på Evenstad. På 
grunn av CWD-utbruddet blir det en 
utfordring å få Matilsynets godkjenning 
på innførselen av elgen fra Sverige.

Øke interesse og kunnskap om elg og alt 
rundt den
Målet til Norsk Elgsenter AS er å ska-
pe aktivitet i nærområdet, øke interessen 
for og kunnskapen om elgen som dyr, og 
i tillegg få enda en attraksjon i Stor-Elv-
dal.  Med den store elgstammen, og det 
årlige overskuddet som har blitt høstet 
av denne, har elgen vært viktig for lokal-
befolkningen i mange år. Stor-Elvdals 
grunneiere gikk i bresjen for et orga-
nisert arbeid i forvaltningen av arten, 
og har senere vært en aktiv part i flere 
prosjekt som har som mål å framskaffe 
mere kunnskap om viltet og dets om-
givelser. Høgskolen har som oppgave å 
formidle kunnskap, og Norsk Elgsenter 
en naturlig kanal i informasjonsformid-
lingen som vil være en del av framtiden 
på Evenstad. Besøkende på Norsk Elgs-
enter skal få kunnskap om både elg og 
alt rundt elgen, som for eksempel rovdyr, 
åtseletere og plantelivet som har en inn-
virkning på elgstammen i Norge. Erfa-
ringene fra Finnskogen er at det å drive 
et elgsenter er krevende, men med nye 
eiere, nye idéer, og et samarbeid mellom 
elgsenteret og høgskolen har vi tro på at 
det vil være en stor attraksjon å komme 
til Evenstad for å besøke elg på nært 
hold. Det finnes mange muligheter når 

Elg som er inngjerdet kan gi oss mange svar i forhold til en framtidsrettet elgforvaltning. Foto: Ruben Bøtun.
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en har fagpersonell og topp moderne fa-
siliteter. 

Samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet 
og Norsk Elgsenter
Det er krevende å utvikle et elgsen-
ter med bare private midler, derfor har 
elgsenteret inngått et samarbeid med 
Høgskolen i Innlandet, Campus Even-
stad. I første omgang ble det satt opp 
inngjerding på et jorde på campus, og 
nå blir det utviklet en kunnskapssti som 
skal formidle kunnskap til dem som går 
stien. Det er flere utfordringer ved å ha 
et elgsenter på Evenstad. Topografien i 
inngjerdingen er ensformig og avstan-
den fra de større byene er lang. Vi jobber 
derfor målrettet for at opplevelsen og 
tilgangen skal bli så god som mulig. Vi 
håper også at mange forbikjørende langs 
Riksveg 3 vil stoppe på Evenstad for å 
få et avbrekk i bilkjøringen. Vi har som 
mål å vise tradisjonsrike fangstgroper. 
Samtidig ønsker vi at besøkende kan se 
animerte elger falle i gropen med hjelp 
av nettbrett eller mobiltelefon. Vi ønsker 
å forklare dagens forskningsmetoder 
rundt økologi, både ved å la besøkende 
utføre et lite forskningsprosjekt i mindre 
skala og formidle gjennom lek og spill. 

Evenstadstudentene vil få muligheten til 
å benytte seg av fasiliteter som gir nye 
former for læring. På senteret jobber stu-
denter som naturveiledere der de kan ut-
øve teori i praksis.  Ved å plassere et be-
søkssenter på en høgskole som stadig får 
flere ansatte med økt kompetanse innen 
forskning på økologi har elgsenteret et 
enormt potensiale til å bli ledende innen 
kunnskapsformidling. Med en offensiv 
og fremoverlent tankegang er potensia-
let for å lykkes stort. 

Ledende innenfor elg og kunnskapsfor-
midling
Vi ser for oss at barn, ungdom og voks-
ne som ønsker å oppleve dyr og natur 
på nært hold vil besøke Norsk Elgs-
enter. De vil ha muligheten for ulike 
former for læring, både tradisjonelle, 
innovative og teknologiske. Vi skal vise 
fram fangstredskapene som våre for-
fedre brukte for mange tusen år siden, 
og presentere utviklingen som har ført 
til dagens moderne jakt og fangst av 
vilt. Et besøk ved Norsk Elgsenter vil 
føre til et avbrekk i kjøringa og man blir 
mer obs på elg langs riksveien etterpå. 
Kanskje kan et besøk ved elgsenteret bi-
dra til å minske antall elgpåkjørsler på 

strekningen mellom Oslo og Trondheim. 
Våre besøkende skal reise fra Evenstad 
med mye mer kunnskap om både elg, 
andre dyr og natur.

Vi mener det er viktig å formidle 
kunnskap om både elg og alt rundt elgen 
til både norske og utenlandske besøken-
de. Vi skal bli ledende innenfor elg og 
kunnskapsformidling.
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Storoksene i Dovrefjell-
området
Storokser er mangelvare i elgskogen mener mange jegere, og synes at det er alt for få store 
okser å treffe på i skogen. I motsetning til kuene, som får leve lenge for å holde produksjonen 
oppe, har beskatningen på oksene i de fleste områder vært beinhard. I de fleste områder har 
dette ført til at det er svært få okser som får sjansen til å leve lenge nok til å nå skikkelig stør-
relse. Og bli den elgoksen som de fleste elgjegere drømmer om. Store okser trengs i elgskogen 
slik at de beste genene får leve videre. I Dovre og Folldal kommuner er det gjort grep for å 
øke bestanden av store okser og Dovrefjellsområdet har de siste årene utmerket seg som et av 
de stedene i landet vårt hvor det blir skutt mange store elgokser. 

TEKST OG FOTO  BJØRN BRENDBAKKEN

Snøforholdene er avgjørende, 
men normalt er november og 
desember trekktid for elgen i 
Dovrefjellområdet. Dersom 
det kommer mye snø allerede 
tidlig i november må selv de 
større oksene kapitulere og 
forlate det trygge vierkrattet 

øverst i fjellbjørkeskogen, og 
gi seg ut på en farlig vandring 
ned i dalene hvor de opplever 
mye stress i forbindelse med 
veier, jernbane og mennesker. 
Men, er det lite snø, kan elgen 
oppholde seg øverst i fjellbjør-
keskogen til langt ut i januar 

og februar. Jeg har under slike 
vintre med ekstremt lite snø 
sett elg i høyfjellet, pluss  1100 
moh. til langt ut i februar. Et-
tersom undertegnede er mer 
enn gjennomsnittlig interes-
sert i elg har jeg gjennom flere 
år fulgt med på dette elgtrek-

ket. Mest for å se om det 
skulle dukke opp noen store 
elgokser som fortsatt har gevi-
ret inntakt når de kommer ned 
fra fjelldalene rundt Dovref-
jell. I enkelte år, når snøen har 
kommet tidlig, har det dukket 
opp praktfulle okser med ge-

Kvitnese første året jeg møtte den i 2007. 



2017 HJORTEVILTET   77

ELG

virer rundt 20 tagger. Okser 
har under denne tiden lett for 
å søke sammen i mindre grup-
per på tre til fem stykker. Store 
grupperinger er mer sjelden, 
men jeg har opplevd ved noen 
anledninger å se grupper på 
rundt ti okser. Disse alt fra 1,5 
åringer til 20 taggere. 

I tiden etter brunsten er ikke 
kampviljen blant oksene stor. 
Likevel er det ganske vanlig 
å se at to okser står og leke-
krangler med hverandre. Det-
te da gjerne to mindre og mer 
jevnbyrdige okser som skyver 
hverandre frem og tilbake. Jeg 
har også flere ganger sett stør-
re okser med rundt 20 tagger 
som ikke ville hatt noen pro-
blemer med å knuse en fire til 
seks taggers okse som ypper 
seg. Likevel virker det som den 
store synes det er litt artig å le-
kesloss med disse. De kan stå i 
flere minutter å fekte med ge-
virene mot hverandre. Særlig 
er dette vanlig når de har ligget 
en lang kald dag i kulde. Det 
er akkurat som de med disse 
fektekonkuransene prøver å 
få varmen tilbake i kroppen. 
Inntil den store synes at nok er 
nok og blåser skikkelig i nesen. 
Noe som har resultert i at den 
minste har bykset unna i et par 
lange sprang. Bare unntaks-
vis har jeg sett to større okser 
drive slik under denne tiden. 
En fektekamp mellom disse 
har adri pågått lenge. Det vil 
si pluss - minus 20 tagger. Det 
er akkurat som de skjønner at 
dette da fort kan utvikle seg til 
en mer alvorlig seanse. Eller de 
kjenner hverandre fra tidligere 
og mer alvorlige kamper under 
høybrunsten. 

Det er når de driver med den-
ne småkranglingen at enkelte 
okser får ørene i klem mellom 
gevirene. Særlig skjer dette når 
en mindre okse ( 1,5 åring til 
6 -7 tagger ) utfordrer en stor. 
Da kommer hodeskallene 
nærmere hverandre og de sto-
re ørene kommer fort i klem 
mellom gevirene. Noe som 
resulterer i større og mindre 
hakk i ørene. Disse hakkene 

er ikke alltid like lette å se på 
avstand, men med en god kik-
kert med stor forstørrelse og 
når luften er klar, eller en er 
nær nok og får knipset et bilde, 
kan en kjenne igjen okser fra 
år til år dersom oksene overle-
ver  jaktsesongen. 

Både i Folldal og Dovre kom-
muner er oksekvoten todelt. 
I Folldal regnes en okse med 
inntil tre tagger på den ene 
siden, som liten okse. Hvor 
mange tagger det er på motsatt 
side er av mindre betydning. 
Dovre sin modell er nesten 
lik, men her kan ikke oksen ha 
mer enn 6 tagger til sammen 
på begge sider. I begge kom-
muner blir det gebyr dersom 
det skytes for stor okse, pluss 
at geviret blir inndratt. 

Dovre kommune innførte 
denne modellen allerede midt 
på 1990 tallet da de syntes at 
det var få skovlokser å se. De 
ønsket en mer voksen oksean-
del. Noe som de mente ville gi 
en vinn vinn situasjon først og 
fremst for elgbestanden med 
tidligere brust, men også for 
jegeren og den vanlige natur-
brukeren som ville få en større 
naturopplevelse. De så derfor 
til sitt eget reinsfjell ( Ron-

dane nord ) hvor det var skille 
mellom stor og liten bukk, og 
overførte denne modellen til 
elgskogen. Folldal kommune 
startet med sin modell midt 
på 2000 tallet. Dette etter at 
de så at Dovringene hadde 
lyktes godt med sin modell. I 
begge kommuner får halvpar-
ten av jaktlagene tildelt stor 
okse. Mens den andre halv-
parten må være fornøyd med 
å få tildelt liten okse. En ord-
ning som rulleres annet hvert 
år, dersom kvoten tilsier at 
dette er mulig. Selv om halv-
parten av jaktlagene i dag får 
tildelt stor okse er det slik at de 
færreste jaktlag får sjansen på 
en riktig storokse. Som regel 
smeller det på en okse av litt 
lettere kaliber mellom 8 og 
15 tagger, og noen ganger en 
mindre. Hadde alle jaktlag fått 
tildelt stor okse ville storokse-
andelen gått tilbake i løpet av 
kort tid, slik som det var tid-
ligere hvor det var svært langt 

mellom de virkelig store okse-
ne. Rett å slett for at de ikke 
ble gamle nok. Nå skytes det 
årlig okser med vekter rundt 
300 kilo med flotte gevirer opp 
mot 20 tagger og mer. 

I begge kommuner økte 
andelen av større okser bare få 
år etter at oksekvoten ble delt. 
I starten syntes nok enkelte je-
gere at dette var synd når det 
stod en okse med et stort ge-
vir laglig til, men nå virker det 
som flere og flere jegere synes 
at dette har gitt jakten en ny 
dimensjon. 

De siste årene har jeg hver 
høst truffet jegere som har hatt 
sin store drømmeopplevelse. 
Selv om de ikke kunne skyte 
oksen er dette en utrolig na-
turopplevelse, som de mer enn 
gjerne beretter om til andre, og 
som de fleste jegere andre ste-
der i landet bare kan drømme 
om. Selv har jeg hatt flere slike 
opplevelser de siste årene.

Kvitnese første året jeg møtte den i 2007. 

I fem år fulgte jeg Kvitnese. Her er fallgevirene på venstre side fra 2008 og 2009. 

Gevirstigen til Kvitnese siden 5 års alderen

2007 5,5 år 13 tagger

2008 6,5 år 16 tagger

2009 7,5 år 19 tagger

2010 8,5 år Kom ned fra fjellet først etter 
felling

2011 9,5 år 14 tagger. 300 kilo
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Under elgtrekket ned fra fjel-
let for noen år tilbake dukket 
det opp to okser med hen-
holdsvis 6 og 13 tagger. Først-
nevnte var kranglet og drev 
stadig og utfordret den større 
trettentaggern. Sistnevnte var 
lett gjenkjennelig. Ørene var 
små, i motsettning til de store 
parabolantennene som elger 
flest har. I farten minnet de 
mer om ørene på en hest, og de 
så nesten litt møllspiste ut. Selv 
om ørene var små var det så-
visst ikke noe galt med hørse-

len. Jeg prøvde ved flere anled-
ninger å stille den nært uten å 
lykkes nevneverdig. I tillegg til 
de små ørene hadde oksen også 
en mindre hvit gjenkjennelig 
flekk bak hvert nesebor. Noen 
praktokse vil jeg ikke si at den 
var, og ved første øyekast var 
jeg litt usikker på om dette var 
en ung eller en eldre okse, men 
jeg kom til at det måtte være en 
okse på tur opp da geviret vir-
ket litt for tynt og smalt, men 
kanskje kunne den nå opp til 
bronsekravet. Dvs. 250 poeng.

Påfølgende høst var Kvitnese, 
som jeg kalte den, som sunket 
i jorden, men like før jul etter 
et solid snøfall var den brått på 
plass igjen sammen med en 8 
taggers stangokse og ei ku med 
kalv. Geviret hadde nå vokst 
med tre tagger til 16 tagger. 
Kroppen var også blitt grovere, 
så det var ikke lenger noen tvil 
om at dette var en okse på tur 
opp. I romjula var jeg ute og 
kikket etter elg lenger nede i 
dalen og snublet da over to fall-
gevir. Disse viste seg å tilhøre 
Kvitnese. Med et utlegg på 115 
cm. ville de holde til cirka 280 
poeng. Med andre ord et bruk-
bart sølvgevir. Jeg så ikke mer 
til oksen denne vinteren.

Nesten et år senere dukket 
Kvitnese på nytt opp nede i 
dalen på vinterbeite i desem-
ber. Nå hadde den blitt utrolig 
stor og kompakt. Slik storokser 
skal være. Nå med et 19 taggers 
gevir som hadde  fin vidde og 
brede fjøler. Det var ingen tvil 
om at den nå bar på et skik-
kelig gullgevir. Også denne 

gangen hadde Kvitnese med 
seg en kompis. Denne hadde 
15 tagger og virket i forhold til 
Kvitnese som ei pingle selv om 
denne også var stor. Om dette 
er den samme oksen den hadde 
hatt med seg de to forutgående 
årene var umulig å si ettersom 
denne ikke hadde noen gode 
og sikre kjennetegn. Dette året 
slo de seg til over tid slik at jeg 
fikk anledning til å følge med 
dem hver dag i scoopet. Jeg 
ventet hver dag på at gevirene 
skulle falle av. Julen kom og 
nyttår kom med mer kulde. 
Først 8. januar kommer Kvit-
nese gående med bare et gevir. 
Jeg visste helt nøyaktig hvor 
den hadde lagt seg kvelden før 
så det burde være lett match å 
bakspore den, tenkte jeg. Jeg 
valgte å vente litt for å se om 
den mistet det andre geviret. 
En ny dag kom, så en til. Ge-
viret hang. En uke gikk og den 
gikk fortsatt å virret med det 
andre geviret. Helt utrolig. Ok-
sen måtte da få vondt i hodet 
av å gå med hodet på skakke 
så lenge, skulle en tro. Denne 

I 2009 var trolig Kvitnese på sitt aller flotteste med 19 tagger. Legg 
merke til den kompakte kroppen. 

Reidar Morken var den heldige som fikk Kvitnese på post høsten 2011. 
Et grovt og nydelig gevir som ble målt til 307 poeng. 

Piercing gubben fikk 17 tagger på det meste og er en av flere okser jeg 
har fulgt over år. Første gang vi møttes var i 2008. Da hadde den 15 tag-
ger. I 2009 kom han med 14 tagger. Så 16 tagger i 2010. I 2011 gikk han 
opp igjen til 17 tagger for så å gå ned til 13 tagger i 2012. Denne høsten 
hadde han gått på en skikkelig smell med en annen okse og kom hal-
tende ned fra fjellet sent i januar. Oksen ble skutt, og det var ingen tvil 
om at den hadde vært i kamp. Den store senen opp fra kløva på baksia 
var røket tvers av slik at den ikke klarte å sette skikkelig fraspark selv 
når den ble skremt. Som om ikke dette var nok hadde motstanderen 
nærmest kastrert den da begge ballene var klemt flate. Noe som førte 
til at den luktet like sterkt brunst i januar som en okse i høybrunst i 
månedskiftet september/oktober. 
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dagen var det litt mildere og 
dyra trakk ut av området. Det 
hadde ikke kommet et snøf-
nugg siden den mistet geviret, 
og ettersom dyra nå var borte 
bestemte jeg meg for å kikke 
litt etter geviret i området den 
hadde gått og beitet. Sporet var 
lett å følge. Jeg så enda til kvile-
plassen der Kvitnese hadde lig-
get kvelden før den mistet ge-
viret en uke tidligere. Jeg fulgte 
sporet først en time, så en ny 
time. Inntil jeg skjønte at ge-
viret måtte ha falt ned i et eller 
annet dypere snøhull. Det var 
bare å vente til våren. Så under 
beverjakten samme år gikk jeg 
meg rett på geviret oppe på 
elvebredden. Slik det lå må jeg 
nesten ha tråkket på det minst 
to ganger uten å se det da jeg 
lette etter det i januar. Geviret 
var utrolig fint og fritt for mu-
segnag. Ingen tvil om at dette 
hadde tilhørt Kvitnese. 

Jeg hadde regnet med å få se 
Kvitnese en siste gang i 2010. 
Jeg var nemlig helt sikker på 
at nå ville den nok ende sine 
dager under jakten. Men in-
gen så snurten av oksen i jak-
ten. Så kommer den vel ned 
på vinterbeite som vanlig når 
det nærmer seg jul, tenkte jeg. 
Det kom et lite snølag tidlig i 
november, men det var nesten 
å regne som barmark, så lite 
snø var det. Men kaldt var det. 
Iskaldt. Nede ved elva lå gra-
destokken og vaket mellom 
minus 30 og 40 grader og et-
tersom det var lite snø holdt 
elgen seg høyt oppe i liene. 
Derfor fikk jeg ingen obser-
vasjoner på hvor mange spir 
Kvitnese hadde i 2010.   

Så i juli måned 2011 duk-
ket det opp en okse som var 
svært lys oppover hodet like 
ved her jeg bor. Ved nærme-
re gransking viste dette seg å 
være Kvitnese. Igjen var det de 
små ørene og de lyse flekke-
ne ved neseborene som gjorde 
den lett gjenkjennelig selv om 
den nå hadde blitt gråere opp-
over hele mulen opp til øyne-
ne. Kvitnese slo seg til i dette 
området utover sommeren og 

utviklet etter hvert et utrolig 
flott gevir selv om takkeantal-
let riktignok hadde gått ned 
til 14. Jaktlaget som skulle 
jakte i Kvitneses territorium 
var naturligvis helt klar over 
den flotte oksen og hans til-
holdssted. Jeg ble derfor ikke 
veldig overrasket da det kom 
melding om Kvitneses ende-
ligt første jaktdag i 2011. Det-
te i jaktens aller første drev. 
Den ble veid til 300 kilo og 
hadde 14 tagger i et særdeles 
grovt og vakkert gevir som ble 

målt til 307 poeng og gullme-
dalje. Og kan helt klart kalles 
en skikkelig storokse. 

Gevirutvikling
Det var utrolig interessant å 
følge med kvitneses gevirut-
vikling. Bare sjelden får en 
slike muligheter da oksers le-
vealder i dag sjelden overstiger 
5 år. Ekstra artig ble det da vi 
fikk svaret på aldersbestem-
melsen av kjeven. Da Kvitnese 
ble skutt i september 2011 var 
den 9,5 år. 

Takket være elgoksenes egen øremerking har jeg hatt anledning til å følge flere av storoksene  i Dovrefjell-
området gjennom flere år. En som også hadde et tydelig kjennetegn var Piercing-gubben. Her omkranset en 
novemberdag av en 17 tagger til høyre og en 14 tagger til høyre. 

Oksemøte. I de fleste kommuner er store elgokser mangelvare i elgskogen. Så ikke i områdene rundt Dovref-
jell. Her et kobbel med 8 elger hvorav syv av disse var okser. Alle på tur oppopver. Piercing gubben står som 
nr. 2 fra venstre. 

OM FORFATTEREN

Bjørn Brendbakken er en 
av Norges mest rutinerte 
jaktreportasjefotografer 
og hans tekster og bilder 
finnes først og fremst i 
Jakt og Villmarksliv. I tillegg 
til filming og fotografering 
driver han sitt eget Galleri 
Snøhetta på garden på Dal-
holen i Folldal kommune. 
Bjørn reiser mye rundt i lan-
det og holder foredrag om 
storelg og viser fram sine 
flotte bilder og filmer.
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Opplæringsjakt på elg 
– nyttig tilbud for nybegynnere i alle aldre

Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark 
har i en årrekke gitt tilbud om opplærings-
jakt på elg. Tilbudet har gått til alle som vil 
prøve seg på elgjakt i trygge omgivelser, og 
som ikke har noe eget jaktlag å være med. 

TEKST OG FOTO  OLE MATTIS LIEN, FYLKESSEKRETÆR I NORGES JEGER - OG 
FISKER-FORBUND, AVD. HEDMARK

De første kursene startet på 
begynnelsen av 2000 tallet. 
Kursene ble i starten holdt 
på Varaldskogen i Kongsvin-
ger, og på Statskogs arealer i 
Rendalen. Noen år senere ble 
kursene flyttet til Tørberget i 
Trysil (Borregaard Skoger). 
Kursene i Trysil ble etter 
hvert i stor grad forbeholdt 
jenter. Senere ble det opp-
rettet et kurs til i Gravberget 
i Våler kommune. I dag er 
kurset i Trysil fortsatt forbe-
holdt kvinnelige jegere, mens 
kurset i Våler er åpent for 
alle nybegynnere på elgjakt 
i alle aldere. Begge kursene 
arrangeres i samarbeid med 
Statskog, som stiller med 
jaktterreng den uka som opp-
læringsjakta foregår. 

Hvorfor opplæringsjakt på 
elg
Mange vil sikkert spørre seg 
om det er behov for kurs i 
elgjakt. Er ikke mulighete-
ne store nok for å få seg el-
gjakt ellers? Våre erfaringer 
fra mange år med opplæ-
ringsjakt på elg, er at det kan 
være vanskelig å få plass på 
et elgjaktlag. Det er fortsatt 
mange steder tette skott for 
å komme med på elgjakt om 
en ikke har familie eller nære 
kompiser på et jaktlag. Vi ser 

også et samfunn som er i end-
ring i forhold til tradisjonene 
rundt elgjakt. Større grad av 
urbanisering i samfunnet gir 
større avstand til elgjakta. 
Tidligere tiders overlevering 
og opplæring i elgjakttradi-
sjonen fra far til sønn/datter, 
eller fra bestefar til barnebarn 
blir mer og mer fraværende. 
Det er rett og slett færre som 
«vokser inn» i et elgjaktlag.

Terskelen fra å være ny je-
gerprøvekandidat til å kom-
me seg ut på jakt viser seg 
også å være høy for mange. 
Bare rundt halvparten av de 
som tar jegerprøven kommer 
seg ut på småviltjakt. Enda 
færre er de som kommer 
med på storviltjakt etter je-
gerprøven. Snittalderen på 
den norske elgjegeren har 
vært forholdsvis stabil de par 
siste tiårene (46-47 år). Un-
dersøkelser viser at de yngste 
gruppene er fåtallige. Mange 
begynner med elgjakt i godt 
voksen alder.  Rekruttering 
av unge elgjegere kunne vært 
bedre. Rekruttering, som vi 
trenger for å kunne håndte-
re store hjorteviltbestander i 
årene framover.

Når vi spør deltagerne på 
elgjaktkursene hvorfor de har 
meldt seg på kurs, er ofte sva-
ret at terskelen for å komme 

med på et lokalt lag er høy, 
men ofte også at de ikke fø-
ler seg trygge på å være med 
på ordinær storviltjakt etter 
jegerprøven. Noen har jaktet 
litt småvilt, men føler alvoret 
langt større ved storviltjakt. 
Skyting mot et storvilt, slak-
ting og eventuelt ettersøk 
føles som et stort ansvar som 
de vil prøve i trygge omgivel-
ser med en jaktfadder ved sin 
side.

Kursinnhold
Vårt elgjaktkurs har vært av 
fem dagers varighet der opp-
læringsjegerne bor i koie i 
skogen sammen med, eller i 
nær tilknytning til jaktlaget. 
Dette er for å oppleve felles-
skapet og den sosiale dimen-
sjonen som elgjakt gir. Første 
dag er avsatt til elgjakt-teori 
og en tur på skytebanen. Te-
orien består i hovedsak av 
offentlig lovverk, forskrifter 
og interne regler og rutiner 
i jaktlaget. En bolk med elg-
biologi, adferd, og ikke minst 
det å skille forskjellige dyr og 
aldersgrupper fra hverandre. 
Kursdeltagerne må også som 

andre elgjegere forholde seg 
til rettet avskyting og kvoter. 
Elgens alder viser seg ofte å 
være en utfordring for nybe-
gynnere på elgjakt. Sikkerhet 
og human jakt er den røde 
tråden og de store lærings-
målene i kurset.

Andre del av den før-
ste kursdagen vies ei økt på 
skytebanen. Her får de prø-
ve å skyte på både stillestå-
ende og bevegelige blinker. 
Skytebaneøkta er viktig for 
en kontroll av at rifla går på 
etter transport, og de fleste 
prøver løpende elg for første 
gang. Timene på skytebanen 
er like viktig for jaktlaget/
jaktfadderne som for delta-
gerne. Her får man et før-
steinntrykk av våpenhåndte-
ring og skyteferdighet. Med 
utgangspunkt i inntrykkene 
kan jaktfadderne gi individu-
ell oppfølging av hver enkelt 
deltager. Jaktlaget må gjøre 
individuelle vurderinger for 
kandidatens beste. Utgangs-
punktet i skyteferdighet og 
våpenhåndtering er forskjel-
lig fra deltager til deltager.

Blide opplæringsjegere med elgfall.
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Teno Astro AS, Industriveien 8B 
6517 Kristiansund N 

Selges i utvalgte jakt- og sportsbutikker. 
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nygjan@online.no 
 

Nyheter! 

Tilgjengelig fra 
juni 2017 

WiFi, Streaming 
Innebygget video 8Gb 
Oppløsning 640x488 
Rekkevidde opptil 2000m 
Oppladbart batteri 
Bedre oppløsning 
Vanntett 
 

Nyheter! 
Pulsar Trail 
Termisk riflekikkert i S/H 
. 
PULSAR Helion 
Termisk håndkikkert med farger 
 
 
 

Fra kr. 22.000,- 

Fra kr. 29.000,- 

Fra kr. 14.500,- 

PULSAR Quantum Lite 
Termisk kikkert, 50Hz 
Farger, 800m  
rekkevidde, 
uttak f. video 
Mye mer.. 
 
 

Yukon Photon RT 
Ny modell. Digital nattkikkert 

med WiFi og innebygget video 
opptaker. Rekkevidde opptil 

280m.  
 
 
 

Fra kr. 6.000,- 

Fra kr. 10.000,- 

Pulsar Forward  
Ny modell. Digital 

 nattkikkert for  
frontmontering,  

med WiFi og innebygget  
video opptaker.  

 
 
 

Etter skytebaneøkta får kurs-
deltagerne det først møtet 
med skogen og terrenget. 
Hver og en får bli med en 
av jaktfadderne ut på kvelds-
post. Ikke primært for å skyte 
en elg, men for å føle litt på 
stemningen. Mange har fått 
sitt første møte med elg og 
andre av skogens dyr på disse 
kveldspostene.

De fire neste dagene av 
kurset går med til praktisk 
elgjakt. Kursdeltagerne får 
med seg en jaktfadder hver, 
og inngår som en jeger på 
jaktlaget. Posteringsjakt, 
bandhundjakt, løshundjakt 
og smygjakt er jaktformer 
som kursene inneholder. 
Deltagerne får anledning til 
å sitte på post sammen med 
sin jaktfadder eller å gå med 
hund sammen med hunde-
fører. Jaktleder styrer jakta, 
og jaktfadderne deler av sin 
erfaring med sin elev. Skudd-
situasjoner vurderes av både 
elev og jaktfadder i samar-
beid, der jaktfadderen har 
«vetorett»! Undersøkelsene 
«Bedre hjorteviltjakt» har vist 
at erfarne jegere skadeskyter 
mindre enn uerfarne jegere. 
Det er viktig at kursdelta-
gerne høster av de erfaringer 
som jaktfadderne har gjort.

I løpet av de dagene opp-
læringsjakta pågår deltar alle 
i de situasjoner som oppstår. 
Alle involveres i utvom-
ming/slakting, framkjøring 
og flåing av elgene som blir 
felt under jakta. Dette er 

kanskje noe av den viktigste 
kunnskapen de tar med seg, 
og som mange sier er en av 
hovedgrunnene til at de ikke 
tør å komme seg ut på jakt 
på egenhånd. Jegerprøven gir 
lite praktisk kunnskap om 
dette, og er en terskel for en 
nybegynner.

Jaktledelse og jaktfaddere
For å få til ei god opplærings-
jakt er det helt nødvendig å 
ha et dyktig elgjaktlag med 
gode jaktfaddere og instruk-
tører. Gode holdninger og 
jaktetikk preges over på del-
tagerne på opplæringsjak-
ta. Lokalkunnskap og gode 
hunder er viktig for et godt 
jaktresultat, og jakthistorier 
og lokal tradisjon er viktig for 
et godt jaktmiljø. Et jaktkurs 
trenger en god jaktledelse. 
Mye logistikk, og mange 
jegere i terrenget må styres 
av en myndig og bestemt 
jaktleder. God planlegging 
av drevene, gode kart og in-
formasjon er viktig for at 
kursdeltagerne skal kunne ta 
del i det som foregår. Evalu-
ering av dagens jakt, og den 
gode jaktpraten der alle får 
dele sine jaktopplevelser gir 
læring og en god avslutning 
av dagen. Inkludering av alle 
deltagerne, og å bidra til at 
alle blir tatt vare på er en vik-
tig oppgave for alle de erfarne 
jegerne på jaktlaget. Følelsen 
av å være «en» på jaktlaget 
er viktig i et godt jegermiljø, 
uansett alder, kjønn og status.

Opplæring i slakting.
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Videregående kurs
Etter en tid med opplærings-
jakt dukket det opp et behov 
for et oppfølgende kurs. Fle-
re av de som hadde deltatt 
på elgjaktkursene ville gjer-
ne komme tilbake for å gå 
et steg videre. De ville med 
veiledning og under trygge 
forhold sitte på post alene, og 
ta egne avgjørelser i de jakt-
situasjoner som oppsto. De 
ville føle en trygghet om de 
fikk være med de jegere og 
instruktører de hadde blitt 
kjent med under det første 
kurset. Vi åpnet derfor noen 
plasser for de som hadde vært 
med på tidligere kurs. Disse 
er litt mer «selvgående» un-
der jakta, og deltar litt mer på 
linje som en vanlig jeger på 
laget. Dette har fungert bra, 
og er noe vi vil fortsette med.

Samarbeid NJFF og Statskog
Elgjaktkursene er en viktig 
del av samarbeidet mellom 
Norges Jeger- og Fisker-
forbund og Statskog. Dette 
er nedfelt i samarbeidsav-
talen mellom de to parter. 
Statskog og NJFF ønsker 
begge å kvalifisere jegere 
med tanke på nedbryting av 
barrierer for å gå på jakt, så 
som kurs knyttet til praktisk 
utøvelse av jakt, slakting av 
vilt samt informasjons- og 
læringsmateriell rundt dette. 
Partene samarbeider om å få 

flere kvinner og ikke-etniske 
nordmenn ut på jakt og fiske. 
Våre elgjaktkurs oppfyller i 
stor grad disse kriteriene. 

Elgjakt som folkehelsetiltak
Elgjakt er sunt for både kropp 
og sjel. Dette er dokumentert 
gjennom forskning. Arne 
Storløpa Sneli fra Trysil har 
skrevet en mastergradsopp-
gave over dette temaet. Kon-
klusjonene er klare. Elgjakt 
gir fysisk og psykisk velvæ-
re, og forener mennesker på 
tvers av alder, klasse og kjønn. 
I et folkehelseperspektiv er 
det derfor viktig å få med folk 
ut i naturen på jakt. Kursene 
oppfyller en rolle også på det-
te feltet.

Kursdeltagerne
Primærgruppen vi hadde sett 
for oss på opplæringsjakt var 
ungdom og yngre jegere. De 
som melder seg på kursene 
viser seg å være i alle aldre. 
Gjerne godt voksne, vel eta-
blerte folk. Årsaken til dette 
er antageligvis at yngre men-
nesker er under utdannelse 
og/eller etablering med hus 
og små barn. Både tidsklem-
ma og økonomi kan gjøre 
en kombinasjon med elgjakt 
vanskelig. Flere kommer til-
bake når denne perioden er 
over. Motivasjonen for å være 
med på opplæringsjakt er 
også varierende. De aller fles-

te som melder seg på har en 
genuin interesse i å lære mer 
om elgjakt, for senere å få en 
plass på et jaktlag. Noen få 
har meldt seg på for å «skyte 
seg en elg», og ha dette på sin 
cv! Dette er som regel godt 
voksne menn som har van-
skeligheter med å få plass på 
et jaktlag.

Vi ser også at forandringer 
i, og urbanisering av samfun-
net gjør at mange har liten tid 
til elgjakt. De har ikke tid til 
å bruke hver helg hele høsten 
til å fylle elgkvoten. Tilbude-
ne i samfunnet er mange, folk 
er aktive, og setter av høsten 
også til andre aktiviteter enn 
storviltjakt.

Skyteferdigheter og vå-
penhåndtering hos kursdel-
tagerne er i hovedsak bra, 
men vi ser at deltagere som 
har tatt jegerprøven, og skutt 
bare de obligatoriske 30 tre-
ningsskudd, ofte mangler 
det som skal til for å oppfylle 
jaktetiske krav. Kanskje er ti-
den inne for å øke obligato-
riske treningsskudd. «Bedre 
jakt» undersøkelsene viser 
at med en dobling av antall 
treningsskudd halveres ska-
deskytingsprosenten uansett 
hvilket nivå du er på. På opp-
læringsjaktene vurderes det-
te nøye. Personer som ikke 
har gode skyteferdigheter og 
lite treningsgrunnlag, har en 
jaktfadder ved sin side som 

sikkerhet ved skuddsitusjoner 
mot elg. På et vanlig jaktlag 
vil de være alene om sine av-
gjørelser og skudd. Deltager-
ne på opplæringsjaktene får 
også et tilbud om tilpasning 
av våpen. Flere ganger har vi 
vært vitne til at deltagere har 
kommet med nye våpen som 
ikke passer.

Opplæringsjaktene har 
kommet for å bli. En større 
grad av urbanisering i sam-
funnet, flere som naturen blir 
fremmed for, og flere som 
mangler elgjakttradisjonen, 
gjør at opplæringsjaktene har 
sin framtid. Kursene vil være 
en god lærings- og mest-
ringsarena, og en inngangs-
port for de som vil bli med på 
elgjakt i årene framover.

Alle må delta i slakting.

OM FORFATTEREN

Ole Mattis Lien (57 år) 
er fylkessekretær i 
NJFF-Hedmark. Han har 
en utdannelse innenfor 
skogbruk og pedagogikk 
og har allsidige interesser i 
tilknytning til jakt og fiske. 
Ole Mattis har vært leder i 
viltnemda og fallviltgruppa 
i hjemkommunen Stange. 
Her er han også leder av 
kommunalt skadefellings-
lag for store rovdyr. Han er i 
tillegg ettersøksinstruktør, 
jegerprøveinstruktør og 
sporprøvedommer samt 
hagle- og rifleinstruktør.  

Elgslakting for første gang.
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Om sommardödlighet och 
låga slaktvikter hos älgkalv i 
södra Sverige 
– nya hot mot älgstammen och förvaltningen

Undersökningar av svenska älgar har visat 
att miljö och klimat påverkar älgkalvarnas 
dödlighet.  Om miljön och klimatet inte 
är optimala för älgen, kan dödligheten hos 
kalvarna vissa somrar uppgå till 85 %, utan 
närvaro av stora rovdjur. 

TEKST  JONAS MALMSTEN INSTITUTIONEN FÖR VILT, FISK OCH MILJÖ, SVERIGES 
LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU), 901 83 UMEÅ JONAS.MALMSTEN@SLU.SE, 
 0735-646664

Sommardödlighet hos älgkalv
Sommardödlighet hos älg-
kalvar i Norden är vanligare 
än man tror och kan ha olika 
orsaker. I områden med sto-
ra rovdjur kan dessa stå för 
betydande förluster under 
sommaren - upp till 80-90%. 
I rovdjursfria områden är det 
däremot älgens livsmiljö och 
det rådande klimatet som dels 
kan öka kalvdödligheten, och 
dels försämra älgkalvens vikt-
utveckling. En varm sommar 
med låg nederbörd kan vara 
förödande för många kalvar, 
medan en kall och blöt sommar 
är positivt för både överlevnad 
och viktsutveckling.

Undersökningar på Öland
Öland är en ca 130 km lång och 
smal ö i västra delen av Öster-
sjön (Figur 1), och täcker drygt 
1 300 kvadratkilometer. Geo-
grafin är unik och innefattar 
det stora och lilla Alvaret som 
tillsammans utgör 300 kvadrat-

kilometer Alvaret ligger på en 
kalkstensgrund med en världs-
unik flora och fauna, och trä-
den är få (Figur 2). Sedan 2006 
har Statens veterinärmedicin-
ska anstalt (SVA) i Uppsala i 
samarbete med SLU undersökt 
varför jägarna på Öland obser-
verat så få kalvar under hös-
tens jakt. Information till den 
svenska motsvarigheten till 
«Sett elg» - ÄlgObsen, visar att 
det under flera år i mitten på 
2000-talet observerades runt 
0,2-0,4 kalvar per ko, vilket är 
långt under genomsnittet (0,7-
0,8) i Kalmar län, dit Öland 
tillhör. Kalmar län, inklusive 
Öland är konstaterat fritt från 
stadigvarande förekomst av 
björn och varg.

De få vuxna djur som 
fällts under älgjakten 2006 
och framåt visade sig vara i 
god kondition och med höga 
slaktvikter både hos tjur och 
ko, och inte anmärkningsvärt 
låga slaktvikter hos kalvar. 

Det fanns alltså inledningsvis 
ingen anledning att misstänka 
att älgarna överlag hade ont 
om foder.

Undersökningar av reprodukti-
onsorgan
De första årens undersökningar 
inriktades på att undersöka re-
produktionsorgan hos skjutna 
kor för att utreda om korna led 
av någon reproduktionsstör-
ning. Man har tidigare i Nor-
den påvisat fall av den fästing-/
flåttburna bakterien Anaplas-
ma som bidragande orsak till 
sommardödlighet hos älgkalv. 
Därför samlade man nu också 
in prover för att undersöka om 
dessa bakterier kunde vara en 
orsak till den höga dödligheten 
som observerats på Öland. An-
aplasma är känd för att hos får/
sau orsaka  sjukdomen betesfe-
ber (sjodogg- https://no.wiki-
pedia.org/wiki/Sjodogg).

De första undersökningarna 
visade att de på Öland fällda 
älgkorna hade en normal till 
hög fertilitet och var i god 
kondition. Alla könsmogna 
kor var dräktiga och ande-
len tvillingar var hög. Dock 
sågs en del förekomst av ti-
dig abort (embryonal död), 
men de embryon som levde 
var ändå så pass många så 
att reproduktionen kunde 
förväntas vara hög. Eftersom 
abort i senare delen av dräk-
tigheten hos älg är ovanligt, 
drogs slutsatsen att det san-
nolikt föds många kalvar på 
ön, men att flera av dem dör 
på sommaren. En hög andel 
av korna (35 %) visade sig ha 
varit exponerade för bakterien 
Anaplasma, jämfört med pro-
ver från fastlandet (10-15 %).

GPS-märkning av älgar på 
Öland
Nästa steg blev att förse älgkor 
med GPS-halsband för att un-
dersöka hur många kalvar som 
föddes på ön och hur många 
som överlevde. Märkning av 25 
djur utfördes 2012 och en om- 
och nymärkning gjordes 2015 
för att hålla antalet märkta kor 
så högt som möjligt (Figur 3).

Under de fem år man har 
kunnat studera kalvar på Öland 
har i genomsnitt en kalv per ko 
fötts (av de märkta djuren, in-
kluderat ej könsmogna hond-
jur). Dödligheten hos kalvar 
från de märkta djuren har va-

Figur 1: Karta över Norden med 
Öland och markerat i rött.
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rierat mellan 55-85 % (!) på 
sommaren, vilket är de högst 
noterade siffrorna i rovdjurs-
fria områden i världen. Död-
ligheten har visat sig ske i två 
steg där en del sker under den 
första veckan efter födseln, och 
nästa del mellan 1-2 måna-
der senare. Av 15 obducerade 
nyfödda döda kalvar har ma-
joriteten dött av svält. Ingen 
råmjölk har hittats i magen 
hos dessa. Likaså är kalvens 
första avföring, vilken den bär 
med sig från tiden i livmodern, 
kvar i ändtarmen. Den första 
avföringen släpper kalvarna 
när de diar och kon tvättar 
dem i baken. De döda kalvar-
na har alla varit renslickade av 
mamman och stått upp (de 
medfödda klövkapporna har 
varit avnötta), vilket betyder att 
de fötts levande, ställt sig upp 
men inte kunnat eller fått dia 
mjölk från kon (Figur 4). 
Kornas status och sjukdom-
spåverkan på kalven
Två kor som mist sina kalvar 
har kunnat sövas cirka en ve-
cka efter kalven dött. Dessa 

kor var i dålig kroppskondition 
och hade ingen mjölk i juvret. 
Fältobservationer av dräktiga 
älgkor innan och i samband 
med kalvning berättar att flera 
kor har varit i dålig kropps-
kondition.

De kalvar som dött senare 
på sommaren, vilket kontrol-
lerats med upprepade fältkon-
troller av älgkorna, har inte 
kunnat lokaliseras med undan-
tag för en kalv som hade dött 
i en akut lunginflammation 
tillsammans med infektion av 
Anaplasma-bakterier. 

Flera orsaker till problemet
Det är inte bara en enkel or-
sak bakom kalvdödligheten 
på Öland. När man nu kan 
utesluta reproduktionsstör-
ningar bedömer man att två 
av de viktigaste orsakerna är 
klimatet och miljön. Miljön 
på Öland erbjuder inte en op-
timal livsmiljö för älgar, då det 
förefaller vara ont om, och då-
lig variation av kvistbete (rönn, 
asp, sälg, ek, björk, tall) i rätt 
höjd för älgarna. Det är även 

varmt på Öland på våren och 
sommaren. Våren infaller två 
veckor tidigare på Öland än på 
fastlandet, och detta innebär 
att energiinnehållet i det foder 
som finns sjunker snabbare 
och älgkorna och kalvarna får 
inte i sig tillräckligt med bra 
foder för att fostret skall växa, 
för att kon skall producera 
mjölk, och för att de diande 
kalvarna skall dia och växa. 
Under mitten av sommaren, 
och när skyddet av råmjölken 
avtar (råmjölken innehåller 
antikroppar som skyddar kal-
ven mot sjukdomar) är det 
sannolikt att en del kalvar dör 
av fästingburen sjukdom. Fle-
ra av kalvarna som överlever 
första veckan kan tänkas vara 
i undermålig kondition och 
löper således större risk att dö 
av sjukdomar än om de hade 
varit i bra kondition.

Nu- och framtidens utmanin-
gar för nordisk älgförvaltning
Älgkalvarna på Öland är ett 
tydligt exempel på de utma-
ningar som den nordiska älg-
förvaltningen står inför, med 
ett varmare klimat och en 
förändrad livsmiljö. Hur man 
än väljer att förvalta sin älgs-
tam finns det hot vid horison-
ten som är svåra att påverka, 
som ett varmare klimat och nya 
sjukdomar. Älgen är historiskt 
sett inte van vid fästingar, vilka 
inte alltid funnits på samma 
breddgrader som älgar. Därför 
kan man förmoda att de ännu 
inte är rustade för att möta de 
sjukdomar som fästingarna bär 
med sig. Till detta kommer en 

«mis-match» av vårens grön-
ska och älgens kalvningsperi-
od, vilket ytterligare kan påver-
ka älgarna negativt. 

I andra delar av södra Sveri-
ge finns också uppgifter om att 
det observeras få älgkalvar på 
hösten, samt att slaktvikterna 
hos älgarna sjunker. Sannolikt 
börjar dessa stammar påverkas 
av liknande faktorer som de 
öländska älgarna, med låga re-
produktionstal (via älgobs) och 
låga slaktvikter hos kalv. Men 
man skall dock inte glömma 
effekten som förvaltning och 
jakt kan ha på slaktvikter. Gen-
om att återkommande, mer 
eller mindre medvetet, välja 
att fälla stora hondjur framför 
små, eller stora kalvar före små 
ser man till att de små djuren 
(framför allt korna) blir kvar i 
stammen..När dessa växer upp 
kommer de att vara mindre 
som vuxna djur, vilka senare 
föder de små kalvar. Dessa små 
kalvar växer i sin tur upp till att 
bli små kor. Exempel på detta 
finns redan från Norge. Här 
har förvaltningen ytterligare 
en utmaning, men en som i 
praktiken kan gå att hantera 
genom en selektiv avskjutning 
av älg.

OM FORFATTEREN

Jonas Malmsten er 40 år, 
jägare sedan barnsben, 
veterinär sedan 11 år. Vilt-
patolog (-obducent) vid 
SVA 2006-2016, doktor i 
veterinärmedicin (Älgre-
produktion och -hälsa) 
2014, post-doktor SLU 
Umeå från 2017.

Figur 2: Helikoptervy över Alvarets kalkstensmarker. Figur 3: Nymärkt älgko på södra Öland.

Figur 4: Nyfödd, renslickad, död älgkalv på Öland.
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Jakthistorie avThorleif Bache
TEKST  VIDAR HOLTHE 

Denne jakthistorien fra Meråker for mer 
enn 120 år siden er sakset fra Thorleif 
Baches bok Fly-Jagten som handler om 
elgjakt.  Trelasthandler Bache ga omkring 
første verdenskrig ut en serie jaktbøker 
med titlene Hi-Jagten, Sti-Jagten, Bi-Jag-
ten, Fly-Jagten, By-Jagten, Gry-Jagten og 
siste Paa Fædrenes Tragter.  I parentes kan 
bemerkes at forfatteren Gabriel Scott en 
gang skal ha uttalt: om jeg hadde invitert 
denne Bache fra Drammen med på alke-
jagt her nede hos mig saa hadde han gjerne 
skrevet en bog med tittelen «Spy-Jagten».  
Fly-Jagten er den første klassiske elgjakt-
bok her i landet, og den mest omfattende 
av bøkene til Thorlef Bache.  Den kom ut i 
1916, og inneholder en presentasjon av de 
fremste elgjegerne og deres hunder.

Her er teksten i original rettskrivning:

Elgedrapet
En løshundjagt meddelt af Gaardbr. 
P.Nordbye i Selbu.

Det var høsten 1896.  Jeg var paa elgjagt 
i Meraker sammen med en Mr. T.  Jeg 
havde den gang to noksaa gode Løshun-
de, «Karo» og «Dolpen».  Under vort Op-
hold i Meraker fik Mr. T. Besøg af en Ven, 
Major F., som ønskede at deltage i Jagten 
nogle Dage.  Mr. T. anomdede mig om at 
følge Majoren, men udtalte samtidig Øn-
ske om jeg vilde undlade at ta mit Gevær 
med, da Majoren var ængstelig for at jeg 
i paakommende Tilfælde skulde skyde før 
ham.  Jeg vovede ikke at ta mit Gevær med, 
og vi begav os paa Jagt opover mot Stor-
dalen.  To Gange i løpet av Dagen kom vi 
indpaa Elg og fik Stand., første gang på en 
noksaa bra Oxe.  Majoren fik ogsaa Skud 
paa denne, dog uden at træffe.  Den an-
den Gang skræmte han Dyret, idet han 
vilde forsøge at komme det nærmere end 
tilraadelig.  Ud paa Eftermiddagen opgav 
vi Jagten.  Vi kjørte i Kariol nedover til 
Meraker og under Turen lod jeg Hundene 
springe løse.  Paa høiderne strax ovenfor 
Gaarden Fossen fik Hundene plutselig 
Standlos paa Elg.  Vi stoppede op og jeg 
anmodede Majoren gaa bort i Haugen og 
forsøge stille sig paa Elgen og skyde den, 

mens jeg holdt Hestene.  Han erklærede 
sig uvillig dertil, da det begynt at skymme 
og han troede han ikke saa klart til at skyde.  
Jeg forklarede ham at det var nødvendig at 
vi gjorde et Forsøg for at faa fat på Hunde-
ne, som ellers vilde blive staaende der.  Jeg 
forklarede ham det meningsløse i at forsø-
ge faa fat paa disse uden at skyde Dyret.  
Jeg vilde rimeligvis komme til at skræmme 
Elgen, og da vilde det bære afgaarde med 
baade Hunde og Elg.  Imidlertid skulde 
jeg gjøre et Forsøg, medens Majoren skul-
de passe Hesten.  Jeg sprang da bort i den 
Haug hvor Losen var og kom jeg snart saa 
nære, at jeg saa Hundene og en noksaa stor 
Elgko, som foretog det ene Chok efter det 
andet mod disse, som hver Gang sprang 
undaf.  Nu skal jeg have lidt Sport allikevel, 
tænkte jeg, jeg vil forsøge vor nær jeg kan 
komme Elgen, før den vil bli skræmt.  Det 
falt mig ikke et Øieblik ind, at dette mu-
ligens kunde have farlige Følger for mig.  
Nok, jeg la mig ned paa alle fire og krøb 
forsigtig henimod Scenen.  Tilslut kom jeg 
saa nær, at Hundene blev var mig, og under 
de Anfald Elgen gjorde mod disse, rykkede 
de tilbage mod mig og tilslut havde jeg en 
av dem paa hver Side af mig, idet de fort-
satte med sin Gjøen.   Nu var Elgen ogsaa 
blit var mig, der laa paa alle fire, og troede 
den vist at ogsaa jeg var en Hund.  Den 
gjorde nemlig ogsaa et Chok direkte paa 
mig.  Jeg ble opmerksom herpaa, fik netop 
Tid til at springe op og saavidt tilside, at 
jeg ikke blev trampet ned.  I det samme jeg 
forstod Anfaldet gjaldt mig og jeg sprang 
op, dro jeg mit eneste Vaapen, min skarpe 
Tollekniv op, og da Elgen var indpaa mig 
kjørte jeg Kniven i dens Strupe.  Forskræk-
ket over at se et Menneske i stedet for en 
Hund og over det Stik den fik i Strupen, 
snublede den og falt paa Knærne lige foran 
mig.  Som et Lyn kastede jeg mig over den, 
fik den væltet overende, hug med venstre 
Haand tag i et Øre, samtidig som jeg over-
skar dens Strupe med høire Haand.  Den 
gjorde et kraftig Forsøg paa at reise sig, 
men mislykkedes dette, da jeg med hele 
min Tyngde laa paa dets Hoved.  Dyrets 
Dødskamp var meget kort, da jeg ganske 
hurtig fik git den Dødsstøtet i Nakkegru-
ben.  Det hele foregik hurtigere end det her 
kan fortælles.  Jeg fik ikke Tid til at over-
veje noget, før Anfaldet af Elgen, som jeg 
troede vilde blive skjebnesvangert for mig, 
der var saa godt som ubevæbnet.  Jeg havde 

i Øieblikket blot en Tanke: nu maa du for-
svare dig med de Vaaben du har.

Omtrent 15 minutter efter jeg forlod 
Majoren var jeg tilbage hos denne og hav-
de Hundene med.  Han gottede sig straks 
over at det dog allikevel havde lykkedes 
mig at faa fat paa Hundene uden at skyde 
Dyret, hvortil jeg overlegent svarede, at na-
turligvis lot det sig godt gjøre at faa fat paa 
disse, naar man havde dræbt Dyret.  Har 
De dræbt Dyret, sa han barskt, hvortil jeg 
svarede, at naar jeg ikke fik laane hans Ri-
fle, saa tog jeg Elgen med Kniven.  Resten 
av Turen var han i yderst daarligt Humør.   
Kommen til vort Logi gik han strax ind til 
MR. T. for ar berette Dagens Hendelser, 
som bare havde bragt ham Ærgrelse.  Jeg 
gik ind i Kjøkkenet.  Idet jeg kom derind 
satte alle et forskrækket Ansigt op og satte 
en af de tilstedeværende i: Hvad i alverden 
har hændt?  Jeg saa nemlig du som jeg var 
badet i Blod, Hænder, Ansigt og Klæder 
var overspøitet dermed.  Jeg meddelte His-
torien og snart efter kom T. ud i Kjøkke-
net.  Ved Synet af mig satte han i at le, han 
fortalte at Majoren var yderst opbragt, men 
tillagde, efter at jeg havde forklaret ham 
Dagens Hændelser, at naar Majoren ikke 
formaar at skyde Elgen, saa maa det være 
tilladt for dig i Selvforsvar at dræbe den 
med Tollekniven.

Strax efter begav vi os med Hester og 
Lygter op til Aastedet, og etpar Timer efter 
var Elgen, en vakker Ko, hjemme på Gaar-
den.

OM FORFATTEREN

Vidar Holthe, pensjonist.  Tidligere 
mangeårig utmarksansvarig i Norges 
Skogeierforbund, nå viltansvarlig i 
Vestby kommune. Medlem i mange 
råd og utvalg innen offentlig og privat 
viltforvaltning både nasjonalt og in-
ternasjonalt.  Første styreleder i stif-
telsen ELGEN.  Vidar ble presentert 
i portrettintervju i HJORTEVILTET 
2009.
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Utfodring av älgar kan 
öka betesskadorna
En hel del tyder på att stödutfodring av älgar för att minska be-
tesskadorna kan få helt motsatt effekt. För att balansera energirikt 
foder har älgen ett behov av att äta fler kvistar. Bäst är att skapa na-
turligt foder i landskapet.

TEKST ANNIKA FELTON FORSKARE 
VID INSTITUTIONEN FÖR SYDVENSK 
SKOGSVETENSKAP, SLU ANNIKA.
FELTON@SLU.SE

Sju älgar i Skånes Djurpark 
i södra Sverige har bidragit 
till att vi nu vet en hel del 
mer om älgars näringsekolo-
gi än vad vi gjorde förut. På 
djurparken lät jag hårdbeva-
ka älgarnas matvanor under 
sju veckor på vintern, dygnet 
runt, med hjälp av fem film-
kameror. Efter att ha tittat på 
väldigt många timmar älgfilm 
kunde jag ifrågasätta en del 
gamla sanningar om älgens 
matvanor. 

Älgarna i studien fick til-
lgång till sälgkvistar (Salix 
caprea, S. cinerea och S. fra-
gilis) varje dag, liksom obe-
gränsad mängd kraftfoder. 
Inför experimentet hade jag 
låtit tillverka två sorters foder: 
• En pellets med mycket 

energi (stärkelse och soc-
ker) och lite protein.

• En pellets med mycket 
protein och mindre energi. 

Under vissa veckor fick äl-
garna välja fritt mellan dessa 
två sorter och hade således en 
buffé framför sig. Under an-
dra veckor fick de enbart en 
av pelletsorterna serverade. 
Sälgkvistar fick de hela tiden. 
Varje bett de tog mättes och 
filmades. Eftersom jag även 
utförde kemiska analyser av 
allt de åt kunde jag räkna ut 

exakt hur mycket av olika 
näringsämnen de fick i sig 
varje måltid och varje dygn.

Kullkastar energi-teori
Den förhärskande teorin från 
1970-talet är att älgen strävar 
efter att maximera sitt intag 
av energi. Alltså att om valet 
finns mellan olika fodersorter 
ska de välja det som ger dem 
högst netto-energi intag. I så 
fall skulle man kunna mätta 
djuren med mycket energirikt 
foder givet att det är effek-
tivt för dem att hitta och äta 
upp. Filmerna visade något 
helt annat. När älgarna valde 
fritt bestod kosten av en viss 
balans mellan protein, energi 
och fiber. Varje gång de fick 
tillgång till en buffé valde de 
foder så att de nådde denna 
specifika balans. Om de istäl-
let bara fick energirikt foder 
slutade de äta när de nått 
ett visst kolhydrat-tak. Det 
verkade som om de inte gär-
na ville ha för mycket av de 
snabba kolhydraterna, men 
inte heller för lite. 

Dessutom, vilket är särskilt 
intressant, är att under de ve-
ckor när de bara fick tillgång 
till energirikt foder blev resul-
tatet att de försökte balansera 
det höga energiintaget med 
att äta mer kvistar än normalt. 
Sälgkvistarna vi lade in till 
dem blev under sådana veckor 
nästan dubbelt så hårt betade 

än under buffé-veckor. Sam-
ma sak hände faktiskt även 
under de veckor när älgarna 
fick det proteinrika kraft-
fodret. Kvistarnas närings-
sammansättning överlappade 
precis med det näringsmål 
som älgarna visade mig att 
de ville ha genom sitt val av 
pellets. Även om kvistarna var 
lika fin föda för älgarna när 
de återgick till buffe-fasen, 
hade de inte samma behov av 
att kompensera eftersom de 
då hade tillgång till närings-
mässigt komplementerande 
kraftfoder. Därför återgick de 
till sitt normala kvistintag. 

Balansen viktigast
Vad betyder dessa slutsatser? 
För vetenskapen är resultatet 
mycket intressant, eftersom 
det stödjer hypotesen om 
näringsbalansering (nutritio-
nal balancing) även för dessa 
stora växtätare. På senare år 
har forskare funnit att djur av 
olika slag – apor, fiskar, rovdjur 
och insekter – väljer föda för 
att åstadkomma en diet i god 
näringsbalans. Under vissa 
delar av dagen kan en sådan 
strategi överlappa med att de 
väljer energirika födoämnen, 
men inte alltid. Följden blir 
att ett födoämne som traditi-
onellt skulle klassas som ”låg” 
kvalitet (som sälgkvistarna 
med lågt energiinnehåll och 
högt fiberinnehåll) kan för en 

del växtätare, under vissa för-
hållanden, vara av ”hög” kvali-
tet, på grund av den palett av 
näringsämnen och strukturer 
som de innehåller. Värdet av 
ett födoämne är därför inte 
en inbyggd egenskap, utan 
förändras beroende på djurets 
fysiologiska status just för til-
lfället. 

Socker-chock
Älgens fysiologi är viktig att 
tänka på i det här samman-
hanget. Älgen är idisslare, 
precis som andra hjortdjur. De 
har fyra magar och i den för-
sta magen, vommen, finns det 
mikroorganismer (”vomflora”) 
som hjälper älgen att smälta 
maten den tuggar i sig. Det är 
en komplicerad process.     

Hos idisslare som lever på 
våra norra breddgrader anpas-
sas miljön i vommen under 
hösten från att ha tagit hand 
om en grön, bladbaserad diet, 
till en mer svårsmält, närings-
fattig diet dominerad av ved-
artat material. Det är sådan 
mat som älgen är utvecklad 
att äta på vintern. Äter den 

Annika håller föredrag inför 
jägare och skogsägare. Foto: Pär 
Fornling.
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Når vekt er viktig er 
HAUSKEN JAKT 

et lett valg!

JAKT JD224 310-360g Ø50mm 31+dB
JAKT JD184 270-310g Ø50mm 28+dB
JAKT JD151 230-260g Ø50mm 23+dB
JAKT WD60  410-460g Ø60mm 35+dB    

When only the best is good enough
www.hausken.no

då istället en massa socker 
så sjunker pH ganska snabbt 
i vommen vilket inte är bra 
för vomfloran. Med tanke på 
detta är det logiskt att älgen 
måste kompensera ett stort 
intag av socker mitt i vintern 
med att äta kvist och liknande 
saker med mycket fiber.

Motsatt effekt
Vad händer då om en vild älg 
äter en stor mängd sockerbe-
tor som har lagts ut till viltet 
i form av stödutfodring? Inte 
sällan använder folk stöd-
utfodring som ett sätt att 
avleda djuren från känsliga 
skogsplantor. Experimentets 
resultat visar på att kanske 
man kan få motsatt effekt om 
det är energirikt foder som 
betor, potatis och morötter. 
Kanske blir det så att ett bett 
av stödutfodringen kan leda 
till ett bett mer i produkti-
onsskogen?

Stödutfodring med en-
silage, betor, potatis och 
andra rotfrukter utförs på 
ganska stor skala i Skandi-
navien. Syftet kan vara att 
gynna klövdjurens hälsa och 
överlevnad eller att reducera 
skogs- eller jordbruksskador. 
Men eftersom många av de 
vanligaste stödfodren, särskilt 
rotfrukter, innehåller högre 
koncentrationer av lättlösliga 
kolhydrater än hjortdjurens 
normala vinterdiet, kan intag 
av sådant stödfoder göra så 

att djuren ökar, eller förän-
drar, sitt intag av vedartat 
material och därmed kanske 
orsaka större skadeproblem. 
Om djuren inte har tillgång 
till kvistar i tillräcklig mängd 
att kompensera med kan sto-
ra doser av opassande stödfo-
der leda till negativa konse-
kvenser för djurens hälsa. 

Ensilage inte heller perfekt 
för älgar
Ensilage är den vanligaste 
typen av stödfoder i Sverige 
och innehåller gräsväxter och 
örter. Ensilagets näringsinne-
håll kan variera mycket, men 
har i regel högre koncentrati-
oner av lättlösliga kolhydrater 
än älgens vedartade födoäm-
nen har. Även ensilageintag 
skulle alltså kunna leda till 
kompensatoriskt intag av 
kvist av älgen. Ensilage pass-
ar bättre som föda till dovvilt 
och kronvilt som har en mat-
smältningsfysiologi anpassad 
till en diet med stort inslag 
av gräs. Vi har sett i södra 
Sverige att dovvilt gynnas av 
ensilageutfodringen, vilket 
verkar leda till förändringar 
i hur klövviltarterna konkur-
rerar om födan resten av året. 
Älgen riskerar att vara för-
loraren i den konkurrensen.

Hellre sly än foder
Vad ska man då utfodra med? 
Baserat på det vi vet idag bör 
man försöka välja födoäm-

Annika håller föredrag inför jägare och skogsägare. Foto: Pär Fornling.
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nen som efterliknar djurens 
naturliga diet. Ett exempel 
kan vara rester från gallring 
och slutavverkning, eller ba-
lar gjorda av snabbväxande 
lövträd. Men utfodring med 
näringsmässigt balanserad 
föda är ändå inte någon uni-
versallösning för problemen 
som är förknippade med 
stödutfodring.  Till exempel, 
bara det faktum att man ut-
fodrar gör att djuren hopas 
på samma plats. Detta kan i 
sig leda till ökat betestryck 
i omgivningen och ökad 
sjukdomsspridning bland 
djuren. Istället borde vi tän-
ka på vilka alternativa sätt 
vi har att skapa foder åt de 

vilda djuren. För att minska 
skogsskadorna vore det bra 
att öka mängden naturligt sly 
i landskapet, inte minst i äl-
dre produktionsskogar - där 
även tillgången på risbuskar 
kan gynnas av aktivt skogs-
bruk. Detta skulle minska 
den mycket stora kontrasten 
vi har nu mellan ungskogs-
bestånd och omgivande äl-
dre produktionsskogar som 
i många fall inte erbjuder 
mycket viltfoder alls. Det är 
också möjligt att röjning av 
ungskogar kan justeras så att 
begärligt foder sparas och 
görs tillgänglig även i senare 
stadier av beståndets utve-
ckling. Vad vi behöver nu är 
att ekologer, veterinärer och 
skogsskötselexperter fortsät-
ter att undersöka kopplingar-
na mellan klövdjurens föda 
och hälsa och skogens skador, 
så att lösningar kan hittas 
som är fördelaktiga för både 
viltet och skogen.
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Figur 1: Den näringsmässiga balansen hos de vanligaste stödfodertyperna i Sverige (rotfrukter och ensila-
ge (S1-S5)) i relation till Salix-kvistar, ett trädsläkte som älgar ofta äter under vintern. Alla prickade linjer 
representerar födoämnenas näringsbalans som proportion mellan protein och kolhydrater och fetter. Ju 
mer en individ äter av ett födoämne desto längre bort från origo utmed linjen hamnar den ( per måltid, dag 
eller längre period ). Symbolerna (fyrkant = älgkor, diamant = älgtjurar) visar vuxna älgars målbalans mellan 
makro-näringsämnena enligt experiment med inhägnade älgar (Felton et al 2016), och den heldragna svarta 
linjen visar den relaterade intagsbanan. Vilda älgars näringsmål kan skilja sig från detta. När älgarna i expe-
rimentet var begränsade till en av de två pelletdieterna, som i isolering var obalanserad för dem (antingen L 
= låg-protein, hög-kolhydrat; eller H = hög-protein, låg-kolhydrat; tjocka grå linjer), svarade de med att signi-
fikant öka sitt intag av Salix-kvistar som erbjöds i begränsade mängder (S. caprea, S. fragilis och S. cinerea; 
grå linjer med stora streck). Märk att stödfodersorterna har en lägre kvot mellan protein och icke-protein        
( kolhydrater + fetter ) än kvistarna, och att de inte matchar älgens näringsmål. Rotfrukter (grå linjer med små 
streck) inkluderar här socker- och foderbetor (variationer av Beta vulgaris), potatis (Solanum tuberosum) 
och morot (Daucus carota sativus). Ensilage (grå linjer, mellanstora streck) inkluderar här sorter gjorda av 
hela majsplantor (S1), graminoidblandning med <25% baljväxter (S2), hela havreplantor (S3), hela kornplan-
tor (S4), och graminoidblandning med 25-50% baljväxter (S5). X-axeln visar protein som uppskattas vara 
tillgängligt för älgen att smälta, och y-axeln visar summan av fetter, icke-strukturella kolhydrater (socker och 
stärkelse), och de fraktioner av strukturella kolhydrater (fibrer) som älgen kan smälta. Figuren är modifierad 
från Felton et al. 2017.

Älgarna fick under hela experimentet också tillgång till nyskördade 
Salix-grenar. Dessa grenar visade sig spela en viktig roll när älgarna 
försökte kompensera för den näringsmässiga obalans de sattas i under 
vissa veckor av experimentet. Foto: Annika Felton.
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Kalveskyting til besvær
«Å skyte hjortekalver er i mange sammenhenger omstridt. Det 
finnes mange argumenter for å skyte kalv og minst like mange 
imot. I denne artikkelen søker vi å sette lys på de mest vanlige 
argumentene. Kort oppsummert er det nødvendig å skyte en 
høy andel kalv ved ønske om høye bestandstettheter, men det 
er også en god generell forvaltningsstrategi med kalv i uttaket.»

TEKST OG FOTO JOHAN TRYGVE SOLHEIM  

WWW.HJORTESENTERET.NO

I moderne hjorteviltforvaltning er det 
å skyte kalv en viktig del av en målret-
tet bestandsforvaltning. Ikke fordi det å 
skyte kalv er et mål i seg selv, men fordi 
dagens tette bestander ikke gir rom for at 
alle kalver skal vokse seg inn i bestanden. 
Det er likevel flere som mener det er galt å 
skyte kalv, og argumentene mot kalvesky-
ting er mange. Vi vil i denne artikkelen 
forsøke å belyse argumenter for og imot 
kalveskyting av hjort, og komme med 
noen anbefalinger til de utøvende ledd i 
hjorteforvaltninga. Og ikke minst noen 
velmente råd til alle hjortejegere som 
opplever gleden av å høste av naturens 
eget spiskammers. Det er tross alt jegeren 
som holder fingeren på avtrekkeren, og 
som skal avgjøre hva hun eller han retter 
skuddet mot.

Fokuset i dagens hjorteforvaltning er 
ikke et størst mulig kjøttutbytte eller å kle 
landet vårt med hjort. Det overordnede 
målet er å sikre kvaliteten på de dyra som 
går igjen etter jakta. Det betyr at de mest 
produktive dyra av begge kjønn skal leve 
videre for å utgjøre en robust og produktiv 
bestand. En bestand som skal være best 
mulig tilpasset naturgrunnlaget, konkur-
rerende arealbehov og evnen til å tilpasse 
seg langsiktige endringer i miljøet. 

At det i 2016 ble påvist Skrantesjuke, 
eller Chronic Wasting Disease (CWD), 
på villrein og elg i Norge bør være kjent 
for de fleste. Denne sykdommen er bare 
en av mange utfordringer alle hjorte-
viltartene våre må tilpasse seg i årene 
framover. Med eller uten menneskelige 
forvaltningstiltak. Forvaltningstiltak som 
bidrar til å svekke artenes robusthet vil i 
beste fall være uheldige - i verste fall vil 
de bli fatale. 

Hvorfor jegere i dag bør skyte mer kalv
For bare noen tiår siden var det forbudt 
å skyte kalv. Hunndyret derimot kun-
ne jegerne felle på lovlig vis. Det vitner 
om en tenkning der kjøttutbyttet hadde 
sterkt fokus. Mange reagerte på dette for-
valtningsregimet og argumenterte sterkt 
for lovlig også å kunne felle kalven der-
som mordyret var felt. Tidligere godseier 
Åge Treschow ble endog ilagt bot for å 
ha felt en enslig elgkalv i sine egne sko-
ger en gang på 50 tallet. Han var en av 
flere talsmenn for å modernisere norsk 
hjorteviltforvaltning. Foruten det etisk 
forkastelige ved å la en kalv gå igjen alene 
etter jakta, og særlig gjelder dette hjorte-
kalver, var et annet argument for å åpne 
opp for kalveskyting behovet for å oppnå 
en bedre kjønnsbalanse i uttaket. Mange 
innså etter hvert at den raske veksten i 
hjorteviltbestandene blant annet skyldtes 
overbeskatning av hanndyr og for lite ut-
tak av unge hunndyr. For alle som ønsket 
mer hjort i skog og mark var regimet som 
regjerte på sytti og åttitallet en suksess-
oppskrift, men viste seg lite langsikt for 
å møte utfordringene som senere oppstod 
med høye bestandstettheter. Ikke bare i 
bestandsforvaltningssammenheng, men 
også for å møte utfordringene med et 
økende omfang av arealbrukskonflikter.

Så kan en alltid si at det er lett og være 
etterpå klok, men her som ellers blir vegen 
til mens en går. Derfor er det ingen grunn 
til å kritisere noen, men bruke erfaringene 
til videre utvikling. Kalveskyting ble etter 
hvert vanlig og de fleste jegere innså tidlig 
at høye tildelinger av voksne koller ville 
medføre stor fare for at mange kalver gikk 
igjen etter jakta. Mange har derfor tatt 
innover seg betydningen av først å sky-
te kalven og deretter kolla. Men det kan 
skje selv den beste å felle ei tilsynelatende 

gjeld kolle med jur. Mange jegere har da 
vært villige til å bruke mye tid for i ettertid 
å søke å felle kalven som gikk igjen. Det-
te fordi de hadde fått kunnskapen om at 
enslige hjortekalver går en ublid skjebne 
i møte, og at dødeligheten blant morløse 
kalver er spesielt høy. Generelt kan vi si 
at dess mindre sosial en hjorteviltart er, 
desto mindre sjanse er det for at enslige 
kalver blir tatt vare på av andre mordyr av 
samme art. Og vår hjort er ikke spesielt 
sosialt anlagt selv om den i perioder av 
året kan sees i flokk på innmark.

Vi vet at det er normalt med gene-
relt stor naturlig dødelighet blant kalver. 
I områder med store rovdyr er det først 
og fremst kalvene som beskattes. Og det 
samme skjer i harde vintre, som tross ett 
stadig mildere klima, inntreffer år om 
annet også på Vestlandet. Hjortevilt-
bestandene er fra naturens side tilpasset 
høy kalvedødelighet, og slik sett kan de 
som skal forvalte en hjortebestand også 
tenke større grad av kalveskyting som en 
naturlig tilnærming i jaktuttaket. Faktisk 
kunne det mange steder være nær fri av-
skyting av kalv uten at dette i seg selv vil 
ødelegge bestanden.

Det er viktig å ta inn over seg at det 
er en vesentlig forskjell mellom det å for-
valte en bestand med lav tetthet og som 
er i vekst, og dagens situasjon med høye 
bestandstettheter over store områder. 
Noen mener dagens bestander er for høye 
og må reduseres, mens de fleste mener en 
stabilisering bør være målet for fremtiden. 
Selvsagt finnes det også noen som mener 
det er plass til enda mer hjort i skog og 
mark. I alle tilfeller er det utelukkende 

I moderne hjorteviltforvaltning er det å skyte 
kalv en viktig del av en målrettet bestands-
forvaltning.
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menneskelige interesser som ligger til 
grunn for deres vurderinger.

Hjorten er en plantespiser og før eller 
siden vokser bestanden seg større enn det 
det er beitegrunnlag for. Dette med min-
dre det finnes en motvirkende kraft som 
bidrar til å holde bestanden nede. I dag er 
det stort sett bare jakt som utgjør en slik 
motkraft og som regulerer hjortebestan-
dene. Tidligere var det vinterbeiteområ-
dene som ble regnet som flaskehals for 
hjorten, men flere og flere steder vet vi nå 
at det er sommerbeitene som overbelas-
tes. Gjennom flere år er det påvist såkalte 
tetthetsavhengige effekter målt som re-
duksjon av kroppsvekt for kalv og ungdyr. 
Og det er særlig ungdyra som er taperne i 
konkurransen om de beste beiteplantene 
i vekstperioden. Kolla skal ikke bare sik-
re årskalven optimale forhold gjennom 
sommeren, men må også trekke med seg 
fjorårsdyret til de samme beiteområdene. 
Ved høye bestandstettheter får det størst 
negativ effekt for fjorårsdyra som taper 
i beitekonkurransen som oppstår. Ikke 
bare innad i «familien», men også med de 
andre dyra som beiter i det samme områ-
det. Derfor er uttak av ungdyr også viktig 
i dagens bestandsrettede forvaltning, og 
spesielt med fokus på å ta ut flere unge 
hunndyr. Den negative vektutviklingen 
vi har sett mange steder medfører ikke 
bare at færre og færre av disse blir bedek-

ket som 1,5 år gamle, men at de faktisk 
ikke klarer å oppnå tilstrekkelig vekt til å 
bli drektige før de er om lag 3 år gamle. 
Det er en direkte sammenheng mellom 
kroppsvekt og sannsynlighet for å bli 
drektig. Og det er dramatisk for hjorte-
bestanden sin reproduksjonsevne at et 
økende antall individer bruker flere år på 
å oppnå optimal vekt. Det medfører blant 
annet at de belaster allerede overbelastede 
beiter uten å være i produksjon. En effekt 
som ytterligere forsterkes ved at vi har en 
lav snittalder i hele bestanden, og at an-
del bukk per kolle er lav ( se Hjorteviltet 
2016 –«Er det galt å skyte mye bukk ?»).
Oppsummert:
• Hjort er som andre arter av hjortevilt 

tilpasset å leve i områder med høy 
naturlig dødelighet spesielt blant 
kalvene

• Høy avskyting av kalv vil ikke øde-
legge en bestand

• De fleste hjorter dør som følge av 
jaktutøvelse, og jakt er derved den 
viktigste bestandsregulerende faktor

• Høye bestandstettheter medfører 
økt konkurranse i matfatet der ung-
dyra (kalvene fra året før) er taperne 
med mindre de kan vandre til nye 
beiteområder.

• Det er påvist tetthetsavhengige ef-
fekter i form av redusert vekt for kalv 

og ungdyr i store deler av hjortens 
utbredelsesområde i Vest-Norge.

• Generelt oppnår jegerne for lite ut-
tak av unge hunndyr i frykt for å sky-
te selveste «stamkolla».

• Lave kroppsvekter som følge av høy 
bestandstetthet medfører redusert 
kondisjon, redusert evne til repro-
duksjon og økt fare for spredning av 
sykdommer.

Argumenter mot å skyte kalv
Det faglige grunnlaget for at jegerne 
kan skyte kalv er solid forankret. Likevel 
er det mange som argumenter mot kal-
veskyting. Vi har stor forståelse for man-
ge av argumentene, og vil gjerne trekke 
frem noen av de vi oftest blir møtt med. 
For verden er ikke sort hvit og den evige 
sannhet er relativ ut fra hvilke interesser 
man forfekter. Fra vår side har vi derfor 
stor respekt for andre synspunkter, men 
synes det blir absurd når noen jegermil-
jøer spiller på følelser og sammenligner 
dyr med mennesker. Det å ta et hjorteliv 
er i seg selv brutalt, og det er i prinsippet 
ingen forskjell på å skyte en kalv eller ett 
voksent dyr av begge kjønn. Alle hjor-
teliv er i seg selv like mye verdt og har 
lik rett som alle andre til å leve. Begrepet 
skrapdyr som mange benytter er slik sett 
uheldig, men har en god intensjon ved å 
søke å oppfordre alle jegere til å ta ut de 

Cai Ap Bryn fra England har jaktet mer enn de fleste og her har han felt en hjortekalv på Svanøy etter instruks fra jaktlederen – en ekte kalvedrepar.
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svakeste dyrene blant kalv og ungdyr. Det 
er også slik naturen fungerer.
Mange mener at kjøttutbyttet blir lite 
dersom jegerne blir pålagt å felle en høy 
andel kalv. Det er slik ved lave bestand-
stettheter, men det totale kjøttutbyttet 
målt i antall kilo kan holdes høyt også ved 
å skyte en høy andel kalv fremfor ungdyr/
voksne dyr. Enkelt forklart ved at antallet 
dyr som felles kan økes vesentlig og fordi 
det mange steder er overlapp mellom kal-
vevekter og vekter på ungdyr. Ved uttak 
av kalv vil de ungdyrene som blir igjen et-
ter jakta, selektivt eller ikke, få bedre leve-
kår. Det kan blant annet bidra til at flere 
av ungkollene kan oppnå en tilstrekkelig 
vektutvikling til å ta kalv.  
Det neste argumentet vi møter er at et 
ungdyr utgjør et bedre slakt enn en kalv. 
Kalvene har evnen til å vokse hele det før-
ste leveåret og vil som ungdyr i gjennom-
snitt kunne oppnå slaktevekter opp mot 
50 kilo for hunndyr og 55 kilo for hann-
dyr. Dette er riktig, men det forutsetter at 
kalvene har tilgang til gode beiter og at 
beitekonkurransen er lav. Enkelt sagt må 
det være plass til alle disse dyrene, og ak-
kurat her ligger mye av dagens utfordring. 
Det blir for mange unge dyr i forhold til 
beitegrunnlaget om alle kalver skulle bli 
ungdyr før de felles. For det er ikke lengre 
mulig for hjorten bare å flytte seg til nes-
te dal. Der er det allerede mange andre 

hjorter. Dette har medført at mange i dag 
feller ungdyr som ikke har høyere slakte-
vekter enn en normalt stor kalv. Unntaks-
vis felles det store ungdyr, men disse blir 
færre og færre og i mange tilfeller viser 
det seg ved tannsjekk at de er 2,5 år gamle 
og eldre. Det vil si at en såkalt spissbukk 
som tidligere med rimelig sikkerhet kun-
ne antas å være 1,5 år i økende grad viser 
seg å være eldre.

Tredje, og stadig tilbakevendende ar-
gument mot kalveskyting, er at kolla kan 
får jurbetennelse. Dette er ikke riktig, men 
om det en sjelden gang skulle inntreffe så 
skyldes det mest sannsynlig andre forhold 
enn tap av kalven. Som tidligere beskrevet 
så er hjortene, som alle andre hjorteviltar-
ter, tilpasset at det forekommer høy na-
turlig dødelighet blant kalvene. Det ville 
fra naturen sin side være en dårlig tilpas-
ning om dette medførte jurbetennelse og 
påfølgende tap av evne til reproduksjon. 
Faktisk finnes det god dokumentasjon fra 
hjort i fangenskap på at dette ikke er til-
felle. Ved Norsk Hjortesenter på Svanøy 
skiller vi kalvene fra kollene etter brunst 
(november/desember) og uten at vi noen 
gang har kunnet påvise noen problemer 
som følge av dette. Snarere tvert imot da 
vi ser at dyra trives bedre når de blir skilt 
og fora i adskilte grupper. Det ville være 
interessant å teste effekten av å skille kal-
vene fra kollene før brunsten.

Det hevdes også at det blir store ødeleg-
gelser på et kalveslakt når jegere er pålagt å 
rette skuddet mot bog/brystregionen. Det 
er for så vidt rett dersom vi sammenligner 
prosentvis mengde kjøtt som må kasse-
res fra et kalveslakt med en voksen hjort. 
Samtidig vet vi at de fleste hjortekalver 
som blir felt er større enn et voksent rådyr. 
Og rådyr felles også med rifleprosjektiler 
og uten at det ansees som noe stort pro-
blem. Blant annet fordi vi vet at omfang 
av kjøttødeleggelser henger nøye sammen 
med presisjon i forhold til skuddplasserin-
gen og valg av ammunisjon.
Til sist kan vi også nevne at noen argu-
menterer for at det er umoralsk å skyte 
kalv på grunn av sorgreaksjoner hos kol-
la. At det er sterke bånd mellom kolla og 
kalven er hevet over tvil. Kolla har alle-
rede investert mye for å få frem kalven, 
og gjør alt hun kan for at den skal vokse 
fram. Å tillegge menneskelige følelser til 
dyr er likevel ikke relevant. Det betyr ikke 
at dyr ikke har noen former for følelser, 
men at drivkraften for egen overlevelse 
og reproduksjonssuksess overstyrer alt 
annet. Uten dette ville de fleste arter av 
hjortevilt, og drøvtyggere generelt for den 
saks skyld, for lengst gått til grunne. I re-
aliteten er det det motsatte som er tilfelle. 
De utgjør en svært suksessfull dyregruppe 
sett i en evolusjonssammenheng, og er i 

Vektutvikling kalver og ungdyr. Gjennomsnittlig årlig slaktevekt (±2SE) for kalv (åpne symboler) og ettåringer (fylte symboler) i overvåkingsregion 
Sogn og Fjordane. Blå symboler for bukker og røde symboler for koller. Data fra perioden 1992–2014. © NINA Rapport 1177.
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sterkt framvekst over store deler av Eu-
ropa. 
Oppsummert: 
• Det er ikke mer brutalt å skyte en 

hjortekalv enn en hvilket som helst 
annen hjort.

• Ved høye bestandstettheter blir ikke 
det totale kjøttutbyttet mindre selv 
om andel kalv i uttaket er høyt.

• Et slakt av et ungdyr er bedre utviklet 
enn en kalv, men i mange tilfeller 
oppnår ikke ungdyra forventet vekt.

• Kolla får ikke jurbetennelse selv om 
kalven blir skutt.

• Et kalveslakt blir ikke ødelagt av et 
rifleprosjektil.

Vegen videre
Vi tror at de fleste jegere i dag aksepte-
rer at det må skytes kalv. Den eventuelle 
konflikten som har oppstått mellom ulike 
miljøer og ledd i forvaltningen, handler 
primært om hvor høy andel kalv det skal 
være i det samla jaktuttaket.

Som vi har nevnt tidligere kunne det 
i prinsippet vært fri kalveavskyting. Det 
ville for det første ikke være mulig å sky-
te alle kalvene i en normal bestand selv 
om hele jegerkorpset gikk inn for det. For 
det andre så er det ikke et mål å eliminere 
rekrutteringen til bestanden, men søke å 
begrense den og det skjer best gjennom å 
ta ut de rette dyra tidlig. Og for det tredje 
vil forholdene for de individene som blir 
igjen bli bedre fordi beitekonkurransen 
blir redusert. 

Det er kanskje mange som fortsatt 
ikke forstår logikken bak kalveskytin-
gen. Enten fordi de ikke vil forstå den, 
eller fordi det er noe som ikke stemmer i 
våre resonnementer. Og vi forventer hel-
ler ikke at de som leser dette skal gjøre 
helomvending og konvertere. For oss er 
det viktig å søke å nyansere debatten som 
har pågått en stund, og å la det bli opp 
til de enkelte forvaltningsenheter og enes 
om vegen videre.

Det er derfor viktig at kommunene nå 
tar tak og formulerer klare mål og ram-
mer for utvikling av hjorteressursen, men 
husk at kommunene ikke lengre er den 
utøvende aktør i hjorteforvaltningen. Det 
er grunneierne som er gitt en unik mulig-
het til å påvirke bestandsutviklingen. Om 
de ønsker en stor og produktiv bestand i 
årene fremover er det vår anbefaling at de 
gjennom bestandsplanene de utarbeider 
søker å øke andel kalv i uttakene. Vide-
re at de balanserer uttak mellom hann og 
hunndyr slik at det på bunnlinjen tas ut 
noen flere hunndyr enn hanndyr årlig. 

Om ikke vil bestandene bare fortsette å 
vokse. Flest mulig av de dyrene som går 
igjen etter jakta skal være dyr i sin beste 
og mest produktive alder, og da er buk-
kene like viktige som de såkalte «stam-
kollene». 

For at flere skal se at dette får positiv 
betydning for hjortebestandene blir det 
viktig at det kan vises til resultater. Da er 
blant annet overvåkingsprogrammet for 
hjortevilt viktig å følge opp også i årene 
fremover. Og gjerne i flere områder enn det 
programmet i dag omfatter. En retnings-
endring som dette er ikke gjort over natta. 
Det vil ta år før en vil se de positive re-
sultatene. Da er det spesielt viktig at alle 
hjortejegerne forstår sammenhengen. Jakt 
er for de fleste en hobby som de ønsker å 
forbinde med glede. Mange bruker store 
ressurser og all sin fritid på å utøve det de 
synes er det kjekkeste i verden. Men vi vet 
at de fleste jegere vil skyte det første og 
beste dyret som dukker opp, spesielt om 
det har gevir, om ikke noen har laget noen 
klare mål for hva en ønsker med hjortebe-
standen. Det ligger i sakens natur.

Med et sterkt ønske om at jegere, 
grunneiere og offentlige forvaltere går 
sammen for en fremtidsrettet og moder-
ne hjorteforvaltning. Norge har aldri hatt 
mer kunnskap om hjort og forvaltning av 
hjorteressursen, men evner aktørene å ta 
den i bruk? Eller må noen bruke pisken?
Oppsummert:
• Kalveskyting er nødvendig med 

dagens bestandstetthet, men spørs-
målet er på hvilket nivå.

• Svaret på det ligger i kunnskap om 
bestanden i området og målsettinge-
ne som legges til grunn for å forvalte 
denne.

• CWD kan medføre at vi må redu-
sere dagens store bestander og lære 
oss å forvalte hjortevilt ved lavere 
bestandstettheter. Blant annet for å 
bidra til å redusere fare for smitte-
spredning.

• Velger vi i årene framover å redusere 
tettheten blir det ekstra viktig å sikre 
robuste bestander og fokus må alltid 
være på å forvalte dyra som går igjen 
etter jakta.

• Målet bør være å oppnå en kjønns-
balanse i denne bestanden på nær 
50:50

• Produksjonsdyra av begge kjønn er 
like viktige og det er behov for å øke 
snittalder i bestandene

• Skyte flere ungdyr kolle – innse at 
selv den beste kan gjøre feil

• Vi må lære oss å selektere dyr på veg 
ut av bestanden.

OM FORFATTEREN

Johan Trygve Solheim er daglig leder 
ved Stiftelsen Norsk Hjortesenter, 
Svanøy Stiftelse og Stiftelsen Svanøy 
Hus på Svanøy. Solheim er utdannet 
sivilagronom med studieretning na-
turforvaltning fra NMBU 1987. Aktiv 
fotograf, foredragsholder og forfat-
ter. Har blant annet utgitt boka ”Hjort 
fra Hale til Hode” med flere. NRK la-
get i 2014 dokumentarer «Med hjerte 
for hjorten» om Solheim sitt engasje-
ment for hjorten som ressurs. 

Det er tette bånd mellom kolla og kalven, men påstanden om at kollene får jurbetennelse når de 
mister kalven er ikke rett.
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Linking Movement Ecology with the Manage-
ment of Mobile Species. Managing Moose in 
Sweden 
 
ANDREW M. ALLEN (2016) DR.THESIS. SLU, UMEÅ.

Doktorarbeidet består av seks selvstendige vitenskapelige ar-
tikler og manuskripter.  Titlene følger nedenfor.  Hver for seg 
er de faglig gode og lesverdige publikasjoner.  Slik det er vanlig 
i doktorarbeider er disse sydd sammen i en styntese som for-
klarer sammenhengen og relevansen for forvaltning og videre 
kunnskapsoppbygging.  Allen er canadier og når han skal for-
søke å «selge inn» sine undersøkelser for praktisk svensk, eller 
for den saksskyld norsk elgforvaltning, enten det er i viltvårds-
områder, älgskötselsområder eller ovenfor viltvårdsdelegatio-
nene klarer jeg ikke helt å følge han. 

Allen forklarer hvordan bevegelsesøkologi kan anvendes 
for forvaltningen av ville dyr. Først beskriver han hvordan et 
konseptuelt rammeverk kan gi veiledning for hvordan beve-
gelsesøkologi kan linkes til artsbevaring og viltforvaltning. 
Han anvender rammeverket i fem praktiske studier som byg-

ger sekvensielt på hverandre gjennom a) beskriver en metode 
som klassifiserer og kvantifiserer bevegelser, b) forbedrer vår 
forståelse av hvordan enkeltbevegelser kan skaleres opp til et 
populasjonsmønster, c) linke individenes bevegelighet til de-
res reproduksjonsevne, d) beregne populasjonsstørrelsen ut fra 
aldersspesifike jaktdata og e) bedømme jakten på elg i Sve-
rige gjennom å applisere hypotesen om økosystemutnyttelse. 
Elgen i Sverige er en art med forskjellig bevegelsesmønster/
trekkmønster innen sitt utbredelsesområde.  Også i Canada 
forvaltes den i egne viltforvaltningsenheter, om enn forskjellig 
fra de svenske älgskötselsområdene.  Allen mener at arbeidet 
viser hvordan bevegelsesøkologi kan anvendes globalt for for-
valtning av mobile og trekkende arter.  Nasjonalt komplemen-
terer den elgforvaltningen i Sverige.

Etter dette forsøket på et sammendrag lister jeg derfor opp 
tittelen på de enkelte arbeidene som inngår i doktorarbeidet, 
så kan den enkelte lese.  Som for andre tilsvarende arbeider er 
de lett tilgjengelige ved et søk på nett.
• Linking movement ecology with wildlife management 

and conservation
• Quantifying migration behaviour using net squared dis-

placement approach: clarifications and caveats
• Scaling up movements: from individual space use to pop-

ulation patterns
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• Habitat performance relationships of large mammal on a 
predator-free island dominated by humans

• A simplified ecosystems cohort analysis for estimating po-
pulation size of managed large herbivores

• Managing herbivore populations in the framework of 
exploitation ecosystems

Indirect Effects of Predation in Human-Modi-
fied Landscapes 
 
ELLINOR SAHLEN (2016) DR.THESIS. SLU, UMEÅ

Fra sammendraget hitsettes Sahlens egne beskrivelser:
Store rovdyr har ofte stor innvirkning på sine byttedyr, noe som 
i gitte situasjoner kan gi kaskadeeffekter i hele økosystemet.  I 
rurale områder der jakt og bufehold er sentrale aktiviteter havner 
ofte de store rovdyrene i konflikt med folk.  Rovdyrene er ofte 
trengt tilbake fra tidligere utbredelsesområder.    I denne av-
handlingen beskrives interaksjonene mellom, menneske, preda-
tor og byttedyr, og hvordan store rovdyr og mennesker påvirker 
habitatvalg, adferd og stressnivåer hos hjortedyr i en region som 
i stor grad er influert av menneskelige aktiviteter. For å måle 
adferd og stressnivåer hos byttedyr i områder med og uten store 
rovdyr bygger undersøkelsene både på eksperimenter og obser-
vasjonsstudier.  Sahlen sammenfatter også de generelle effektene 
av store rovdyr i områder påvirket av mennesker og betydningen 
av tilbakekomsten for byttedyr og mennesker.

Byttedyrene reagerte på en opplevet (forhøyet) predasjonsri-
siko, også der bjørnen hadde vært fraværende i et sekel.  Bytte-
dyrene valgte å oppholde seg i åpnere habitat der de oppfattet 
predasjonsrisikoen som lavere. Variasjonen i predasjonsrisiko 
påvirket sannsynligvis til og med rekruteringen av nye skogstrær.

Høyere temperaturer og menneskelig forstyrrelse var relatert 
til høyere stresshormonnivåer hos elg, hvilket kan få konsekven-
ser med tanke på den globale oppvarmingen og det faktum at 
det blir mer menneskelig aktivitet i leveområdene for elgen.

Mennesket kan påvirke hjortedyr, predator-byttedyrinterak-
sjonene, og derigjennom påfølgende kaskader.  En måte å minske 
den menneskelige påvirkningsfaktoren på er å bevare gamle na-
turskoger, ettersom de har en tendens til å ha lavere menneskelig 
aktivitet.  Naturskoger har dessuten et svalere mikroklima.  Et an-
net viktig aspekt er å minske konflikten mellom store rovdyr og 
folk, ettersom folks oppfatning  av rovdyr kan være den viktigste 
faktoren for rovdyrenes tilbakekomst der de en gang fantes.

( Ja, flere med meg vil vel mene at dette sammendraget i dr.ar-
beidet er mer uttrykk for Sahlens moralske oppfatninger, enn 
resultater av forskningsprosjektet. Vidar Holthe)
Arbeidet bygger på følgende vitenskapelige artikler og manus-
kripter:
• Phantoms of the forest:  Legacy risk effects of a regionally 

extinct large carnivore
• Brown bears evoke a three-dimensional landscape of fear
• Large-scale spatial variation in the long-term stress hor-

mone levels in moose
• Paws without claws?  Ecological effects of large carnivores 

in antropogenic landscapes
• The return of large carnivores amongst predator-naïve pry 

and people

The Role of Rodents in the Transmission of 
Ecinococcus mulitlocularis and Other Ta-
peworms in a low Endemic Area 
 
ANDREA L. MILLER (2017) DR.THESIS. UNIV. UPPSALA

Ikke akkurat hjortevilt, men siden diskusjonen om smittefare og 
forekomst av dvergbendelormer er et så sentralt tema i dagens 
viltforvaltning tar vi med også dette arbeidet.

Revens lille dvergbendelorm er en parasitt som overfø-
res mellom forskjellige hundedyr og gnagere.  I Europa er det 
rødreven som er parasittens viktigste sluttvert, og smågnagere 
som mellomvert.  Det er her mennesket kan komme inn som en 
«feil» mellomvert, med alvorlige konsekvenser. Som voksen ben-
delorm lever den i revens tynntarm, og egg kommer ut i naturen 
med avføringen.  Når en smågnager får i seg eggene utvikler 
parasitten seg som larver i alveoler, først og fremst i lever eller 
lunger.  Musa må deretter spises av en rev for at parasittens livs-
syklus kan fullføres.  I de tilfeller mennesker blir smittet vokser 
alveolene langsomt, men som en kreftsvulst i leveren.  Sykdom-
men er dødelig, men det finns i dag behandling, som slett ikke 
er enkel.  Revens lille dvergbendelorm finnes i Sentral- og Øst- 
Europa, først og fremst på Baltikum.  Den finnes også på fjellrev 
på Svalbard, her er det østmarkmus fra de russiske bosettingene 
som er mellomvert.

I Finland har man en nærstående art, den store dvergbende-
lormen (E. granulosus), også kalt hundens eller ulvens dverg-
bendelorm.  Den har først og fremst elg eller reinsdyr som mel-
lomvert.  De fleste har glemt at den tidligere var svært vanlig 
på tamrein i Finnmark.  Veterinærmyndighetene oppgir at på 
1970-tallet hadde over 20 % av tamreinen i enkelte distrikter 
denne parasitten.  I dag har den stort sett blitt borte da gjeter-
hundene er erstattet med snøscootere!  Den store dvergbende-
lormen er ubehagelig nok da den danner en cyste i lever eller 
lunger, men ikke alveoler som sprer seg videre i det infiserte or-
ganet.  I den tid denne bendelormen var vanlig hos gjeterhunder 
og tamrein ble også en hel del mennesker, bl.a. barn smittet. 

I Sverige ble revens lille dvergbendelorm først oppdaget på 
rødrev i 2011.  Det var da viktig å klarlegge hvordan parasit-
ten forekom i nabolandet.  Målsettingen med dette dr.arbeidet 
var å klarlegge hvordan overføringen av parasitten foregikk, 
med særlig vekt på svenske smågnagere.  Parasitten ble funnet 
på jordrotter og markmus på enkelte lokaliteter.  Derimot ble 
den ikke funnet på klatremus eller skogmus.  Også undersøkel-
ser etter andre bendelormer viste at smågnagere som ble fanget 
i engmiljøer hadde høyere forekomst enn de som ble fanget i 
skogsområder.  Dette tyder på at det i Sverige er markmus og 
vånd (jordrotte) som er de viktigste mellomvertene for revens 
lille dvergbendelorm.  I Sentral-Europa er det andre arter små-
gnagere som er aktuelle som mellomverter.

Det viste seg at selv der man fant parasitten var det bare en 
av 200 markmus som var smittet.  Av åtte smittede jordrotter 
var det bare hos tre at det ble funnet larver som var så utviklet at 
de kunne smitte videre.  Allens konklusjon ble at det ikke synes 
som dvergbendelormen har noen optimal mellomvert i Sverige, 
og det er derfor naturlig at forekomsten av denne farlige parasit-
ten er og vil forbli lav.
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Bokanmeldelser
TEKST VIDAR HOLTHE UTMARKSRÅDGIVER, NORGES SKOGEIERFORBUND

«Best in the world» er tittelen Kirsten Winge tok hjem i finalen 
i Gourmand World Cookbooks Award i Kina i slutten av mai.

Perfekt viltkjøtt 
FORFATTER:  KIRSTEN WINGE OG ARNE NOHR

PUBLISERT: 2016

FORLAG: VIGMOSTAD OG BJØRKE FORLAG

ANTALL SIDER: 124. ISBN 978-82-419-1097—5

Det er bare å gratulere Kirsten 
Winge med at hun for annen gang 
kan smykke seg med utmerkelsen:  
«Best in the world».  Forrige gang 
var med Bærboka i 2014.  Kirsten 
ble portrettert her i HJORTEVIL-
TET i 2015, og har for tiden en fast 
matspalte i tidsskriftet SKOG.

Ja, dette er en bok som forteller 
hvordan vi skal gå frem for å opp-
nå et perfekt viltkjøtt.  Fra viltet i 
utmarka, via jakten, slaktningen, 
kjøttmodning og lagring til utnyt-

telse av de enkelte stykningsdeler, anbefalte oppskrifter og 
tilbehør.  I avsnittene om slaktet, hygienen og kjøttmodnin-
gen har Kirsten valgt den verbale tilnærmingsmåten uten 
tabeller og figurer, men likevel med et høyt presisjonsnivå.  
Siden Kirsten er bosatt i Trysil har elgen fått den største 
plassen i boken sammen med villreinen. Hun innrømmer 
også at hun ikke er så begeistret for rådyrkjøttet.  Mitt råd er 
da; velg litt høyere steketemperatur, litt kortere tid, og vær 
forsiktig med å «overmodne» kjøttet, da mister det struktur, 
og kan i verste fall utvikle leversmak.

Det er vanlig å si at far blar kokebøker og -blader, mens 
det fortsatt er mor som lager maten.  Dette er en bok som 
begge har godt av å lese !

For opplevelsen og inntrykket av mat er synsinntrykket 
viktig.  Derfor betyr også illustrasjonene mye.  Denne gan-
gen er det ektemannen, Arne Nohr, som har stått for foto-
graferingen.  Det har vært heldig.  Det er gode fotografier 
med tilhørighet til teksten.  På bildene kommer råvaren, 
viltkjøttet godt frem.  Alt for ofte er det oppdekkingen på 
bordet og «ruccolasalaten» som tar oppmerksomheten. Her 
kommer elg- og villreinkjøttet til sin rett.  I fjorårets utgave 
av HJORTEVILTET ble Kirsten Winges artikkel ved et 
arbeidsuhell avspist med noen «frimerkestore» bilder.  Jeg 
skal hilse fra redaksjonsutvalget å be om unnskyldning for 
det.

Elgbeitetaksering. Veileder og standard 
for taksering av elgbeite i skog 
SKOGKURS, MAI 2017 POST@SKOGKURS.NO PRIS KR 180. ISBN 978-82-7333-212-7

Dette er egentlig et kurshefte, men 
vi tar det med her, da det selges sepa-
rat, og presenterer en standard som 
alle elgbeitetakseringer i skog bør 
legges til opp etter.  Kompendiet er 
på 68 sider.

Det er skrevet av Gunnar O. 
Haarstad ved Skogbrukets Kursin-
stitutt, som de siste årene har gjen-
nomført 20 todagers kurs i beitetak-
sering.  Opplegget er en videreføring 
og justering av det takstoplegget 
som ble utarbeidet av Knut Solbraa.  

Et bredt sammensatt utvalg av fagfolk innen skogbruk og 
takstopplegg har prøvd ut og bidratt i utvikling av den en-
delige versjonen av beitetaksten. Kompendiet er klart og med 
grundig innføring og forklaringer.

En elgbeitetakst er ikke et mål i seg selv. Den skal være et 
godt hjelpemiddel i en langsiktig og bærekraftig elgforvaltning.

I hjorteviltforskriften heter det i de innledende kapitlene: 
«Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen i bestan-
dene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.  
Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om skader 
på jord- og skogbruk og omfanget at ulykker på vei og bane.»

Det bør være et rimelig krav at det bare er elgbeitetakster 
etter denne «Standarden» som er grunnlag for offentlige til-
skudd til gjennomføringen, enten det er fra kommunale vilt-
fond, skogfondsmidler eller andre offentlige finansierings-
ordninger.

Ettersøk - av skadet hjortevilt
SKOGKURS, JUNI 2017.   

POST@SKOGKURS.NO   

PRIS KR 180.   

CA. 80 SIDER.

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 
har over lengre tid utarbeidet mate-
riell og arrangert kurs og seminarer 
innenfor vilt- og utmarkssektoren.   
Vi omtaler derfor også dette kom-
pendiet.

Fagheftet brukes i Skogkurs og 
NKK sine kurs «Ettersøk videregåen-
de», men det er skrevet utfyllende og 
dekkende for de viktigste forhold ved 

Ettersøk
- av skadet hjortevilt 
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ettersøk av skadet storvilt. Det kan derfor også brukes i annen opp-
læringssammenheng og til selvstudium. 

Det er å håpe at arbeidet med opplæring av ettersøksjegere vil 
forkorte en del lidelser ved at elg, hjort og rådyr som blir skadet 
under jakt og i trafikken, blir funnet og om nødvendig avlivet.

Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. 
Det er tydelig at mange som gjør ettersøk i kommunal regi og 

bistår jegere under ordinær jakt har behov for skolering og erfa-
ringsutveksling. 

Samarbeidet mellom Skogkurs og Norsk Kennel Klub omfattet 
blant annet å utarbeide et videregående kurs i ettersøk av skadet 
hjortevilt (Ettersøk videregående) i henhold til Miljødirektoratets 
studieplan fastsatt i forskrift om endring i forskrift av 22.08.2002 
nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Videre å utarbeide og gjennomføre en utdanning av instruktø-
rer for kurset «Ettersøk videregående» i henhold til studieplan og 
instruks fastsatt av Miljødirektoratet.  Kompendiet går imidlertid 
videre enn bare det som er absolutte minimumskrav etter forskrif-
ter og instrukser.

Jegerprøven, med Norges Jeger- og 
Fiskerforbund
PUBLISERT: 2017

ANTALL SIDER: 352. ISBN 978-82-992935-8-7 

Dette er en ny og klart bedre 
lærebok for de som skal ta je-
gerprøven.  Stoffet er bygget 
helt opp etter lærekravene til 
jegerprøven slik de nå er fast-
satt.  Den er lett å finne frem i, 
stoffet er enkelt og klart frem-
stilt.  

Undertegnede har tidligere 
vært engstelig for at enkelte lærebøker for jegerprøven har hatt 
med for mye «utenom» stoff som det for ungdom og skole-
elever har vært vanskelig å skille fra det obligatoriske lærestof-
fet.  På et punkt er jeg imidlertid usikker på om man har valgt 
riktig tilnærmingsmåte.  Det gjelder presentasjonen av enkelte 
jaktformer.  Sikkert i den hensikt å bryte opp lærebokteksten, 
blir vi her tatt med på praktiske jaktturer for å lære jaktformen 
og å gjøre den mer personlig, i stedet for den mer teoretiske og 
tørt beskrivende gjennomgangen.

Lay-out, skriftstørrelse, billedbruk, og ikke minst fak-
tarubrikkene er greie, ikke revolusjonerende men det gjør det 
fristende å gi seg i kast med boken.  Første opplaget hadde en 
del skjønnhetsfeil.  Men det er sikkert rettet i nyere opplag.

Den alvorligste innvendingen undertegnede har er at man 
ikke skriver om miljøproblemene med bruk av bly både i hagle- 
og rifleammunisjon.  Det burde være mulig å gi en verdinøy-
tral omtale av fordeler og ulemper ved forskjellige materialvalg 
både ut fra en forgiftningsside og for effektiv drepeevne.  Like-
dan er det underlig at man ikke har gitt lyddempere en omtale 
nå når snart halvparten av storviltjegerne bruker lyddemper.

Jaktens historia i Sverige. 
Vilt -människa – samhälle – kultur
RED:  KJELL DANELL, ROGER BERGSTRÖM, LEIF MATTSSON, SVERKER SÖRLINPU-

BLISERT: 2016 (MEN BLE FØRST UTGITT I MAI 2017)
FORLAG: LIBER FORLAG  
ISBN 978-91-47-11294-4.  

For den som er interessert i vilt- og jakthistorikk er dette rett og 
slett et fantastisk kulturhistorisk verk, på 375 sider, med omtrent 
like mange illustrasjoner.  Boken er bygget opp etter samme mal 
som Jakten, människa, samhälle som kom ut i 2010 av stort sett de 
samme forfatterne. Det skulle være nok å vise til overskriften i en-
kelte av de 24 kapitlene;  Skjutvapen, Jakthundar, Jakt och fångst 
i folktron, Kvinnor och jakten, Viltets och jaktens ekonomi, En 
viltförvaltning i sin linda, 1250 – 1634, Stadgar och jaktmonopol, 
1634 – 1789, Allmogen fick jakträtten åter, 1789 – 1870, Uppbygg-
nad och forkusförändring, 1870 – 1938, Kollektivisering och kunn-
spasbaserad viltförvaltning, 1938 – 1967, Jaktens förändring och 
framtid – en avrundane utblick, Biografier – jaktvårdare, jägare och 
forskare och Biografier - konstnärer. Heldigvis har man gitt plass til 
en omfattende litteratur- og kildehenvisningsliste.  For en som har 
hatt gleden av å delta i det svenske jakthistoriske selskapet er det en 
glede å se at dette arbeidet nå har materialisert seg i et så gedigent 
og grundig verk. Her hjemme har vi jo gleden av Espen Søilens 
langt enklere historiske bok Sportsmenn i veideland til NJFFs 125 
års- jubileum.  Det skulle absolutt være kildetilfang til en tilsvaren-
de norsk bok som den Kjell Danell og kollegaer nå har kommet 
med, men inntil da er det nok av spennende stoff i den boken som 
nettopp har kommet fra broderfolket.

Villreinen. Fjellviddas nomade
RED: TOR PUNSVIK OG JOHAN CHRISTIAN FRØSTRUP.

PUBLISERT: 2016.

FORLAG: FRILUFTSFORLAGET

ANTALL SIDER: 444  ISBN 978-82-91495-62-0.

Kanskje litt utenfor det artsspekter som 
HJORTEVILTET vanligvis dekker, skjønt 
jeg tror jeg omtalte en annen villreinbok 
også i 2016.  En skulle kanskje tro at tiden 
for en-arts monografier snart var ute, men så 
kom altså dette gedigne verket.

Her er både biologi, kultur- og sam-
funnshistorie, og ikke minst presentasjon av 
de enkelte villreinområdene med.  Som en 
liten polemikk vil jeg få nevne at det at vi 
nå har, og forvalter, som 23 adskilte villrein-
områder ofte holdes frem som et eksempel 

på oppsplittingen av våre villreinfjell.  Mens virkeligheten er at vi 
ikke har hatt villrein i så mange fjell i Sør Norge de siste par hundre 
årene som nå, og at mange av «villreinområdene» er resultat av aktiv 
utsetting og forvilling av rein.  Det må imidlertid ikke ta fokus vekk 
fra de trusler og utfordringer, ikke minst i arealforvaltnings-sam-
menheng som vil prege villreinforvaltningen i årene som kommer.

Dette er et gedigent bokverk, hvor stoffet er gjort lett tilgjenge-
lig ved en kombinasjon av fotografier (nye og historiske), kartutsnitt, 
GPS-plott av merkede dyr, søylediagrammer osv.  Litteraturlisten bør 
gi veiledning for den som vil fordype seg i kildene for noe av stoffet.

Dette er en bok ikke bare for jegere eller lokale og regionale 
forvaltere.
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Litt skrått  
i frå attaetter
TEKST OG FOTO HÅKON SÆTRE

Først vil jeg begynne med å takke Arne 
Gabrielsen for elgen (og beiteskadene 
og ulven og alle andre forventede og 
utilsiktede konsekvenser vi får ved ma-
nipulering av bestander av hjortevilt).

For den som er så gammel at en 
husker striden rundt Gabrielsen og 
innføringen av såkalt «rettet avskyt-
ning» så er dette det nærmeste en kan 
komme begrepet kvantesprang innen-
for hjorteviltforvaltningen. 

Jeg vil bare ha sagt dette for å illus-
trere to ting.

Når det nå engang gikk som det 
gjorde etter at Gabrielsen fikk gjen-
nomslag for sin politikk så ville hans 
motstanderne ha det til at det var be-
standsskogbrukets flatehogster med 
økt mattilgang som økte bestanden. 
For meg er det ingen tvil, hadde vi 
fortsatt å skyte bare voksne dyr og 
etter samme tildelingskriterier som 
tidligere så hadde elgen statistisk sett 
vært utryddet i Hedmark i 1980!!!

Etter dette har forvaltningen stort 
sett gått i ring!

Det som framkommer i denne ar-
tikkelen er ikke et forsøk på å ta noen 
doktorgrad i moderne viltforvaltning, 
det er heller en serie observasjoner 
gjort som lokal «elgforvalter» i Trysil 
Kommuneskoger der jeg har hatt mitt 
virke i snart 30 år. Jeg har også gjen-
nom tidene observert en og annen elg 
gjennom kikkertsiktet, hvilket jeg har 
registrert at i betydelig grad kan kva-
lifisere folk til den doktorgraden jeg 
ikke besitter. 

For om mulig å holde noen tråd i 
dette, tar vi det kronologisk. Det be-
gynte så smått med at grunneiere og 
rettighetshavere fikk overlatt mulighe-
ten til lokal forvaltning. De første vilt-
stellområder så dagens lys og besto av 
en passelig geografi der de fleste hadde 
drukket såpass mange «kaffedoktorer» 

i festlig lag at de visste så noenlunde 
hvor de hadde hverandre. Elgens årsle-
veområde og forvaltning av trekkende 
elg var ikke tungtveiende argumenter 
i starten.

Det var heller ikke sammensetnin-
gen av de som tok organisasjonsansvar 
for forvaltningen. Var det 5 mann i 
styret så hang det bortimot det dob-
belte antall hatter på knaggrekkene i 
garderoben på veg inn til møtene. En 
herlig blanding av jegere og grunnei-
ere førte til at noen måtte ta ryddejob-
ben med å fortelle at dette var ment 
å være rettighetshavernes arena, mens 
jegerne i lang tid hadde hatt sin! Noen 
måtte ta sin frakk og gå, men vi sliter 
ennå med gjenhengte hatter!

Så ble det driftsplaner, bestands-
planer og avskytningsplaner. I vår sto-
re iver etter å ta ansvar så blomstret 
ideene, og kreativiteten var bortimot 
grenseløs da det gjaldt alt fra straffe-
forfølgelse ved feilskytning av eldre ku 
til avansert matematikk for utregning 
av kilopris som i neste omgang skul-
le styre jegerne til å skyte de «riktige» 
dyrene. Det har vel vist seg at sjøl om 
kua ligger der stein død og vi kan vur-
dere den aldri så lenge hender det ofte 
at vektanslagene blir gedigne «bom-
skudd».

 «Sett elg» har voldt oss megen møye 
og stort besvær. Hvor blir det av kalvene 
når du har sett en ku med to slike? Du 
fører bare den for det ligger jo implisitt 
at kua hadde to kalver! Og så var det dy-
ret vi ikke førte opp fordi vi hadde sett 
det i går også! For meg som ble satt til 
å samle inn skjemaet og i neste omgang 
tyde hva som skjulte seg mellom flekker 
av kaffe, elgblod og snusprikker ble «ret-
ting av sett elg» et eget fag. Etterpå put-
tet vi det inn i en maskin som laget cer-
sim-prognoser, og hadde vi ikke hatt noe 
å diskutere før så fikk vi det nå! Mens vi 

diskuterte oppad vegger og nedad gulv 
og la inn diverse forbehold når progno-
sene viste vekst, voks elgbestanden ufor-
trødent i skogen! Vi var på foredrag og 
hørte en fortvilet Tor Punsvik fortelle 
om katastrofale tilstander i Agderfylke-
ne, men for oss var fortsatt «The sky is no 
limit»! Vi var ute etter det ideelle forhol-
det mellom kyr og okser, med bakgrunn 
i at alle kyr skulle bedekkes. Videre var 
vi kommet til diskusjonene om verdi-
en av å ha store okser med genetikken 
i orden, hvis oppgave var å føre arten 
videre. På utsiden av vår begrensede for-
valtningsgeografi satt naboområdet og 
skjøt de oksene vi hadde «satt på» og da 
vi hadde «vern» på tokalv-kyr gjorde de 
det motsatte. Det ble plutselig mye mer 
interessant å diskutere nabovaldets «feil-
slåtte» forvaltningsstrategi enn å ta tak 
i egne utfordringer. Veksten i stammen, 
elg som vandret fra sommerens frodige 
fjellbeite til vinterens magre furumoer 
der de forgrep seg på det som fantes av 
dyrt utsatte planter, næret en gryende 
forståelse om at forvaltningsgeografi-
en måtte omfatte tilnærmet bestandens 
årsleveområde. Her ble elgregionene 
født! Og med det oppsto en ny arena for 
forvaltningsakrobatikk avledet av regne-
stykker, innbundet i Evenstadrapporter, 
som fortalte oss at verdien av en død elg 
i dag er større enn nåtidsverdien av tre 
sagstokker og en liten slip om hundre 
år! Foring, kontraktsdyrking av spesial-
designede forblandinger lagt på utvalgte 
steder var tingen! Vi kunne fore oss til 
økonomisk velstand og spare småfurua! 
Så var det bare å gå i gang. Nå skal vi 
ha med oss at dette var i den tiden vi 
snakket varmt om utmarksnæring. Det 
er ofte nær sammenheng mellom næring 
og investering og for å finansiere det som 
skulle gi allerede velbeslåtte skogeiere et 
ekstra «boost» måtte jegerne flås til bei-
net i form av avgifter til foring. Det var i 
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hvert fall slik jegerstanden oppfattet det. 
Mellom enkle skogøkonomiske betrakt-
ninger veid mot verdien av elgkjøtt (for 
der går grensen for hva som grunneieren 
i beste fall kan vente å få så dyr som 
jakta har blitt!) ganget jeg tilveksten på 
Østerdalens magre furumoer pr. daa/år, 
0,15 m3, med en rotnetto på kr 200,- og 
fikk kr 30,- Samtidig skjøt vi en elg med 
en snittvekt på 120 kg pr. 3000 daa. 120 
kilo ganget med en kjøttverdi på kr 80,- 
pr. kg ble kr 9600,- delt på 3000 daa ga 
en avkastning på kr 3,20 pr daa/år. Om 
vi doblet avskytningen (underforstått 
tredoblet høstbestanden) så var fortsatt 
skogen verdt det femdobbelte, enda så 
dårlig det er i bransjen!! Hvis en nå er 
skogbruker og økonom, og ikke skog-
bruker og elgjeger så ser en at de samme 
«foringsmidler» investert i skogbruket 
ville gitt en vesentlig bedre avkastning 
enn å stappe dem i elgkjeften!  Vi slut-

tet å fore. Hvorfor? I en ligning med så 
mange ukjente var det ingen som kunne 
regne hjem noe som helst! 

Nå sitter vi og hyler med ulvene, 
denne uforutsette konsekvensen av 
å tidoble mattilgangen til en firbent 
helårsjeger som går dit det er dekket 
bord. Hadde det ikke vært mer elg her 
enn det var før Gabrielsen så hadde ul-
ven aldri etablert seg – det var derfor 
de gikk videre de som var innom – det 
var ikke mat til å overleve!

Det jeg vil si er at vi i «det godes 
iver» ikke har greid å se konsekvensene 
av våre grep. Nå sitter vi her, desillusjo-
nerte, med grått hår og spaserstokk, i 
oppløsningstruede regioner, med ned-
gnagde furumoer, magre sulteforede 
elger og en offentlig forvaltning som 
ikke evner å se nødvendigheten av en 
felles forvaltning av store rovdyr i en 
total utmarkssammenheng.

Hva har vi lært? Som nevnt innled-
ningsvis har vi, etter Gabrielsen, bare 
gått i ring. Skal vi komme videre så er 
det viktig å evaluere det vi har gjort, 
tiltak for tiltak, akseptere kunnskap og 
kanskje bytte mannskap? 

Så er det å bare håpe at vi finn «ut-
fæla»!

Forfatteren med en av de elgene han har observert gjennom kikkertsiktet.

OM FORFATTEREN

Håkon Sætre ( født i 1955 og uteksa-
minert som skogtekniker ved Even-
stad i 1980 ) har siden 1987 arbeidet 
hos Trysil Kommuneskoger KF som 
skogfullmektig. Deler av jobben har 
vært knyttet til elgforvaltning og ad-
ministrasjon av de ca. 30 jaktfelt som 
utgår fra eiendommen. 

Nå overlates dette til yngre krefter 
og forfatteren ser med glede fram til 
bare å kunne konsentrere seg om sin 
egen jakt.



HJORT WEATHERPROOF JAKKE 
VANN-  OG SMUSSAVTØTENDE SAMT VINDTETT
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VANNAVSTØTENDE ULL: 8000 MM VANNSØYLE
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AVSTØTER OGSÅ JORD & BLOD
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MADE IN NORWAY 

SINCE 1879

D A L E O F N O R WAY.C O M

DALE CONCEPT STORE - OSLO, STAVANGER OG DALE

ANDRE FORHANDLERE &  WEBSHOP

NYHET! 

MED A-LOCK MINI 
HURTIGKOBLING

A-TEC Optima45 er en toppmodell med liten 
diameter, lav vekt og høy dempereffekt. Ekstremt 
slitesterk modell grunnet  innmat i rustfritt stål hele 
veien hvor kruttgassene kommer i kontakt med 
demperen.

Med A-TEC´s A-LOCK Mini hurtigkopling kan 
man enkelt ta av og på demperen med en liten 
60 graders vridning. Systemet gjør også at hvis 
man har montert A-LOCK på flere rifler kan man 
bruke samme bakstykket og bare bytte ut de to 
frontmodulene til ønsket kaliber.

GJENNOMSNITT EFFEKT: 29 DB(C)

FIRST ROUND POP: 28.3 DB(C)

BESTE DEMPING: 30.2 DB(C)

VEKT: 300 G (CA)

DIAMETER: 44,4 MM

BAKOVERBYGGENDE: 80 MM

FOROVERBYGGENDE: 150 MM

TOTALLENGDE: 230 MM

MAKSIMAL LØPSTYKKELSE: Ø23.7 MM

TILGJENGELIGE KALIBERE: 
.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

A-LOCK TILGJENGELIGE GJENGER: 
½”-20 UNF | ½”-28 UNEF | 5/8”-24 UNEF 
M13X1 | M14X1 | M14X1,5 | M15X1 | M17X1 | M18X1

WWW.A-TEC.NO
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// RELIABILITY
     MADE BY ZEISS

Reliability as a
matter of course.
ZEISS Conquest V6

Conquest® V6 represents the perfect combination of 
precision and reliability down to the very last detail: 
FL glass for optimal image quality, fi ne crosshairs in 
the 2nd image plane, robust mechanics and outstanding 
design. An intelligent motion sensor, the new BDC for 
Conquest V6 as well as the proven LotuTec® coating 
make it the powerful mid-range rifl escope from ZEISS.
Uncompromising quality “Made in Germany” available 
as 1.1– 6 x 24, 2 –12 x 50 and 2.5–15 x 56.

ZEISS Conquest V6
The new 6x zoom rifl escope from ZEISS

www.zeiss.com/conquestv6
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