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Hjorteviltforvaltning på tvers av riksgrensen
Det er alltid en utfordring for viltforvaltningen at viltet krysser 
administrative grenser som kommune- og fylkesgrenser. Ennå 
større er utfordringen med å få til et forvaltningssamarbeid på 
tvers av riksgrenser. Norge og Sverige har den lengste felles 
riksgrensa mellom to land på landjorda i Europa, hele 1.630 
km., og både elg og rovvilt beveger seg fritt over denne grensen 
og har leveområder fordelt på ulike administrative enheter. 
Men forvaltningen av disse felles bestander foregår i dag på 
hver side av grensen, med liten grad av formelle forpliktelser 
og samhandling. 

At Norge og Sverige har forskjellig lovverk for elgforvalt-
ning, rovviltforvaltning og skogbruk gjør det ikke enklere. I 
tillegg er Sverige medlem i EU og mye i den svenske forvalt-
ningen styres av EU`s regelverk. Men i EU-systemet finnes 
også midler til samarbeidsprosjekter på tvers av landegrenser: 
Interreg- EUs program for å fremme sosial og økonomisk 
integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. 
Opp gjennom årene har det gjennom dette programmet blitt 
gjennomført flere elgprosjekter langs vår felles grense – med 
mål om en felles forvaltning av felles elgbestander, bl.a. Älg 
i MittSkandia    ( Helgeland ) i årene 2004-2007. Det er nå 
prisverdig at Høgskolen i Innlandet og Sveriges Lantbruks-
universitet igjen har tatt tak i denne problemstillingen 
gjennom sine GRENSEVILT-prosjekter. 

Det første GRENSEVILT-prosjektet er avsluttet etter fire 
innholdsrike og produktive år og GRENSEVILT 2 er i godt 
gjenge. Data er sammenstilt og analysert og har resultert i 
åtte rapporter, en brosjyre og en digital tidslinje. HJORTE-
VILTET har tidligere publisert artikler fra prosjektet og 
årets utgave har også to artikler som omhandler resultater fra 
GRENSEVILT-arbeidet. 

Resultatene fra prosjektene så langt underbygger behovet 
for samarbeid. Mange elger er radiomerket og de flytter seg 
langt gjennom året. Avstanden i luftlinje mellom sommer- og 

vinterområder var i snitt 52 km for okser og 19 km for kyr. 
På vandringen krysset de fleste elgene riksgrensen, og de var 
innom flere eksisterende forvaltningsområder i løpet av året.

Om vinteren samler elgen seg i snøfattige områder, noe 
som fører til økt beitetrykk på furu i ungskog. En beitetakst 
gjennomført i samme område med norsk og svensk metode ga 
veldig motstridende resultat: Den norske metoden konkluder-
te med at beitetrykket var lite. Den svenske metoden tegnet 
et bilde av et skogbruk i alvorlig krise p.g.a. hardt elgbeite. 
Slike sprikende resultater som grunnlag gjør at den felles 
elgbestanden i grenseregionen forvaltes ulikt i de to landene. I 
Norge ønsker man å spare på dyrene, og i Sverige legger man 
opp til en sterk reduksjon av elgbestanden. Fordi elgen trekker 
mellom Norge og Sverige, påvirker nabolandets forvaltning 
elgbestanden i uønsket retning, både for Norge og Sverige. 

En viktig forutsetning for grenseoverskridende forvaltning 
er å kjenne hverandres måte å forvalte viltet på. GRENSE-
VILT har utarbeidet en tidslinje som viser viktige begiven-
heter og lover for norsk og svensk forvaltning tilbake i tid. 
Tidslinjen er interaktiv og byr på mye historisk interessant 
informasjon. Den historiske utviklingen hjelper å forstå likhe-
ter og ulikheter i dagens forvaltning. Det er også sammenstilt 
en brosjyre som gjør det mulig å sammenligne norsk og svensk 
forvaltning. Den viser hvilke myndigheter som er ansvarlige 
for ulike forvaltningsoppgaver, og hvordan elgforvaltningen er 
delt inn i forvaltningsområder. 

Det er gjort mye grunnleggende viktig arbeid gjennom 
GRENSEVILT. Berørte parter har funnet hverandre i dialog 
og forskerne bidrar med ny kunnskap. Nå gjenstår det å få 
konkretisert framtidige samarbeidsløsninger for at målsettin-
gen om en bedre grenseoverskridende, inkluderende, konflik-
treduserende flerartsforvaltning av elg og rovvilt på tvers av 
riksgrensen skal bli en realitet. Vi ser for oss at løsningen kan 
komme i et GRENSEVILT 3.
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Jakt er den viktigste dødsårsaken i våre bestander av hjort og elg, og bidrar også til å 
bestemme bestandenes kjønns- og alderssammensetning, og dermed produktiviteten. I denne 
artikkelen presenterer vi noen av resultatene fra et nylig avsluttet prosjekt der vi undersøkte 
hvordan utformingen av jaktuttaket påvirker antallet felte dyr, antall kilo kjøtt høstet og 
antall eldre hanndyr felt. I tillegg analyserte vi hvordan nødvendig jaktinnsats, og bestandens 
størrelse, sammensetning og beiteuttak varierer med valget av avskytingsstrategi.

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

Avskytingsstrategier 
for elg og hjort 

AKTUELT

Hva skal vi velge, og hva blir konsekvensene?
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Et tilbakevendende spørsmål i hjortevilt-
forvaltningen er hvordan avskytingen av 
dyr bør fordeles mellom kjønns- og alders-
grupper for å oppnå ulike forvaltningsmål. 
Til forskjell fra de fleste småviltartene, 
er elg og hjort relativt enkle å bestem-
me til kjønn og aldersgruppe, og ved å 
styre avskytingen mot spesifikke grupper 
(‘rettet avskyting’), er det mulig å påvirke 
sammensetningen av bestand og jaktut-
bytte. Denne kunnskapen har gjennom de 
siste 50 årene vært brukt til å øke jaktutta-
ket i form av antall dyr og mengde kjøtt fra 
norske hjorteviltbestander, men ikke uten 
omkostninger for andre jaktprodukter og 
bestandskvaliteter. Moderne hjortevilt-
forvaltning skal ta mange hensyn, og ofte 
må det avveies mellom flere motstridende 
ønsker om bestandenes størrelse, sammen-
setning og avkastning. Dette kan være 
en vanskelig prosess da det ikke alltid er 
opplagt hvordan disse kvalitetene påvirkes 
av strukturen i jaktuttaket (avskytings-

strategi). Resultatene fra flere modellstu-
dier er publisert, men disse er vanskelig 
tilgjengelige og ofte ensidig fokusert mot 
jaktutbyttet. 

For å bøte på noen av disse manglen-
de, har vi i et nylig avsluttet prosjekt 
undersøkt hvilke muligheter og begrens-
ninger som ligger i bruken av ulike 
avskytingsstrategier. Dette inkluderte en 
sammenstilling av resultatene fra tidli-
gere, modellbaserte høstingsstudier, og 
en gjennomgang av hvilke avskytings-
strategier som praktiseres i Norge i dag. 
Deretter brukte vi teoretiske modeller til 
å utforske hvordan valget av avskytings-
strategi påvirker størrelsen av et bredt 
spekter av målparametere. Disse inklu-
derte jaktprodukter som antallet felte 
dyr, mengden kjøtt høstet, og antallet 
felte trofédyr (elgokser og kronhjorter 
fire år og eldre), og bestandsegenskaper 
som størrelse, struktur og beiteuttak. I 
tillegg beregnet vi hvor mye jaktinnsats 
som kreves for å høste det nødvendige 
antallet dyr ved bruk av ulike avsky-
tingsstrategier. Nødvendig jaktinnsats 
(eller jakteffektivitet) er en ofte oversett 
parameter når valget av avskytingsstra-
tegi besluttes, men kan være avgjørende 
når bestander skal reduseres og reguleres. 

I denne artikkelen oppsummerer 
vi noen av de viktigste resultatene fra 
prosjektet, med fokus på de teoretiske 
modellene. Eksemplene er hentet fra 
elgmodellen, men det generelle mønsteret 
vil være det samme for hjorten. En mer 
fullstendig oversikt er å finne i sluttrap-
porten som ligger på NINAs hjemmeside 
(www.nina.no; Solberg et al. 2021). 

Modellbestander, avskytings
strategier og metabolsk biomasse
For å beregne det teoretiske utfallet av 

ulike avskytingsstrategier, benyttet vi en 
såkalt matrisemodell med kjønns- og 
aldersspesifikke slaktevekter og rekrut-
teringsrater. Vi laget en modell for 
elg og en for hjort, og for begge arter 
benyttet vi slaktevekter, overlevelsesrater 
(andelen som overlever) og rekrutte-
ringsrater (antall kalv pr. hunndyr før 
jakt) som ligger nærme gjennomsnittet i 
norske elg- og hjortebestander. Antallet 
individer i de ulike kjønn og aldersklas-
sene vil da fordele seg på samme vis i 
modellbestandene som i typiske norske 
bestander (for en gitt høstingsrate), og 
vi kan forvente at jaktuttaket for en gitt 
avskytingsstrategi vil tilsvare jaktuttaket 
fra virkelige bestander. 

Vi utforsket hvordan 9 ulike avsky-
tingsstrategier påvirket de ulike målpara-
meterne i bestander med balansert (1:1) 
og hunndyrdominert (2:1) kjønnsrate. 
De valgte avskytingsstrategiene varierte 
fra lav til høy kalveandel i jaktuttaket 
(eks. kalv: åringsdyr: eldre dyr = 0:50:50 
- 60:20:20 for elg) og var alle innenfor 
variasjonsbredden av de strategiene som 
brukes under jakt i norske elg- og hjorte-
bestander. Vi inkluderte ingen veldig 
ekstreme avskytingsstrategier da disse 
gjerne kommer i konflikt med normalt 
overholdte etiske retningslinjer, praktisk 
gjennomføringsevne eller kjønnsraten i 
bestanden.

I modellstudiene testet vi også 
betydningen av to skaleringsfaktorer for 
utfallet. Hensikten med skaleringsfakto-
ren er å gjøre de ulike målparameterne 
sammenlignbare på tvers av avsky-
tingsstrategier, men uavhengig av andre 
forhold som kan innvirke. Det vanligste 
har vært å benytte bestandens størrelse 
etter jakt som skaleringsfaktor (konstant 
vinterbestand), men det kan også være 

AKTUELT

Avskytingsstrategi: Jaktuttakets fordeling mellom ulike kjønn og 
alderskategorier.
Høstingsrate: Jaktuttakets andel av bestandens størrelse før jakt. Måles på 
bestandsnivå eller separat for de enkelte kjønn og alderskategorier.
Trofédyr: Hanndyr fire år og eldre.
Rekrutteringsrate: Antall kalv pr. hunndyr før jakt.
Kjønnsrate: Forholdet mellom antall hunndyr og hanndyr innen definerte 
alderskategorier.
Overlevelsesrate: Andelen individer innen definerte aldersklasser som 
forventes å overleve fra et år til neste, eller innen en avgrenset periode 
(eksempelvis vinteren).
Skaleringsfaktor: Det målet som modellbestanden tilpasses 
(1000 vinterdyr eller 70 000 kg elg).
Metabolsk vekt: Store individer trenger mindre energi pr. kilo kroppsmasse 
sammenlignet med mindre individer. Metabolsk vekt er et mål på det metabolsk 
aktive vevet hos et individ korrigert for størrelse. 

Den høyeste andelen eldre hanndyr fant man 
i bestander med balansert kjønnsrate og 
kalvedominert avskytningsstrategi. Foto : 
Vebjørn Veiberg



8   HJORTEVILTET 2022

relevant å benytte bestandens samlede 
beiteuttak som skaleringsfaktor (konstant 
beiteuttak). Dette er fordi elg og hjort 
øker i størrelse og matinntak fra kalv til 
voksen. En gitt mengde beiteressurser 
kan derfor underholde en større bestand 
gjennom vinteren dersom den består av en 
stor andel kalv enn om den hovedsakelig 
består av eldre individer (Solbraa 2018). 

Som mål på bestandens relative 
beiteuttak, benyttet vi den samlede 
metabolske vekten (biomassen) til alle 
individene i bestanden. Den metabol-
ske vekten er et mål på matbehovet til 

et individ av en gitt størrelse. Større 
individer trenger mer mat enn mindre 
individer, men forholdet mellom matbe-
hov og størrelse er ikke helt konstant 
(Figur 1). For eksempel har en kalv behov 
for mindre mat enn et voksent individ, 
men matbehovet pr. kilo kroppsmasse 
er større. Dette forholdet tar vi hensyn 
til når matbehovet beregnes som den 
samlede metabolske biomassen. 

I analysene valgte vi å legge mest 
vekt på resultatene fra modellene med 
konstant metabolsk biomasse (og ikke 
konstant vinterbestand). Dette er fordi 

mattilbudet vinterstid ofte er den viktig-
ste begrensende faktoren for bestands-
veksten til elg og hjort. 

Kjøtt, trofédyr eller skuddmuligheter?
I samsvar med tidligere studier fant vi 
at avskytingsstrategi har betydning for 
størrelsen på de ulike jaktproduktene 
(antall dyr, mengde kjøtt, antall trofé-
dyr) (Figur 2, 3). Antallet felte dyr økte 
med andelen kalv i jaktuttaket, mens 
det motsatte er tilfelle for mengden 
kjøtt. I tillegg var det en sterk effekt av 
bestandens kjønnsrate (Figur 2). Hjorte-
viltbestander med en høy andel hunndyr 
(2:1) produserer naturlig nok flere 
kalver enn like store bestander med jevn 
kjønnssammensetning (1:1). Derfor vil 
bestander med en overvekt av hunndyr 
også tilby høyere utbytte i form av antall 
felte dyr og mengde kjøtt som kan høstes 
(Figur 2). 

Også antallet felte hanndyr (2 år +) 
var høyere i bestander med skjev (2:1) 
enn balansert kjønnsrate (1:1, Figur 3). 
Dette kan framstå overraskende, men 
skyldes at hunndyrdominerte bestander 
er langt mer produktive enn bestander 
med balansert kjønnsrate. På den annen 
side vil få hanndyr rekrutteres til de 
eldste aldersklassene i bestander med 
skjev kjønnsrate, fordi jakttrykket på 
hanndyr da er høyt. Det kan dermed 
felles flere 4 år og eldre hanndyr fra 
bestander med balansert kjønnsrate 
(Figur 3) - en forskjell som bare øker 
desto høyere vi setter aldersgrensen for 
trofédyr. Sannsynligvis kan antallet felte 
trofédyr økes ytterligere ved å kun tillate 
jakt på hanndyr over en viss størrelse (eks. 
gevirselektiv jakt), men det er tvilsomt 
om en slik strategi er bærekraftig over 
tid (Solberg et al. 2021)

Som forventet var det også en stor 
effekt av kjønnsrate og avskytingsstra-
tegi på antallet eldre hanndyr i bestan-
den før og etter jakt (Figur 3). Den 
høyeste andelen eldre hanndyr fant vi i 
bestander med balansert kjønnsrate og 
kalvedominert avskytingsstrategi. Slike 
bestander er genetisk sett mer robuste, 
og oppfattes ofte som mer attraktive av 
både jegere og ikke-jegere – men har 
sine klare økonomiske begrensninger for 
de som har jakt som næring (jaktretts-
havere). Om vi velger strategien som gir 
størst antall troféokser (Figur 3), må vi 
samtidig gi avkall på svært mye elgkjøtt 
(Figur 2). Det er tvilsomt om betalings-
viljen for trofédyr er tilstrekkelig høy til 
å kompensere for dette tapet, og valget 

AKTUELT

Figur 1. Forholdet mellom metabolsk vekt og levendevekt. Metabolsk vekt utgjør en synkende 
andel (%) av levendevekta desto tyngre dyret blir. I figuren ser vi at oksen veier 5 x mer enn 
kalven, mens matbehovet (metabolsk vekt) kun er 3,3 x høyere. 

Figur 2. Antall elg felt (øverst) og mengden elgkjøtt høstet (nederst) ved ulike avskytingsstra-
tegier. Data fra teoretisk bestand med samlet metabolsk biomasse på 70 000 kg og kjønnsrate 
blant 1 år og eldre individer på 1:1 (lyseblå søyler) eller 2:1 (mørkeblå søyler) etter jakt. Avskytings-
strategi er vist som prosentandel kalv, åringsdyr og voksne (kalv:åringsdyr:voksne).  
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av en slik avskytingsstrategi vil derfor 
måtte bygge på andre verdier enn salget 
av jaktprodukter alene. 

Jakteffektivitet
Foruten å påvirke jaktutbyttet har valget 
av avskytingsstrategi konsekvenser 
for hvor mye innsats som må til for å 
felle det nødvendige antallet dyr. Som 
forventet var det de mest selektive avsky-
tingsstrategiene som var de mest innsat-
skrevende. I praksis betyr det at jegerne 
oftere må avstå fra å skyte et observert 
dyr når sammensetningen av jaktuttaket 
avviker mye fra sammensetningen av 

bestanden. Strategier som inkluderer få 
eller ingen kalver i avskytingen er blant de 
mest selektive, mens det motsatte er tilfelle 
for avskytingsstrategier som inkluderer en 
moderat andel kalv (Figur 4). Også strate-
gier med en svært høy kalv- og åringsandel 
i avskytingen er krevende å gjennomføre 
fordi flere dyr skal felles og fordi den 
nødvendige innsatsen pr. dyr er høyere. 

Behovet for økt innsats vil forsterkes 
dersom det innføres regler som detal-
jstyrer hvilke dyr som kan felles innenfor 
kvotekategori. En regel som har stor 
oppslutning blant jegere, er at mordyret 
ikke skal felles fra kalven. En slik regel vil 

kreve økt jaktinnsats, og særlig dersom 
avskytingen av kalv er lav. Høyere innsats 
er også nødvendig hvis det praktiseres 
andre regler som detaljstyrer hvilke dyr 
som kan felles innenfor kvotekategori. 
Disse reglene kan omhandle størrelsen 
på dyret (eks. basert på vekt og gevir-
størrelse), tidspunktet for når et dyr kan 
felles (eks. ingen voksne hanndyr før 
brunsten), rekkefølgen av dyr som kan 
felles (eks. ingen kalv før alle voksne 
hunndyr er felt), mordyrets reproduktive 
betydning (eks. kun kalv fra tvillingpro-
duserende elgkyr for å unngå at repro-
duktive kyr blir skutt), og dyrets mulige 
genetiske egenskaper (ingen kalver felles 
fra tvillingproduserende kyr). Dersom 
disse reglene kombineres med voksen-
dominerte avskytingsstrategier, vil svært 
mange elg eller hjort måtte passere for 
hvert dyr som kan felles.

Bestandens størrelse 
og skadepotensial
Når modellene skaleres med bestandens 
beiteuttak vinterstid (metabolsk biomas-
se), vil valget av avskytingsstrategi også 
påvirke vinterbestandens størrelse og 
beiteuttaket sommerstid (Figur 5). Dette 
er fordi avskytingsstrategien påvirker 
andelen kalv i vinterbestanden og fordi 
et gitt beitetrykk tillater flere dyr i 
vinterbestanden når denne domineres 
av kalv. Begge utfall er relevante for 
forvaltningen da antallet dyr i vinterbe-
standen er direkte relatert til påkjørsels-
risiko i trafikken, og fordi beitetilbudet 
sommerstid kan være begrenset. 

Jevnt over var vinterbestanden og 
beiteuttaket lavest i bestander med 
balansert kjønnsrate og når jaktuttaket 
var kalvedominert. Effekten var relativt 
marginal på beiteuttaket, men noe større 
på vinterbestanden. For eksempel var 
vinterbestanden 14 % lavere når avsky-
tingsstrategien var kalv og ungdyrdomi-
nert (60:20:20) enn når den var voksen-
dominert (0:50:50) (Figur 5).  Valg av 
avskytingsstrategi kan derfor ha en viss 
effekt på antallet elg eller hjort som 
blir påkjørt i trafikken da påkjørselsfre-
kvensen synes å øke proporsjonalt med 
bestandsstørrelsen vinterstid. 

Andre forhold å ta hensyn til
Ut fra vår vurdering gir modellstudi-
ene over et realistisk bilde på hvordan 
relevante avskytingsstrategier vil påvir-
ke jaktutbytte, jaktinnsats og ulike 
bestandsegenskaper under de fleste 
norske forhold. Utfallet av de ulike 

AKTUELT

Figur 3. Antall eldre okser i bestand før jakt (øverst) og i avskyting (nederst) i forhold til avsky-
tingsstrategi. Eldre okser er delt inn i alderskategoriene 2 år (lilla), 3 år (blå) og 4 år og eldre 
(grønn). Data fra teoretisk elgbestand med samlet metabolsk biomasse på 70 000 kg og kjønns-
rate blant 1 år og eldre individer på 1:1 (venstre) eller 2:1 (høyre) etter jakt. Avskytingsstrategi er 
vist som prosentandel kalv, åringsdyr og voksne (kalv:åringsdyr:voksne).  

Figur 4. Nødvendig jaktinnsats totalt (øverst) og pr. dyr (nederst) i forhold til avskytingsstrategi. 
Data fra teoretisk bestand med samlet metabolsk biomasse på 70 000 kg og kjønnsrate blant 
1 år og eldre individer på 1:1 (lyseblå søyler) eller 2:1 (mørkeblå søyler) etter jakt. Avskytings-
strategi er vist som prosentandel kalv, åringsdyr og voksne (kalv:åringsdyr:voksne). Nødvendig 
jaktinnsats ble beregnet ut fra forutsetningen om at en elg (eller hjort) ble sett pr. jegerdag og at 
dyr i ulike kjønns- og aldersgrupper har samme sannsynlighet for å bli sett og felt. 
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avskytingsstrategiene kan likevel varie-
re noe mellom bestander, som følge av 
avvikende fruktbarhet- og dødelighets-
rate, men dette endrer ikke på hoved-
mønsteret. I rapporten diskuterer vi også 
andre forhold som kan påvirke valget av 
avskytingsstrategi og bestandskjønnsra-
te. Disse inkluderer 1) følelsesmessige 
motforestillinger mot kalveskyting, 2) 
genetiske effekter av ulike strategier, og 
3) valget av avskytingsstrategi i ulveom-
råder. Mange vegrer seg for å felle kalv på 
grunn av det sterke båndet mellom mor 
og avkom, og tidvis understøttes valget 
av påståtte, biologiske konsekvenser for 
mordyret. På den annen side er kalvedo-
minerte avskytingsstrategier (og balansert 
kjønnsrate) assosiert med lavere tap av 
genetisk variasjon over tid, og forbundet 
med mindre risiko for uventede bestands-
svingninger i ulveområder. I rapporten 
diskuterer vi for- og motargumenter for 
kalveavskyting og gjør en vurdering av 
hvorvidt det finnes faglig støtte for alle 
argumentene som fremmes.

Hvilken strategi bør vi velge?
Effektene av de ulike avskytingsstra-
tegiene på bestandens struktur og 
avkastning er sammensatte, og følgelig 
er det vanskelig å holde oversikten over 
alle deres fordeler og ulemper. Dette 
forsterkes av at de ulike parameterne 
måles med ulike enheter (antall kilo 
kjøtt, antall felte dyr, antall jegerdager, 
dyr pr. arealenhet), noe som vanskelig-
gjør en kvantitativ vurdering av hvilken 
avskytingsstrategi som er ‘best’. Samti-
dig ser vi at ingen avskytingsstrategi kan 

benyttes til å maksimere alle gode ønsker 
samtidig og følgelig må forvaltningen 
gjøre noen avveiinger. Dette gjelder 
særlig dersom forvaltningen ønsker høy 
avkastning av flere jaktprodukter (eks. 
antall felte dyr, mengde kjøtt) kombinert 
med effektiv jakt og lavt skadepotensial 
(flerproduktsmål).

I rapporten beskriver vi seks «pakke-
løsninger» som kan benyttes for å nå 
ulike forvaltningsmål. Vi kaller pakkene 
for jaktforvaltningsstrategier fordi de 
i hovedsak bygger på hvordan jaktut-
taket og bestanden må formes for å nå 
forvaltningsmålet. Jaktforvaltnings-
strategi 1-3 (‘Sjansepakka’, ‘Kjøttpakka’ 
og ‘Trofépakka’) er utbytteorientert 
og har som mål å maksimere én av de 
tre jaktproduktene (felte dyr, mengde 
kjøtt, felte trofédyr). Disse særmerkes 
av henholdsvis 1) høy kalveavskyting og 
skjev kjønnsrate, 2) lav kalveavskyting og 
skjev kjønnsrate, og 3) moderat kalve-
avskyting og balansert kjønnsrate. Den 
fjerde jaktforvaltningsstrategien, 4) ‘Ole 
Brumpakka’, har som mål å optimalisere 
utbyttet fra alle tre jaktproduktene, noe 
som best kan oppnås ved å velge en skjev 
kjønnsrate og moderat kalveavskyting. 

De to siste jaktforvaltningsstrategiene 
kaller vi henholdsvis 5) ‘Samfunnspak-
ka’ og 6) ‘Bevaringspakka’. Førstnevnte 
avveier jaktutbyttet mot nødvendig 
jaktinnsats og skadepotensial, hvilket 
krever en moderat til høy kalveavsky-
ting og hunndyrdominert bestand. 
Bevaringspakka har som mål å forvalte 
en robust og vital bestand og er uten 
ambisjoner med hensyn til jaktutbytte. 

En slik forvaltning krever en balansert 
kjønnsrate og et jaktuttak som i all 
hovedsak inkluderer kalv og åringsdyr. 

Jaktforvaltningsstrategi 1-2 og 4-5 
vil gi det største jaktutbyttet i form av 
felte dyr og mengden kjøtt, som følge 
av hunndyrdominert kjønnsrate Forvalt-
ningsstrategi 3 og 6 er mer fokusert på 
andre kvaliteter (trofédyr, vitalitet og 
bevaringsverdi). I Norge er det aller mest 
vanlig å benytte pakkeløsning 4 og 5 i 
forvaltningen av hjort og elg. Begge er 
rettet mot et høyt jaktutbytte i form av 
et balansert uttak av kjøtt og antall dyr, 
hvorav hjorten noe mer mot kjøtt og 
elgen noe mer mot antall dyr. 

Strategi 1-3 er langt mindre vanlig, 
sannsynligvis fordi de er mer innsat-
skrevende (1-2) eller mindre økonomisk 
attraktive (3). Sistnevnte gjelder også 
for jaktstrategi 6 som vi så langt ikke ser 
typiske eksempler på. Den økonomiske 
avkastningen fra en slik bestand vil være 
lav, noe som forsterkes av at bestanden 
bør holdes ved moderate tettheter for å 
unngå høy matbegrensning og belastning 
på annet biologisk mangfold. Under slike 
forhold vil dyrene vokse raskt og oppnå 
høyere vekt og fruktbarhet ved fullvok-
sen alder. Kombinert med en stor andel 
fullvoksne hanndyr vil dette bidra til en 
bestand med stor opplevelsesverdi for 
menigmann og et begrenset antall jegere, 
og kan derfor være en attraktiv strategi å 
velge i områder der økonomiske hensyn 
er underordnet (eks. nasjonalparker).

AKTUELT
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Figur 5. Samlet metabolsk biomasse (MBM) av elg på sommer (øverst) og antall elg i vinter-
bestand (nederst) i forhold til avskytingsstrategi. Data fra teoretisk bestand med samlet me-
tabolsk biomasse på 70 000 kg og kjønnsrate blant 1 år og eldre individer på 1:1 (lyseblå søyler) 
eller 2:1 (mørkeblå søyler) etter jakt. Avskytingsstrategi er vist som prosentandel kalv, åringsdyr 
og voksne (kalv:åringsdyr:voksne).
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Figur 1. Posisjonsdata fra villrein (grå), elg (brun) og hjort (grønn) innsamlet i 2021 og frem til 8. juni 2022. Posisjoner fra elg og hjort er delvis 
skjult bak villreinposisjoner. Villreinområdene Hardangervidda, Setesdal Ryfylke og Nordfjella er markert med svarte omriss.
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I september 2020 ble det påvist klassisk skrantesjuke (CWD) på en villreinbukk felt på 
Hardangervidda. Dette skapte en ny situasjon for forvaltningen av CWD og reiste en 
rekke nye spørsmål og behov for kunnskap. Derfor startet NINA, i samarbeid med UiO og 
NIBIO, et merkeprosjekt for villrein, elg og hjort på Hardangervidda og i omkringliggende 
områder. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet. Formålet er å kunne 
samle data og utvide kunnskapen om dyras arealbruk og risiko for smittespredning, samt å 
bidra til mer effektiv bestandsovervåking. Vintrene 2021 og 2022 ble til sammen 70 vill-
rein, 47 elg og 21 hjort GPS-merket.

TEKST: CHRISTER MOE ROLANDSEN1, ERLING MEISINGSET3, OLAV STRAND1, ERLING J. SOLBERG1, ROY ANDERSEN1, ØYSTEIN BREKKUM3, MORTEN HEIM1, BRAM VAN 
MOORTER1 & ATLE MYSTERUD1,2

GPS-merkeprosjektet 

1 Norsk institutt for naturforskning (NINA), Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim
2 Universitetet i Oslo (UiO), Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo
3 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Gunnars vei 6, 6630 Tingvoll

for villrein, elg og hjort på Hardangervidda 
og i omkringliggende områder 

Figur 2. Villreinbukk merket i mars 2021 druknet høsten 2021 (november) og ble hentet opp fra vannet av SNO. Foto: Knut Nylend/SNO. 
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Bakgrunn for prosjektet
Skrantesjuke (CWD) ble oppdaget hos 
en villreinsimle i Nordfjella sone 1 i mars 
2016. Dette førte til massiv overvåking 
og funn av flere smittede villrein i denne 
bestanden, med påfølgende prosess mot 
uttak av stammen på over 2000 reinsdyr. 
Etter dette har det i regi av det nasjonale 
kartleggingsprogrammet for CWD blitt 
testet et stort antall hjortedyr fra hele 
landet. Per mai 2022 har det blitt testet 
om lag 148 000 hjortedyr. Det er også 
påvist atypisk CWD, som man frykter 
mindre, hos totalt 11 elger og 3 hjort 
spredt over landet.

Funnet av klassisk CWD på villrein-
bukken på Hardangervidda var det første 
og hittil eneste funnet av klassisk CWD 
utenfor sone 1 i Nordfjella. Dette skapte 
en dramatisk ny situasjon i forvalt-
ningen av CWD. Det er ikke kjent 
hvordan reinsdyret ble smittet, eller hvor 
smitten kom fra, selv om det er naturlig 
å se det i sammenheng med utbruddet 
i Nordfjella. I Nord-Amerika ble den 
første smitten blant ville hjortedyr påvist 
i 1981 i Colorado, etter at sykdommen 
først ble beskrevet i 1967 blant hjortedyr 

i hegn. Videre geografisk spredning gjør 
at CWD i dag er påvist i 30 stater i USA 
og 4 provinser i Canada. CWD utgjør 
der et betydelig problem med store 
konsekvenser for hjortedyrbestandene, 
hjorteviltjakta, og økosystemet dyra er 
en del av. Målet for forvaltningen er å 
unngå en liknende utvikling i Norge.

Vi mangler gode data på hvordan 
ulike hjortedyrarter bruker Hardanger-
vidda og andre fjellområder. Dette er 
nødvendig kunnskap både for å bedre 
forstå risikoen for at sykdommen sprer 
seg til villrein i andre områder enn 
Hardangervidda og Nordfjella, og for å 
forstå risikoen for smitte fra rein til elg 
og hjort. Mer kunnskap om arealbruken 
og sesongvandringer til elg og hjort gjør 
det også mulig å bedre avgrense forvalt-
ningssoner ut over villreinområdene, og 
som grunnlag for å iverksette tiltak for å 
håndtere sykdommen.

Prosjektets målsettinger
Prosjektets hovedmål er å skaffe ny 
kunnskap om arealbruk til hjortedyr som 
grunnlag for en kunnskapsbasert forvalt-
ning av klassisk CWD på Hardangervidda.

For å dekke dette kunnskapsbehovet 
ble det GPS-merket villrein, elg og hjort 
på Hardangervidda og i tilgrensende 
områder. For villrein inkluderte dette 
også merking i Setesdal Ryfylke villrein-
område, mens det for elg og hjort inklu-
derte nærliggende områder i tilgrensen-
de dalfører. 

Prosjektet har følgende delmål:
DELMÅL 1: Bidra med kunnskap som 
kan redusere risiko for geografisk spred-
ning av CWD.

Etter funnet av CWD på Hardanger-
vidda er det behov for en tettere og mer 
nøyaktig overvåking av villreinbestan-
den, inkludert dyrenes bevegelse mellom 
tilgrensende områder og dermed fare for 
geografisk spredning av sykdommen. 
Lokal kunnskap tilsier at det er jevnlig 
kontakt mellom villreinbestandene på 
Hardangervidda og i Setesdal. Særlig 
bukker fra Setesdal bruker i perioder 
areal på Hardangervidda. Siden bukker 
med større sannsynlighet er smittet med 
CWD, er det avgjørende å vite mer om 
deres arealbruk.

Ulike forvaltningstiltak kan også 
påvirke risikoen for geografisk spredning 
av CWD til andre villreinområder. Ett 
iverksatt tiltak er å hindre bevegelser av 
villrein mellom ulike villreinområder. 
Delvis ved hjelp av GPS-merka villrein, 
overvåker Statens naturoppsyn bevegel-
sene til villrein langs E134 for å redusere 
risiko for at dyr beveger seg mellom 
Hardangervidda og Setesdal Ryfylke. 
Dersom villrein observeres nær vegen 
kan de forhindre dyrene fra å krysse, 
og de kan eventuelt felle enkeltdyr eller 
mindre flokker ved behov. Et tilsvarende 
opplegg er også etablert langs riksveg 7, 
hvor målet er å hindre utveksling av dyr 
mellom sentrale deler av Hardanger-
vidda og områdene nord for riksveg 7. 
Villrein i sistnevnte område bruker også 
arealer i Nordfjella sone 2.

Nesten alle villrein som tidligere er 
merket med GPS-halsbånd (n=414) 
har vært simler (94 %), og ingen bukker 
har vært merket på Hardangervidda. Vi 
har derfor veldig begrenset kunnskap 
om bukkenes arealbruk og vandringer 
gjennom året, og ingen håndfast kunnskap 
fra Hardangervidda. Det forventes at 
bukkene bruker arealene annerledes enn 
simler, og at de oftere bruker de mer 
perifere deler av villreinområdene. Vi vil 
sammenligne simlene og bukkenes areal-
bruk som grunnlag for å vurdere risiko for 
geografisk spredning av CWD. 

Figur 3. Funnsted for død elgku i mars 2021. Elgkua hadde beveget seg under isen og det ble 
observert to liggeplasser på ishyller over vannflaten. Dette stemmer godt overens med at døds-
varselet fra halsbåndet først kom noen dager etter at kua hadde falt ned. Elgkua lå død i vannet 
på et sted med omtrent 30 cm dypt vann. Rød pil angir liggeplass, og gul pil viser hvor elgen lå 
død. Se også figur 4. Foto: Lars Ole Svendsen og Svein Erik Lund 
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DELMÅL 2: Bidra til sikrere over våking 
av villreinbestanden. 
Behovet for god bestandsovervåking har 
økt med oppdagelsen av CWD. Gjennom 
GPS merking får vi bedre oversikt over 
hvor villreinflokkene på Hardanger-
vidda og Setesdal Ryfylke befinner seg 
på ulike tider av året, noe som gir et 
bedre utgangspunkt for gode kalve- og 
strukturtellinger, og evt. minimum-
stellinger. Dette vil i neste omgang gi 
bedre estimater på minimumsstørrelse av 
bestanden, kalverekruttering, og kjønns- 
og alderssammensetning. For forvaltnin-
gen vil materialet gi et bedre grunnlag 
for fastsetting av fellingskvoter, og for å 
avgjøre hvorvidt andre tiltak er nødven-
dig for å redusere bestanden eller endre 
sammensetningen. Dette tallgrunnlaget 
kombinert med CWD-testing, vil også 
brukes til å beregne antallet smittede dyr.

DELMÅL 3: Bidra med kunnskap som 
kan belyse risiko for smitte (spillover) til 
elg og hjort.
Smitte av klassisk CWD mellom 
individer kan skje på flere måter. De to 
viktigste måtene for smitteoverføring er 
1) ved direkte kontakt mellom individer 
(horisontal overføring) og 2) gjennom 
inntak av prioner i miljøet (miljøsmitte). 
Det antas at CWD smitter nokså lett 
mellom ulike arter av hjortedyr. I USA 
og Canada er mulhjort, hvithalehjort 
og wapitihjort mest påvirket, og CWD 
har sannsynligvis smittet mellom disse 
artene flere ganger. Både hjort og elg er 
mottagelige for CWD. 

Kunnskap om sesongmessig romlig 
overlapp i arealbruken mellom hjorte-
viltarter er viktig for å vurdere faren 
for smitte mellom arter. Overlappen-
de arealbruk er trolig størst om våren 
og gjennom sommeren, når dyrene 
utvider arealbruken. På Hardanger-
vidda ser vi imidlertid allerede at 
enkelte GPS-merkede elger opphol-
der seg innenfor villreinområdet 
gjennom hele året.

DELMÅL 4: Bidra med kunnskap som 
grunnlag for sonering og andre forvalt-
ningstiltak.
Forvaltningssoner bør i så stor grad 
som mulig være tilpasset størrelsen på 
de ulike artenes leveområder gjennom 
hele året. Vi vil studere de GPS-mer-
kede elgene og hjortenes områdebruk 
og sesongvandringer for å legge et bedre 
grunnlag for å definere utstrekningen av 
eventuelle tiltaksområder. 

DELMÅL 5: Bidra med kunnskap som 
kan dokumentere sideeffekter av forvalt-
ningstiltak.
I forbindelse med håndteringen av 
CWD kan det bli iverksatt ulike forvalt-
ningstiltak som vil endre bestandenes 
størrelse og kjønns- og alderssammen-
setning. Dette og andre tiltak som økt 
jakt, utvidelse av jakttider, og eventuelt 
felling av dyr utenom ordinær jakttid, 
kan medføre endret atferd. I noen 
tilfeller kan slik atferd påvirke faren for 
smittespredning. For eksempel medførte 
statlig felling av bestanden i Nordfjella 
at villreinen oppsøkte områder som det 
ikke var kjent at var benyttet tidligere, 
trolig på grunn av økte forstyrrelser.

Vi ønsker å lage en systematisk 
oversikt over alle tiltak forvaltningen 
iverksetter (som dato, type tiltak, omfang 
o.l.). Dette gjør det mulig å undersøke 

hvordan tiltakene påvirker de GPS-mer-
kede dyrenes bevegelser, og om dette har 
relevans for geografisk smittespredning 
eller smitteoverføring mellom arter. Ett 
annet eksempel på en mulig negativ 
effekt av igangsatte tiltak er den mulige 
effekten av høyt bukkeuttak (og dermed 
skjev kjønnsrate) på kalvingstidspunktet 
og rekrutteringsrate for villrein. 

DELMÅL 6: Merverdi i andre prosjek-
ter med problemstillinger knyttet til 
CWD og andre tema.
I forbindelse med prosjektet vil vi så langt 
som mulig bidra til merverdi i andre 
prosjekter. Veterinærinstituttet driver 
metodeutprøving av tonsillbiopsi for å 
teste for CWD på levende dyr. Deler av 
møkkprøvene fra GPS-merkede dyr vil 
benyttes til undersøkelser av innvollspa-
rasitter, og blodprøver kan bli undersøkt 

Figur 4.  Nærbilde av funnsted for død elgku i mars 2021. Se også figur 3. 
Foto: Lars Ole Svendsen og Svein Erik Lund.
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for sykdomsorganismer (patogener). Det 
er også samarbeid og koordinering med 
det pågående merkeprosjektet på hjort 
i Lærdal. Til sammen skal prosjektene 
skaffe kunnskap om hjortedyrene fra 
Hardangervidda- og Nordfjellaregionen.

Noen resultater så langt
Merking
I 2021 og 2022 ble totalt 20 reinsbukker 
og 28 simler merket på Hardangervid-
da, mens 14 reinsbukker og 8 simler 
ble merket i Setesdal-Ryfylke. I tillegg 
inngår det 6 simler i prosjektet som ble 
GPS-merket på Hardangervidda i 2019.

Som del av prosjektet ble det i 2021 
og 2022 også merket 47 elg på Hardan-
gervidda og nærliggende områder, og 21 

hjort i dalfører rundt Hardangervidda og 
Setesdal. Elgene var fordelt på 26 okser 
og 21 kyr, mens hjorten var fordelt på 6 
bukker og 15 koller. Det er fortsatt et mål 
å merke noen flere hjorter vinteren 2023, 
ettersom det på grunn av lite snø ikke ble 
mulig å få merket det antallet som var 
planlagt i 2022. Posisjonsdata blir fortlø-
pende publisert i dyreposisjoner.no. 

Eksempler på dødsårsaker hos 
GPSmerka dyr
Flere av de GPS-merkede individene 
har omkommet i løpet av studieperioden 
(2021-2022). Et fåtall villrein er skutt 
under jakta, og en av villreinbukkene 
merket i Setesdal Ryfylke i 2021 ble 
felt av SNO høsten 2021. Årsaken var 

at dette dyret hadde krysset E134 og 
oppholdt seg innenfor Hardangervidda 
villreinområde i en viss periode, og ble 
da felt med bakgrunn i beslutninger om 
å redusere faren for potensiell spredning 
av CWD til Setesdal Ryfylke. En annen 
villreinbukk som ble merket på Hardan-
gervidda vinteren 2021 druknet høsten 
2021 (Figur 2). Det samme skjedde 
med en av elgene som ble merket i 
2021. For elgen skjedde dette bare 
noen uker etter at den var merket. Med 
bistand fra ettersøkspersonell fra Nore 
og Uvdal kommune ble elgkua funnet 
i Numedalslågen der den hadde gått 
gjennom en isbro. Der ble den værende 
1 – 2 meter under isen inntil den døde. 
Vanndybden var kun 30 – 60 cm, men 
kua var ikke i stand til å komme seg opp 
(Figur 3 og 4). Ytterligere en GPS-mer-
ket elg har druknet, i Venemodammen i 
Vinje, på grunn av usikker is som følge 
av vassdragsregulering. Vi har også to 
tilfeller hvor GPS-merkede elger har 
omkommet som følge av snøras eller fall 
utenfor bratte skrenter/fjellsider.  Også 
to av GPS-hjortene har omkommet, 
men uten at dødsårsakene var opplagt. 
Hos den ene var det tydelig slitte tenner. 
Data om døde GPS-merka dyr vil inngå 
i analyser av dødelighet av hjortedyr 
utenom jakt.

Overlapp i arealbruk
Foreløpige analyser viser at det er betyde-
lig overlapp i arealbruk mellom elgene 
og villreinen merket på Vidda, og langt 
mer enn mellom GPS-merket villrein og 
hjort (Figur 5). Dette er et annet bilde 
enn hva vi har sett i Nordfjella, hvor 
mange hjort bruker deler av villreinom-
rådet om sommeren. Dette illustrerer 
behovet for regionale undersøkelser. 
Estimater på individuelle leveområder, 
og andre analyser, vil først gjennomføres 
når vi har minst ett år med data tilgjen-
gelig for de fleste individene.

Figur 5. Grad av overlapp mellom villrein, elg og hjort basert på leveområdene 
til alle GPS-merka dyr i perioden 1. februar 2021 til 8. juni 2022. Leveområdene 
ble beregnet som 95 % «Kernel Brownian Bridge Home-Range»-leveområder. 

FORFATTEROMTALE:

Christer M. Rolandsen er seniorforsker 
på NINA. Han jobber med bestands- og 
sykdomsøkologi hos hjortedyr, og de 
senere årene også litt med villsvin. Han 
leder NINAs arbeid med CWD-kart-
legging, og leder blant annet flere 
GPS-merkeprosjekter på elg, villrein og 
hjort. Christer er også jeger, og jakter 
elg og hjort i Trøndelag.



Kommunene 
må stoppe 
naturtapet

Landsmøtet i Norges Jeger- og 
Fiskerforbund mener at tap av natur 

er en utfordring som må løses parallelt 
med klimautfordringene. Naturmang-
foldet har aldri før vært så truet som 

det er i dag. FNs Naturpanel sin rapport 
fra 2019 slår fast at alle hovedgrunnene

 til at naturmangfoldet er truet, 
er menneskeskapte.

Høstingsbasert friluftsliv – jakt, fiske, sopp- og bærplukking – står 
sterkt i Norge. For at fremtidige generasjoner skal få ta del i denne 
tradisjonen så må naturen forvaltes godt. Norge trenger utvikling og 
arbeidsplasser, men det må gjøres på naturens premisser.

Vi må unngå at presset på viltet og fiskens leveområder fortsetter. 
Verden står i en naturkrise som må tas like mye på alvor som klima-
krisa. Villreinen, en av våre nasjonalskatter, er et trist eksempel på 
hva som kan skje når vi mennesker breier oss for mye. Villreinen er 
på vei inn på rødlista som en truet art. Det er flere årsaker til det.

Utbygging truer
Utbygging av vannkraft, veier, kraftlinjer og hytteområder har vært 
til stor skade for villreinen. Det samme gjelder økende turisttrafikk 
og ferdsel i fjellet. Leveområdene er i dag sterkt oppsplittet, og viktige 
beiter avstengt. På toppen av det hele er villreinen spesielt utsatt for 
e�ektene av klimaendringer.

Tilsvarende press opplever også andre vilt- og fiskearter på sine 
leveområder. Derfor sier NJFF nei til landbasert vindkraft i norsk natur. 
Vi er mot nedbygging i kystsonen. Vi jobber for restaurering med og 
beskyttelse av bekker for sjøørreten. Vi vil ha statlige retningslinjer 
for å regulere hyttebygging slik at vi kan stanse naturtapet og ta 
nødvendig hensyn til vilt, fisk og friluftsliv.

For fremtiden må vi tørre å ta tø�e avgjørelser for å beskytte 
naturen, fisken og viltet. Kanskje må vi bremse noe av vår menneske-
lige aktivitet. Med stort press for utvikling og utbygging så må man 
ha god rygg for å ta de kloke og framtidsrettede valgene på naturens 
vegne.

NJFF krever:

• At allmennhetens tilgang til strandsonen sikres 
langs hele kysten, og kommunene rundt Oslofjorden 
og Skagerrak må sette en endelig stopp for mer 
nedbygging.

• At regjeringen innfører nasjonale rammer for å styre 
utviklingen av hyttebygging.

• At regjeringen sier nei til all videre utbygging av 
landbasert vindkraft i norsk natur.

• At regjeringen prioriterer god forvaltning av og økt 
restaureringsinnsats i kystbekker og innlandsvass-
drag (både stille og rennende vann), for gjenopp-
retting av deres fysiske, kjemiske og biologiske 
funksjon så nært opptil naturtilstanden som mulig. 

• At regjeringen ytterligere prioriterer å gjenopprette 
Oslofjordens økologiske tilstand i tett samarbeid 
med lokale og regionale brukere og forskere.

Foto: Torgeir W. Skancke
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TEKST: ANE JOHANSEN TANGVIK

Kommunen skal registrere alle hjortevilt som 
er påkjørt eller dør av andre årsaker enn jakt 
i Hjorteviltregisteret. I 2017 lanserte Miljø-
direktoratet en fallviltapp som gjorde det 
enklere for ettersøkspersonell å registrere fallvilt 
fortløpende, og informasjonen ble tilgjengelig 
i Hjorteviltregisteret med en gang. Nå er det 
kommet en ny og bedre fallviltapp, basert på 
tilbakemeldinger fra brukerne.

Nøyaktig stedfesting med kart
Det er viktig at alle påkjørsler registreres, også 
de hvor dyret ikke er drept. Dette viser hvilke 
vegstrekninger som er mest utsatt for ulykker, 
og hvor tiltak kan settes inn. Den nye fallvilt-
appen har en kartfunksjon for stedfesting av 
fallviltet. Ettersøkspersonellet kan velge mellom 
å skrive inn koordinater manuelt eller bruke 
telefonens GPS, og stedfestinga må bekreftes 
i kartet.  Dette skal bidra til at presisjonen på 
stedfestingen blir bedre. 

Lagre utkast 
En av tilbakemeldingene på appen var et ønske 
om å gjøre deler av registreringen ute i felt, for 
så å gjøre seg ferdig med registreringen hjemme. 
På den nye appen er det mulig å lagre et utkast 
av registreringen. Det vil si at ettersøkspersonell 
kan registrere for eksempel GPS-posisjon og 
bilder på ulykkesstedet, lagre registreringen som 
et utkast, for så å gjøre ferdig og sende fallviltet 
til Hjorteviltregisteret senere. Så lenge fallviltet 
er lagret som et utkast, er det mulig å redigere. 

Norske kommuner regi-
strerer omtrent 20 000 
fallvilthendelser i året i 
Hjorteviltregisteret. Nå kan 
kommunene og ettersøks-
personell ta i bruk en ny og 
bedre fallviltapp for å regi-
strere fallvilthendelsene.  

Ny fallviltapp 

AKTUELT

til Hjorteviltregisteret 

Det skal tas skrantesjukeprøver av alt fallvilt av hjortevilt. Foto: Kristian Norgaard Berglund. 

HVA ER FALLVILT?  
Hjortevilt som dør av andre årsaker 
enn ordinær jakt karakteriseres som 
fallvilt. Disse dyrene er ofte påkjørt 
av bil eller tog. De kan være felt 
som skadedyr, eller gjenfunnet som 
døde av andre årsaker.
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Hvorfor bruke appen
Fallviltappen gjør det enklere å registrere fallvilt-
hendelser fortløpende. Dette gjør at statistikken 
kommer inn i Hjorteviltregisteret med en gang. 

Når ettersøkspersonell selv registrerer fallvilt ute 
i felt, øker presisjonen på stedfestingen, som gir 
et bedre datagrunnlag. 

Det skal tas skrantesjukeprøver av alle fallvilt 

av hjortevilt over ett år. Dette kan gjøres av 
ettersøkspersonellet, og registrering av prøve-
taking og merkelappnummer gjøres i appen. 
Strekkodeleseren gjøre det lettere å registrere 
riktig merkelappnummer. I tillegg vil fortløpende 
registrering gjøre det mulig å søke på svaret på 
prøven i Hjorteviltregisteret. 

Hvem kan bruke appen?
Det er i utgangspunktet kommunene ved vilt -
ansvarlig som er ansvarlig for å registrere fallvilt 
i Hjorteviltregisteret. Ettersøkspersonell kan få 
tilgang til å registrere fallviltdata dersom dette 
bekreftes fra viltansvarlig i kommunen.

Brukerstøtte til fallviltappen: Kontakt 
Natur data på epost support@naturdata.no

AKTUELT

FORFATTEROMTALE:

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

Det er viktig at alle påkjørsler registreres. Dette viser hvilke 
vegstrekninger som er utsatt for ulykker. Foto: Øyvind Juliussen.

Antall fallvilt registrert i Hjorteviltregisteret de siste fem årene. Dette er artene elg, hjort, rådyr, 
villrein, villsvin, havørn, kongeørn, oter, grevling, rødrev, hjortedyr- ikke artsbestemt og ukjent art. 

OM APPEN FALLVILT
• Appen Fallvilt sender data til Hjorteviltregisteret.
• Tilgjengelig for iOS og Android. 
• Kan brukes av ettersøkspersonell og kommuner.
• Appen eies av Miljødirektoratet.
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Prøvetaking av rådyr for SARS-CoV-2 i Maridalen, Oslo. Foto: Jon Hagen, Bymiljøetaten Oslo

Amerikanske forskere har påvist COVID-19 hos en høy andel av viltlevende hvithalehjort 
i femten stater i USA. Veterinærinstituttet undersøker derfor svaber- og blodprøver fra 
norske hjortedyr. Selv om vi forventer negative resultater, er denne kunnskapen viktig, og 
bakgrunnen for de norske undersøkelsene skal vi forsøke å forklare i denne artikkelen. Vi 
beskriver også hvorfor helseovervåking av viltlevende dyr er viktig for både mennesker og 
dyrs helse.

TEKST: KNUT MADSLIEN OG CARLOS G. DAS NEVES, VETERINÆRINSTITUTTET

COVID19 
hos norske hjortedyr – helt vilt?
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Helt vilt!
Verden rystes fortsatt av pandemien, 
og norske myndigheter skriker nå etter 
kunnskap om nye mutanter av korona-
viruset, som omikron! Men – har vi 
ikke opplevd smitteoverføring fra vilt 
til mennesker tidligere? Hvordan kan 
vi være bedre forberedt før neste pande-
mi bryter ut, og aller helst, unngå at 
historien gjentar seg gang på gang? 

En viktig del av løsningen er økt 
fokus, kartlegging og forskning på infek-

sjonssykdommer hos vilt, både i utlandet 
og her hjemme! Med økt kunnskap om 
sykdomsstatus hos vilt kan vi forebygge 
at sykdommer spres fra dyr til mennes-
ker, såkalte zoonoser, og dermed redusere 
risikoen for at nye pandemier oppstår. Vi 
har også et spesielt ansvar for å unngå 
smittespredning fra mennesker til viltle-
vende arter som er truet av utryddelse. 

På verdensbasis har OiE (Verdens 
dyrehelseorganisasjon) en sentral rolle 
i kartlegging og bekjempelse av infek-
sjonssykdommer som truer husdyr og 
vilt, på lik linje med WHOs arbeid for 
bedret helse hos mennesker. Sammen-
hengen mellom helsen til mennesker og 
dyr, samt forholdet til miljøet, kalles med 
en fellesbetegnelse «Én Helse». Denne 
tematikken har fått økt oppmerksomhet 
i samband med de siste års pandemier.

Helseovervåking av vilt i Norge
Norge var tidlig ute i verdenssammen-
heng med systematisk overvåking av 
viltlevende dyrs helse. I 1998 startet 
Veterinærinstituttets vilthelsegruppe 
Helseovervåkingsprogrammet for hjorte 
vilt og moskus (HOP), på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. I 2020 ble flere arter 
inkludert og programmet endret navn til 
Helseovervåkingsprogrammet for vilt 
(ViltHOP).

Så - hva har vi oppnådd gjennom snaut 
25 år med systematisk helseovervåking av 
vilt? Første påvisningen av den alvorlige 
hjernesykdommen CWD (skrantesyke) 
hos hjortedyr i Europa er kanskje det mest 
kjente eksempelet fra nyere tid. Videre 
har undersøkelser av blod fra hjortedyr 
vist at den geografiske utbredelsen av 
viruset som forårsaker skogflåttencefalitt 
(TBE) hos mennesker, er langt større enn 
tidligere antatt i Norge. 

Samlet sett har kunnskapen generert 
gjennom mer enn 130 vitenskapelige 
artikler vært med på å sikre norske 
jegere og husholdninger trygg mat fra 
omkring 100 000 felte hjortedyr i året. 

Fugleinfluensavirus hos villfugl 
og virussykdommer hos villsvin er 
eksempler på to andre overvåkings-
programmer hos ville arter som Veteri-
nærinstituttet drifter på oppdrag fra 
Mattilsynet.

Konklusjonen vår er at systema-
tisk helseovervåking av vilt over tid 
nytter! I det lange løp er kartlegging og 
forebygging av infeksjonssykdommer 
også billigere og tryggere enn forsøk på 
bekjempelse av et pågående sykdoms-
utbrudd hos både mennesker og dyr.

Mulige helsetrusler
Fra et norsk standpunkt er det flere 
viltsykdommer vi bør følge med på 
i tiden fremover. Årsaken er at disse 
sykdommene kan utgjøre en trussel 
for viltarten selv, andre viltlevende 
dyr (med stor kostnad for biologisk 
mangfold), husdyr og i noen tilfeller 
også for oss mennesker. 

Våren 2019 døde en norsk kvinne 
av rabies i Norge, men som viste seg å 
ha blitt smittet av en hund i Asia. Det 
tragiske dødsfallet fikk stor oppmerk-
somhet i Norge, men mange nordmenn 
er ikke klar over at den dødelige virus-
sykdommen sporadisk påvises hos fjell-
rev og Svalbardrein på Svalbard, siste 
gang i 2018. 

Revens dvergbendelmark, en parasitt 
som kan finnes i tarmen hos fjellrev, er 
en annen viktig zoonose på Svalbard, 
som enda ikke er påvist på fastlandet. På 
Svalbard er det dessverre ingen systema-
tisk overvåking av alvorlige sykdommer 
hos vilt, og rabies og revens dvergbendel-
mark er bare to eksempler på sykdom-
mer hos viltet i de sårbare økosystemene 
på øygruppen. 

Afrikansk svinepest spres raskt med 
villsvin i Europa og truer svinenæringene 
i flere land stadig nærmere oss. 

Det finnes flere eksempler på sykdom-
mer som smitter fra vilt til mennesker, 
også her hjemme i Norge. Gjennom 
sommeren og høsten de siste årene 
har det vært registrert store utbrudd 
av tularemi («harepest») hos hare i 
Sør-Norge, og i løpet av 2019 ble det 
registrert rekordhøye 182 tilfeller av den 
alvorlige sykdommen hos mennesker her 
i landet. 

I 2021 påviste en studie av flere 
norske hjorteviltarter tilstedeværel-
sen av antistoffer mot hepatitt E, et 
virus som forårsaker leverbetennelse 
som er kjent for å være tilstede hos 
mennesker i Norge. Hepatitt E viruset 
kan overføres fra dyr til mennesker 
gjennom inntak av dårlig varmebe-
handlet kjøtt.

Bakterier innen Salmonella–slekten 
er vanlig forekommende hos både 
småfugl og pinnsvin, og mennesker 
kan lett smittes ved håndtering av 
fuglebrett. Småfugl har tidligere også 
introdusert salmonella-smitte til en 
næringsmiddelbedrift (sjokolade) i 
Norge, og dermed smittet et betydelig 
antall mennesker. Disse bakteriene er 
også påvist hos flere norske villsvin de 
seneste årene. 

AKTUELT
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Flaggermusenes viktige rolle  
i økosystemet
Flaggermus får ofte «skylden» for mange 
alvorlige sykdommer i utlandet, men 
utgjør norske flaggermus en trussel for 
menneskers helse? Veterinærinstituttet 
påviste virussykdommen flaggermusra
bies (EBLV-2) for første gang i Norge 
i 2015. Etter det første funnet, er det 
ikke foretatt større, oppfølgende studier 
for å kartlegge forekomsten av flagger-
musrabies hos norske flaggermus. Det 
er imidlertid viktig å påpeke at smitteo-
verføring av flaggermusrabies-viruset til 
mennesker heldigvis er veldig sjeldent.  

Det er også viktig å understreke at 
de fleste viltlevende dyr har en viktig 
plass i økosystemet. For oss mennesker 
har for eksempel flaggermus en svært 
viktig rolle for landbruket, ved å begren-
se antall insekter som skader avlingene.  
Det amerikanske landbruksdeparte-
mentet (USDA) har beregnet at flagger-
mus årlig, på en svært miljøvennlig måte, 
sparer landbruket for opptil 53 milliar-

der amerikanske dollar på verdensbasis!  
SARS-CoV-2 oppstod blant ville dyr
COVID-19, som forårsakes av 

viruset SARS-CoV-2, er karakterisert 
som en human sykdom. Virologer og 
andre forskere verden over har likevel 
fulgt utviklingen tett for å se om viruset 
SARS-CoV-2 også kan smitte dyr. 

Det er liten tvil om at SARS-CoV-2 
oppstod hos et viltlevende dyr, og trolig 
var flaggermus først ute. Den gjelden-
de vitenskapelige oppfatningen er at 
viruset deretter smittet en eller flere 
dyrearter før smitten ble overført til oss 
mennesker. Smitten kan med andre ord 
ha krysset artsbarrierer fra flaggermus 
til eksempelvis et viltlevende dyr holdt 
i fangenskap, for så å smitte et mennes-
ke, hvilket illustrerer den store risikoen 
assosiert med handel av viltlevende dyr.

 
Mennesker kan også smitte dyr!
Vi har lenge vært klar over det ikke 
bare er dyr som kan smitte mennesker, 
men også omvendt: Mennesker kan 

smitte dyr. Over det siste året har vi 
sett flere rapporter om SARS-CoV-2 
smitte hos katter, hunder, tigre, løver, 
oter, snøleoparder, fjelløver, gorillaer 
og ildere. De fleste av disse dyrene har 
blitt smittet av mennesker og utviklet 
milde symptomer på sykdom. Unntaks-
vis har de også bidratt til å spre smitte 
videre, som da viruset raskt smittet nær 
samtlige mink i danske minkfarmer. 

I september 2020 antydet datamo-
deller at hjortedyr kunne være motta-
kelige for SARS-CoV-2. Det var 
likevel en overraskelse da en fersk 
studie av hvithalehjort i fire stater 
i nordlige USA viste at hele 40 
prosent av dyrene hadde antistoffer 
mot SARS-CoV-2. En annen studie 
i delstaten Iowa viste at 30 prosent 
av 300 undersøkte hvithalehjort var 
PCR-positive for SARS-CoV-2. 
Viruset er per februar 2022 påvist hos 
hvithalehjort i hele 15 delstater i USA, 
samt i provinsen Quebec, Canada. 
Videre er omikron-varianten av viruset 

AKTUELT

Figur 1. Skjematisk fremstilling av ulike metoder for påvisning av SARS-CoV-2 (antistoffer og RNA) hos norske hjortedyr. 
Figuren er utarbeidet i programvaren BioRender.com 
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nå påvist for første gang hos hvithale-
hjort i Staten Island, New York. 

Uheldig med smittereservoar hos dyr
Funnene av koronasmitte hos en stor 
andel av frittlevende hvithalehjort 
innen et begrenset geografisk område, 
innebærer at smitten både kan spres og 
opprettholdes i populasjonen. Hvitha-
lehjort kan dermed bli et reservoar for 
SARS-CoV-2. Et viktig spørsmål blir 
dermed: Kan SARS-CoV-2 utvikle seg 
i hjortedyr, eller andre viltlevende arter, 
for senere å smitte tilbake til mennesker 
i en ny og mutert form? 

Mange av oss husker den hurtige 
spredningen av SARS-CoV-2 hos 
oppdrettsmink i flere land, etter at 
minken ble smittet fra mennesker og 
senere hvordan dyrene deretter smittet 
tilbake til mennesker. En av årsakene 
til at danskene valgte å avlive hele sin 
populasjon av oppdrettsmink var frykten 
for at det kunne oppstå en ny variant av 
SARS-CoV-2 hos oppdrettsminken. 

 Samtidig som verden arbeider med 
å øke vaksinasjonsdekningen for å få 
kontroll over sykdom og smittespred-
ning mellom mennesker, kan det poten-
sielt utvikles et smittereservoar blant dyr. 
Dette vil i så fall være svært uheldig, da 
det vil både kunne utgjøre en smittekil-
de for mennesker, men også være kilde 
til utvikling av nye mutanter av viruset. 

Kontroll av smittsomme sykdommer 
er svært komplisert i ville dyrepopu-
lasjoner, slik vi har erfart med CWD 

hos norsk villrein. Fokuset bør derfor 
være å forhindre introduksjon av viruset 
til slike populasjoner og hindre videre 
smittespredning. Hvis vi fremtiden 
ønsker å være proaktive når det gjelder 
å finne nye varianter av viruset, under-
streker alle utenlandske studier av 
SARS-CoV-2 hos vilt betydningen av 
at vi overvåker hvordan SARS-Cov-2 
sprer seg hos relevante dyrearter (både 
vilt og husdyr). 

I Norge overvåker vi smitte hos reinsdyr
Veterinærinstituttet har så langt ikke 
identifisert SARS-CoV-2 hos dyr, 
noe som kan skyldes en relativt lav 
forekomsten av viruset i befolkningen. 
Det betyr ikke at vi kan se bort fra 
muligheten for at også norske dyrear-
ter kan bli smittet. Modelleringsstudier 
viser at for eksempel reinsdyr kan være 
mottakelige. Ved Veterinærinstituttet 
har vi derfor startet en overvåking av 
SARS-Cov-2 hos våre hjorteviltarter 
(elg, hjort, rådyr og villrein) for å få en 
bedre oversikt over virusets potensielle 
forekomst i norsk fauna (Bilde 1 og 
Figur 1).

Iverksettelsen av denne begrensede 
overvåkingen er ikke bestemt utfra en 
mistanke om forekomst av viruset hos 
norsk vilt, men utfra et ønske om være 
årvåkne. Vi vet at patogener sirkulerer i 
naturen mellom ulike arter, og at smitte 
mellom ville dyr, husdyr og mennesker 
er mulig. Et nasjonalt overvåkingssys-
tem basert på en Én helse-tilnærming, 

et system som integrerer helsetrusler 
blant mennesker, husdyr, dyreliv og 
naturlige økosystemer, kan være et 
viktig verktøy for vår evne til å forutsi 
og forhindre helsetrusler i fremtiden.  

La oss gå tilbake til starten. 
SARS-CoV-2 oppstod mest sannsyn-
lig hos ville dyr i naturen, og det ser 
ut til at viruset også er på vei tilbake 
til naturen. Helseovervåking av disse 
viltpopulasjonene og økt satsing på 
vilthelse i en Én helse-tilnærming, kan 
hjelpe oss til å unngå større problemer 
langs veien! 

 
Den spesialiserte forskning på 

infeksjonssykdommer hos vilt, i 
skjæringspunktet mellom humanme-
disin, veterinærmedisin og økologi, er 
derfor sentralt for å øke kunnskaps-
grunnlaget for politikerne og forvalt-
ningsorganene. Denne forskningen 
bør også kobles tettere til samfunn-
søkonomisk forskning, for å belyse 
de økonomiske konsekvensene av 
store sykdomsutbrudd hos både dyr 
og mennesker. Gjennom økt norsk 
innsats innen forskning og overvåking 
av infeksjonssykdommer hos vilt, både 
på den globale arenaen gjennom OiE 
og her hjemme, kan vi bidra til å bedre 
folk og dyrs helse i fremtiden, sikre 
viktige overlevelse av truede dyrearter 
og redusere faren for at det oppstår nye 
pandemier! 

   

FORFATTEROMTALE:

Knut Madslien,
veterinær, seniorforsker, fagansvar-
lig vilthelse & leder for Helseovervå-
kingsprogrammet for vilt (ViltHOP), 
Veterinærinstituttet Ås. Knut er en 
ivrig jeger og har lang erfaring med 
vilthelse hos hjortedyr, rovdyr og 
villfugl.
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TEKST: HENRIK WILDENSCHILD

Vi må redusere antall 
hjorteviltpåkjørsler
Siden 2014 har Statens vegvesen (SVV) 
bidratt til, eller selv undersøkt ulike tiltak 
for å redusere antallet hjorteviltpåkjørsler 
på veg. Nå er alle evaluert, og dessverre 
ser vi ingen signifikant nedgang i antallet 
påkjørte hjortevilt i noen av forsøkene. 
Det føles litt som å rykke tilbake til start. 
Men også undersøkelser som ikke gir 
de forventede resultater kan man høste 

erfaringer fra. Under oppsummerer jeg 
hovedresultatene fra de ulike forsøkene 
og viser til erfaringer med samme type 
tiltak i utlandet. Basert på disse reflek-
terer jeg over hva SVV, andre vegeiere 
og ulike interessegrupper kan gjøre i det 
videre arbeidet. 

Fortsatt for mange ulykker 
med personskade
Statens vegvesen har et sektoransvar for 
trafikksikkerhet i forbindelse med viltpå-
kjørsler og er i den sammenheng mest 

fokusert på ulykker som involverer elg. 
Hjorteviltulykker i vegtrafikken utgjør 
ca. 84 % av politirapporterte personska-
deulykker med dyr involvert, hvorav ca. 
90 % skyldes elg. Elgen er også involvert 
i nesten alle personskader med dødelig 
utgang. Motorsyklister er særlig utsatt 
selv ved påkjørsel av mindre hjortedyr, 
men hovedsakelig fordi man faller av 
sykkelen. Personskader oppstår med 
49 % sannsynlighet når motorsyklister 
påkjører hjortevilt, mens tilsvarende tall 
for personer i bil er 0,8 %. Motorsyklister 

Foto : Johan Trygve Solheim.
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Det er gjort tre forsøk i regi av Statens vegvesen for å redusere antall påkjørsler av hjortevilt 
på veg. Nå er alle forsøkene evaluert og dessverre er det ingen av forsøkene som har vist 
en signifikant nedgang i antall påkjørte hjortevilt. Nyttige erfaringer har resultert i noen 
framtidige anbefalinger.

Tiltak for å redusere antall
påkjørsler av hjortevilt
Statens vegvesen sine forsøk på å finne nye tiltak
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bør absolutt passe på i områder hvor det 
er skiltet fare for hjortevilt. 

De siste årene har vi sett en nedgang 
i antall politirapporterte personskader i 
forbindelse med påkjørsel av hjortevilt. 
Selv om bilene blir stadig sikrere er det 
likevel ikke ufarlig å treffe et hjortedyr, 
spesielt elg og i hastigheter over 70 km/t. 

Antall påkjørte hjort og rådyr øker
Utover personskader er det viktig å huske 
på at viltulykker også fører til mange 
dyrelidelser. Basert på tall fra Hjorte-
viltregisteret omkommer minst 47 % av 
elgene i ulykkene, mens tilsvarende tall 
for hjort og rådyr er henholdsvis 55 % 
og 71 %. Et større antall hjortevilt blir 
imidlertid ikke funnet etter ulykker, 

hvilket betyr at mange dyr kan ha store 
lidelser over lang tid etter en påkjørsel. I 
2021 ble 655 elg ikke gjort rede for, og 
det samme gjaldt for 613 hjort og hele 
2483 rådyr. 

Trafikantene er mest bekymret for 
å kjøre på vilt
Hos trafikantene fører slike påkjørsler 
også til skremmende og ubehagelige 
opplevelser. Å se dyr som lider etter å 
ha fått store skader kan påvirke mange 
mennesker psykisk etter en ulykke. 
NAFs Trafikkbarometer for 2021 viser at 
hele 62 % av de som bor utenfor urbane 
strøk, er mest bekymret for å kjøre på vilt 
på sine hverdagsreiser. Det er høyere enn 
bekymringen for dårlig vedlikehold (41 

prosent) og møteulykker (28 prosent) - 
(Motor.no, 2022). Viltulykker kan også 
utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko for 
trafikanter og ettersøkspersonell i etter-
kant av selve dyrepåkjørselen. Å redusere 
risikoen for viltpåkjørsler vil dermed føre 
til en generelt økt trygghetsfølelse for 
trafikantene i tillegg til bedre trafikksik-
kerhet og dyrevelferd. 

Elektroniske elgskremmere
Fra 2014 – 2017 har Statens vegvesen 

testet elektroniske elgskremmere på fire 
teststrekninger i Nord-Norge. Når kjøre-
tøy med kjørelys på kommer i nærheten 
(ca. 50-200 m) av boksen aktiveres en 
lyssensor og boksen sender ut høyfre-
kvent lyd og to LED-dioder blinker 

Foto : Johan Trygve Solheim.
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Tabell 1. Oversikt over antall politirapporterte personskadeulykker i forbindelse med påkjørsel av hjortevilt på veg i perioden 
2011 - 2020.  Tall fra Trine.atlas.vegvesen.no

Tabell 2. Oversikt over hjorteviltpåkjørsler de siste 10 kalenderårene, data er hentet fra Hjorteviltregisteret.no. Antallet har økt de 
10 siste årene, spesielt for hjort og rådyr. 
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henholdsvis blått og gult. Elgskremme-
ren var ment for å skremme eller varsle 
elgen når det kommer kjøretøy og ha lite 
eller ingen barriereeffekt i perioder når 
det er lite trafikk. Utstyret var plassert 
på begge sider av vegen med 50 meters 
mellomrom. Disse ble montert langs 
1,7 – 6,9 km lange strekninger i områder 
med mange elgpåkjørsler. Produsen-
ten hadde problemer med å levere de 
tekniske funksjoner som var avtalt og 
dessverre holdt de ikke mål rent teknisk 
over tid. Forsøket ble avsluttet i 2017 
fordi de ikke hadde signifikant effekt og 
de fungerte dårlige rent teknisk. Det ble 
gjort tre forsøk fra produsentens side på å 
utbedre utstyret i perioden – men uten hell. 

Blå reflekser
Statens vegvesen fortsatte forsøket 
på tre av de fire teststrekningene ved 
å montere blå reflekser på de samme 
stolpene. Antagelsen var at det blå lyset 
fra refleksene vil skremme hjortevilt fra 
å krysse vegen. Flere pågående forsøk 
i blant annet Tyskland tydet på en 
god effekt, med betydelig lavere antall 
påkjørsler av hjort og rådyr på teststrek-
ninger. Senere kom svenske forskere 
med en rapport som sådde tvil om 
effekten og som stilte spørsmål ved om 

det blå lyset i det hele tatt oppfattes av 
dyrene. Refleksene har dessuten ingen 
funksjon i dagslys. Også en tysk rapport 
konkluderte med at blå reflekser ikke 
har en signifikant effekt. De testet også 
om rådyr er redd for blått lys og konklu-
derte med at de ikke er mer redd blått 
lys enn annet lys. Forsøkene i Norge ble 
deretter anbefalt avsluttet i 2019.

Gule varselblink for å varsle trafikan
ter om stor elg og hjortefare
I 2017 får Statens vegvesen utviklet et 
system med lokalt aktiverte varselblink 
på fareskilt i perioder med stor elgfare. 
Skiltene kan aktiveres av personer fra 
viltnemd og ettersøksring ved bruk 
av sms. Systemet ble etablert på fire 
teststrekninger av 3,5 - 12 km lengde 
i Nord-Norge. Utstyret fungerte stort 
sett som planlagt, med mindre med 
utfordringer med batteridrift og solcelle 
ladning i Nord-Norge på vinteren. Etter 
første vinter gjorde vi tekniske forbe-
dringer som vi i dag er fornøyde med. 
Når en får utviklet nytt utstyr som ikke 

finnes fra før må en regne med noen 
barnesykdommer. 

Høsten 2021 hyret vi så Norsk 
Institutt for Naturforskning (NINA) 
til å evaluere prosjektet. Selv om vi så 
en samlet nedgang på nesten 40 % i 
antall elgpåkjørsler på de fire teststrek-
ningene fant NINA ingen forskjeller 
fra endringene i antall påkjørsler på 
kontrollstrekninger uten tiltak. NINA 
kunne likevel ikke utelukke at det var en 
liten effekt. I samtaler med NINA anslår 
de at effekten i så fall var under 10 %. 
Statens vegvesen utførte også fartsmå-
linger på de aktuelle strekningene i 2 
måneder på høsten 2020. Resultatet viste 
en skuffende nedgang i gjennomsnitts-
fart på kun 1 km/t i 80-sonen. I Sverige 
har man nylig sett at selv viltsluser over 
vegen, som detekterer og signaliserer at 
elgen skal til å krysse, ikke fører til at 
sjåførene senker farten av betydning. 

Fra 2017 – 2021 utførte Norsk Hjorte-
senter i samarbeid med Statens vegvesen 
og firmaet IMSA Knowledge Company 
AS et annet forsøk med gult varselblink 

Elektroniske elgskremmere. Foto: Henrik Wildenschild

Blå reflekser. Foto: Henrik Wildenschild
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på syv teststrekninger på Vestlandet. Der 
er det hjorten som utgjør den største 
viltrisikoen på vegnettet. Gulblinket ble 
aktivert basert på historiske data om når 
på året og døgnet hjorten blir påkjørt i 
de aktuelle områdene og hvordan ulike 
værforhold påvirker risikoen. Høgsko-
len på Vestlandet evaluerte prosjektet 
høsten 2021 og fant en reduksjon på 3 
% på teststrekningene i forhold til tidli-
gere år. Men også i dette tilfellet var det 
ingen signifikant effekt når reduksjonen 
ble sammenlignet med utviklingen i 
påkjørselfrekvensen på kontrollstreknin-
ger. Her var det også utfordringer med 
batteridrift og solcelle. Det er generelt 
utfordrende at hjortevilt påkjøres på 
steder hvor det sjeldent finnes strøm 
tilgjengelig. Statens Vegvesen har også 
hatt samme type skilt montert i Østerda-
len (elgfare), men effekten er ikke evalu-
ert grunnet den manglende effekten i de 
andre forsøkene. 

Oppsummering i ny rapport
Alle de norske forsøkene er oppsum-

mert i Statens vegvesens rapport nr. 803 
Statens vegvesen sine forsøk for å redusere 
antallet viltpåkjørsler - Erfaringsrapport 
fra forsøk utført 2014 – 2021
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjo-
ner/publikasjoner/statens-vegvesens-rap-
porter/

I rapporten er også referanser til de 
andre rapportene som jeg har omtalt i 
denne artikkelen. 

Anbefalinger utover normale tiltak
Oppsummert har rapporten følgende 
anbefalinger utover normale tiltak som 
fareskilting for vilt, viltgjerder og rydding 
av vegetasjon i vegens sideterreng:

• Gjennomføre oppfølgingstiltak nr. 174 
i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikker-
het på veg       Statens vegvesen vil 
ta initiativ til å gjennomføre et prøve-
prosjekt med variable fartsgrenser 
på et utvalg strekninger med mange 
viltpåkjørsler, der fartsgrensen settes 
midlertidig ned i perioder med særlig 
stor viltfare.

• Mer presis og periodevis fareskilting 
for vilt. Slike skilt bør kun være synlige 
i perioder på året med faktisk fare for 
vilt i området. Bør gjøres i samarbeid 
med lokale viltmyndigheter.

• En fullstendig oppdatering av alle 
viltfareskilt på alle offentlige veger. 
Bør gjøres i samarbeid med lokale 
viltmyndigheter og følges opp med en 
informasjonskampanje.

• Vurdere om verdien av trygghetsfølelse 
for trafikanter og verdien av et dyreliv 
kan være nyttige og ønskelig å ta med 
i samfunnsøkonomiske analyser og 
nytte-kostnadsvurderinger.

Gule varselblink for å varsle trafikanter.  Foto: Statens vegvesen
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REDIGERT AV BJØRN HOLMEN SKOGLUND I 2022.

«Makalausa» antas å være smidd i 
Nord-Trøndelag en gang mot slutten 
av 1700-tallet. På undersiden av løpet 
står bokstavene S.R. Det er forelø-
pig ukjent hvem denne smeden er. 
Låsemekanismen skal opprinnelig ha 
vært i flint, men den ble senere bygd 
om til perkusjon. Stokken er av bjørk, 
mens ladestokken er av hickory med 
spiss av ibenholt. Geværet ble brukt av 
jegere i norsk-svenske grensetrakter. Fra 
Nord-Trøndelag kom den til «Ante i 
Konäs», i Kall sokn, en grensebygd til 

Snåsa. Mot slutten av 1840-tallet ble 
den solgt videre til nybyggeren Lars 
Larsson (1807-1896), også fra Kall. Han 
ble kalt Sångar-Lars fordi han sang og 
skrev viser. Sångar-Lars skjøt etter eget 
utsagn like mange bjørner som Sverige 
hadde hatt konger med navnet Karl. 
Karl XV var konge i Sverige da Sångar-
Lars solgte «Makalausa» omkring 1860.  
Sångar-Lars skal da ha skutt 15 bjørner. 
Det er oppgitt at de fleste ble felt med 
«Makalausa».
Det er imidlertid den neste eier, Erik 
Eriksson fra Bjørkede i Kall sokn i 
Jämtland, til vanlig kalt «Bjørk-Ersen», 
som skal ha gitt våpenet navnet 

 «Makalausa». Det var han som slo inn 
sølvstiftene, en for hver bjørn han skjøt.

«Smäller det nu, skänker jag fem 
daler til kyrkan i Kall»
Folk fra Kall handlet ofte i Snåsa. På en 
slik handelstur hadde Bjørk-Ersen med 
seg «Makalausa». En stor slagbjørn hadde 
denne sommeren herjet stygt i buskapene 
til Snåsa-bøndene. Bjørk- Ersen krysset 
bjørnesporet på turen, fulgte etter, kom 
på skuddhold og skjøt. Bjørnen ble 
dødelig såret, men rakk å angripe jegeren. 
Det tar tid å lade om en munnladning, 
og bjørnen nådde fram til Bjørk-Er-
sen idet han dyttet kula ned i løpet.  

På Anno Norsk skogmuseum i Elverum er det utstilt en sagnomsust munnladningsrifle med 
navn «Makalausa». I kolben er det slått inn fjorten sølvstifter og et sølvmerke. Sølvet markerer 
antallet bjørner Erik Eriksson fra Bjørkede i Jämtland skjøt med rifla, men det er skutt langt 
flere bjørner og annet storvilt med «Makalausa». Det å skyte en bjørn var en bragd, og det 
edle metallet sølv måtte til for å markere fallet. Navnet «Makalausa» forteller at dette er et 
uvanlig våpen med mange spennende jakthistorier.

Historien om 
munnladningsrifla «Makalausa» 
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«Smäller det nu, skänker jag fem daler til kyrkan i Kall» 
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Bjørk-Ersen rev av seg mårskinnslua og 
kastet den i kjeften på bjørnen. Dette 
stagget bjørnen litt, og Bjørk-Ersen fikk 
gjort seg klar. Han siktet rett inn i gapet på 
bjørnen og trakk av med ordene; «Smäller 
det nu, skänker jag fem daler til kyrkan i 
Kall». Skuddet gikk som det skulle, men 
det var enda litt liv igjen, og i dødsøye-
blikket kastet bjørnen seg fram og hogg 
kjeften om jegerens lår. Ved hjelp av pipa 

på «Makalausa» måtte Bjørk-Ersen bende 
opp bjørnekjeften og kom seg løs.

Det er oppgitt at dette skal være en av 
de største bjørner som er skutt i Skandi-
navia. Skinnet hadde en lengde på 5, 5 
alen, det vil si 3, 45 m. Som minne om 
denne bjørnen felte Bjørk-Ersen inn 
et stykke av en gammel sølvmynt fra 
Fredrik IV´s tid (1699-1730) i kolben, 
slik den kan ses på bildet.

Da Bjørk-Ersen døde i 1904 lot hans 
norske kone, Ingeborg, «Makalausa» gå 
tilbake til Snåsa, til Vaag-slekten. Det er 
flere kjente jegere blant Vaag-karene, også 

Etter den dramatiske jakten felte Bjørk-Ersen inn et stykke av en sølvmynt inn i kolben på 
«Makalausa». 

AKTUELT

Tore Fossum (1926 – 2017)
Forstmannen og museumsmannen 
Tore Fossum ble i 1961 tilbudt 
stillingen som konservator ved det 
da forholdsvis nyetablerte Norsk 
Skogbruksmuseum. Museet besto da 
av 10-11 små husvær i friluftsmuseet 
på Prestøya og ei gjenstandssamling 
med snaut 500 objekter. Konser-
vatoren var da den eneste ansatte. 
Fossum tok fatt i utviklingsoppga-
ver på mange plan. Da han gikk av 
som museumsdirektør ved Norsk 
Skogbruksmuseum i 1993 besto 
museet av et museumsbygg på cirka 
12 000 kvadratmeter fordelt på tre 
plan, et friluftsmuseum med om lag 
40 antikvariske bygninger i Elverum 
og 9 på filialavdelingen Sørlistøa 
fløtermuseum. Museet hadde store 
samlinger av gjenstander, fotografier 
og arkivalia. Fossum engasjerte seg 
også i kulturhistorisk dokumenta-
sjon og forskning, og var pådriveren 
bak 12 årbokutgivelser og en rekke 
kulturhistoriske dokumentasjons-
filmer. For denne innsatsen ble han 
tildelt kongens fortjenstmedalje i 
gull i 1993. 



30   HJORTEVILTET 2022

bjørnejegere. En annen kjent Snåsa-jeger 
fra denne tiden, Jens Gaundalen, skal ha 
brukt «Makalausa». Han drev særlig med 
elgjakt.

Den siste eier i Snåsa vi kjenner til 
er Lorentz Moum. Frantz Rosenberg 
kjøpte «Makalausa» på en auksjon etter 
Moum i 1936. Munnladeren var i 
Rosenbergs familie fram til den ble gitt 
til Norsk Skogbruksmuseum (Norsk 
skogmuseum) i 1982. «Makalausa» er i 
dag utstilt i våpenutstilling i andre etasje.

Litteraturreferanser
Fossum, Tore: "Makalausa" - bjørne-
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H.A. 11. 3. -82.
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Jämten 1955
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120-121.
Nilsson-Tanner, P.: I Armfeltska 
dödsbataljonens spår. Jämten 1930.
Ahlstrøm m. fl.: Norges Mynter s. 103. 
Type 1.
Kjesbu, Johannes: Bjønn og elgjakter. 
Trondheim 1942, s. 59.
Ullberg, Gösta: En bok om Kall. 
Gränsbygd i Jämtland. Kap. XVIII.
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AKTUELT

FORFATTEROMTALE :

Bjørn Holmen Skoglund ( 29 år ) er fra 
Åsbygda i Stange. Han er utdannet 
utmarksforvalter fra Evenstad og 
jobber som Formidler ved Anno Norsk 
skogmuseum på Elverum. 

«Makalausa» skal ha vært brukt til å felle bemerkelsesverdig mange bjørner. Stokken er av bjørk, ladestokken av hickory med spiss av ibenholt. Ri-
fla har perkusjonslås, men har opprinnelig hatt flintlås. I overkanten av kolba er det felt inn en sølvmynt fra Fredrik IV´s tid (1699-1730). Framsiktet 
er av messing. Børsa har grov kaliber for rundkule. Den har vært utstilt på Frantz Rosenbergs separatutstilling 1939. Våpenet er antakelig et norsk 
arbeide fra siste halvdel av 1700-tallet.

Har du skinn kan me pelsberede for deg. 
Be gjerne om impregnering også. Treng du 
glattskinn kan me avhåre og vegetabilsk garve 
eller garve til nappaskinn i fleire fargar. 
(sjå info på vår nettside)

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

Kom gjerne innom vårt fabrikkutsalg, eller 
send oss ein forespørsel/bestilling. 
Sjå meir info på vår nettside.

Sidan 1951
Norske kvalitetskinn

5582 ØLENSVÅG - 52 76 50 00
WWW.GRANBERGGARVERI.NO

BESØK VÅRT FABRIKKUTSALG I  ØLENSVÅGBESØK VÅRT FABRIKKUTSALG I  ØLENSVÅG
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LY D D E M P E R

When Only the Best is Good Enough
hausken.no

Lyddempingteknologi utviklet av 
jegere for jegere. 

Velg Hausken Lyddemper 
og få norsk design 

i verdensklasse på løpet.

Har du felt
elg, hjort,
rådyr eller
villrein?
Husk å rapportere i 
appen Sett og skutt.

Sett og skutt
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AKTUELT

Kaldrøykt og 
lettspeket hjortevilt

Et velfungerende og pent bygget kaldrøykerihus til hobbybruk. Bygget bak er en bakerovn. 
Foto: Helge Hagen
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TEKST: HELGE HAGEN

Ja, det finnes moderne utgaver av kald - 
røykerier du kan kjøpe, men i denne 
saken er vi nostalgiske. – Det praktiske 
er ikke verre enn at selv en sivilingeniør 
kan klare det, har den garvede kaldrøyker 
Lornts Mørkved (72) fra Høylandet en 
gang uttalt. Vil du likevel forenkle, kan 
du finne deg et fraflyttet hundehus for 
middels stor rase. Det kan ombygges til 
varige gleder.

Røykhuset
Størrelsen på røykrommet i et kaldrøy-
keri er ikke avgjørende, men det har 
unektelig viktige praktiske sider. Et hus 
for kaldrøyking trenger ikke mer enn 
en grunnflate på cirka 0,6 x 1,0 meter. 
Bredden er praktisk fordi man da kan 
lage trerister som maten legges på under 

røykingen. Inni røykhuset er det derfor 
skinner for to trerister. De er laget av 
små lekter. Mellom lektene er det et par 
centimeter brede spalter, slik at røyken 
kommer godt til. Avstanden mellom 
ristene kan være 15 – 20 centimeter. I 
taket kan det skrus in kroker hvor kjøtt 
kan henges under røykingen. Det er fritt 
valg. Med den nevnte lengden på en 
meter omtrent, har byggverket plass til 
nok råvarer i private sammenhenger.

Lang røykkanal 
Kaldrøykerens største utfordring er å 
holde røyken kald. I tillegg til råvaren 
og behandlingen av den, vil samspillet 
mellom røykkanalens lengde og utfor-
ming, ildstedet og fyringen bestemme 
graden av suksess.

Røykkanalen til et klassisk kaldrøy-
keri bør være minst 4 meter lang, men 

den kan gjerne være 10 meter. Avstan-
den mellom ildsted og røykhus bidrar 
til å avkjøle røyken. Fra gammelt av var 
røykrøret bygd av naturmaterialer, som 
stein, eller det ble benyttet en steinsatt 
jordkanal. Det vil ytterligere forsterke 
avkjølingen av røyken. Andre brukbare 
materialer er betongrør, eller vanlige 
røykrør til vedovner. Trekanal funge-
rer om materialet nærmest ildstedet er 
brannsikkert. For å redusere innholdet 
av tjærestoffer og uønskede partikler i 
røyken er det en fordel at røykkanalen 
er ujevn. Røykkanalens stigning bør ikke 
overstige 1:5. Jo brattere røyken stiger, 
jo mer vil kanalen ligne en pipe – med 
økende fare for varm røyk.

Ildstedet
Mange muligheter finnes, fra bruk av 
mer eller mindre utrangerte vedovner 

Først trengs litt anleggsarbeid i form av graving og snekring. Deretter er det 
duket for å kaste seg inn i kaldrøykingens tradisjonelle konservering av viltkjøtt. 

AKTUELT

Tegningen viser konstruksjon av kaldrøykeri fra boka Røyk og rak, 
tørk og grav. Ildstedet er et gammelt fat, eller en gammel vedovn. 
Tegning: Wenche Wedvik Hagen
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til enklere saker. Til den siste kategorien 
hører et tomt, stort fat eller jerntønne 
med rominnhold på rundt 100 liter. Før 
det tas i bruk som ildsted for kaldrøy-
king, og før denne røyken brukes på mat, 
bør fatets opprinnelige karakter være 
absolutt fjernet! På toppen eller bunnen 
av fatet skjæres ut en halvmåneformet 
del. Ta vare på den utskårne delen, for 
den skal brukes til «ovnsdør». På motsatt 
side av fatet skjæres ut et hull som passer 
til røykrøret. Er du heldig, er det et passe 
stort hull midt på fatet fra før. Det kan vi 
benytte til påfylling av flis. Fatet plasse-
res gjerne i bunnen av en skrå bakke eller 
et annet egnet sted. Terrenget må være 
av en karakter som gjør det mulig å grave 
ned røykrør/røykkanal.

Fyringen
Tradisjonene i Norden tilsier bruk av flis 
fra lauvtre. Bøk er glimrende. Flis kan 
godt iblandes friske skudd fra einer. Ei 
bøtte med egnet sagflis holder til røyking 
i cirka ett døgn. Flisa helles på gjennom 
hullet i fatet. Flishaugen legger seg som 
en pyramide inne i ildstedet. I forkant 
fyrer du opp med litt never og fire-fem 
tørre, små vedpinner. La sagflisa dekke 
over omkring halvparten av denne veden. 
Tenn på, men vent med å starte røykin-
gen. Åpen ild skal slukne først, for det 
er bare flisa som skal gløde og ryke. Når 
dette er i gang, legges eller henges kjøttet 
i røykeriet, og døra i røykhuset justeres 
til svak trekk. 

Legg ildstedet gjerne mot framhe-
vende vindretning, og røyk når det 
blåser derfra. Da blir det god nok trekk. 
Røykeren bør ikke ta seg en middagslur 
eller sluntre unna på andre måter mens 
røykingen pågår. Han eller hun må passe 
på at det gløder og ryker jevnt og pent. 
Det skal ikke brenne med åpen flamme, 
men heller ikke dø ut. 

Salting på forhånd
Alle råvarer som skal kaldrøykes, må 
forhåndssaltes. Erfaringsvis gir cirka 
to spiseskjeer salt per kilo kjøtt passe 
saltpreg. Kjøttstykket tilføres saltmeng-
den og plasseres i kjøleskapet i en tett 
plastpose. La det ligge til alt saltet 
er oppløst og det er dannet lake. Før 
røyking tørkes kjøttet med kjøkken-
papir og får lufttørke på rist noen timer. 
Det er nødvendig med tørr overflate på 
kjøttet for at røyken skal kunne sette sitt 
preg effektivt.

AKTUELT

FORFATTEROMTALE:

Helge Hagen (70) fra Brumunddal har 
skrevet en rekke bøker. Mest kjent er 
Røyk og rak, tørk og grav fra 2002. 
Boka ble grundig revidert i 2021. Den 
har i alt solgt over 23000 eksemplarer. 

Kaldrøykt og lettspeket flatbiff av elg er 
servert. Foto: Dag Kjelsaas

SPEKET, KALDRØKT ELGFLATBIFF
Dette er et av de beste produkter en 
hjemmekaldrøyker kan lage. 

Skjær en flatbiff av elg eller annet 
hjortevilt i tommetykke skiver på 
langs av muskelen. Dette kan gjerne 
gjøres når kjøttet er halvtint. Salt 
kjøttet ett døgn som beskrevet. Tørk 
av saltet, tørk kjøttet godt og kaldrøyk 
det i 8-10 timer. Når kjøttet skal 
tørke ( speke ) er det hensiktsmessig 
å starte tørkingen i romtemperatur. I 
romtemperatur trekkes fuktigheten 
ut av hele kjøttstykket uten at man 
får en tørr hinne ytterst og en bløt 
kjerne innerst. Senk deretter tempe-
raturen og legg den til slutt i kjøle-
skapet. La kjøttstykket tørke (speke) 
ei ukes tid før du begynner å skjære 
smaksprøver. Man kan gjerne veie 
kjøttstykket før tørkingen starter. 
Bestem deg for hvor mange prosent 
som skal tørke vekk og du får et likt 
produkt hver gang. 

REIN DELIKATESSE
Når du er ferdig med treningsleiren og behersker kaldrøykingens kunst, kan du 
lage den samiske delikatessen souvas. Oppskrift og framgangsmåte har vi fått 
av Algot Jåma fra Grong/Limingen i Trøndelag. Det sørsamiske ordet souvas 
betyr kaldrøykt kjøtt, forklarer Algot. Egnet råvare er fettholdig kjøtt fra lårets 
store muskler. Kjøttstykkene, som ikke bør være veldig tjukke, lettsaltes med 
cirka 1 spiseskje grovt salt per kilo kjøtt. Lite salt er veldig viktig, siden kjøttet 
skal varmebehandles, understreker Algot. 

Kjøttet ligger med salt tildekket med plastfolie i kjøleskap i 1 – 2 døgn. 
Tørk av kjøttet og kaldrøykt det i 2 – 3 timer. Del kjøttet i biter og stek det i 
stekepanne eller grill det over glørne på et bål. Suovas utvides av mange til å bli 
en lekker gryterett ved at kjøttet får selskap av løk, sopp og fløte. 



2022 HJORTEVILTET   35

Jakt
Fiske

Store 
jaktopplevelser

Vi kan friste med både små- 
og storviltjakt i fantastiske 
jaktområder i Meråker.

hytter
Hytteperler 
på fjellet
Vi har mange flotte hytter til 
leie, både for kortidsleie og 
åremål.

merakerbrug.no
74 81 49 00
     @merakerbrug

Meråker er et eldorado 
for sportsfiskere. 
Her finner du noen av de fineste 
fluestrekningene for laksefiske og et utall 
små og store innlandsvatn i urørt natur. 

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

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

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

 

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

Transport av utvommet elg under elgjakta i 1977. Elgen ble slept på ryggen på den snødekte marka. Foto : Tore Fossum.

AKTUELT

1978: Hvordan handterer jegerne 
veksten i elg- og hjortebestanden?
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TEKST: KJELL HUSEBY

I 1977 forelå det også et konkret forslag 
til ny «jaktlov» som erstatning for Jaktlo-
ven fra 1951. Det var der foreslått å gi 
mulighet til å gi inntil 30 dagers elgjakt 
mot dagjeldende 14 dager (Viltloven ble 
vedtatt 29. mai 1981). Det nye lovforsla-
get åpnet også for innføring av obligato-
risk jegerprøve for alle som skulle drive 
jakt og fangst. Innholdet i lovforslaget 
var resultat av bl.a. ny kunnskap, store 
endringer i viltbestandene og et generelt 
moderniseringsbehov i viltforvaltninga. 
For mange var mye av innholdet kontro-
versielt – og ga grunnlag for mange 
meningsytringer i det offentlige rom.
Det er da interessant å bla litt i datidens 

tidsskrifter for å se ulike, historiske 
innfallsvinkler til dagsaktuelle problem-
stillinger. Som sagt så gjort:

I Jakt-Fiske-Friluftsliv (NJFF’s 
tidsskrift) årgangene 1977 og 1978 kom 
jeg over noen artikler/debattinnlegg om 
utfordringer knyttet til datidens raske 
vekst i norske elgbestander. 

Ola Huke (som var fagsekretær hos 
Viltstellkonsulenten i Midt-Norge) skrev 
en artikkel i nr. 12/1977: Kva jegersta-
tistikken fortel oss. Ut fra statistikk for 
antall jegere og felt vilt for åra 1971 – 
1976, postulerer Huke at dersom vi ikke 
effektiviserer «haustinga», kan vi oppleve 
at «naturen regulerer det heile sjølv, dvs. 
at elg- og hjortestamma bryt i hop». 
 Avskytninga av elg økte fra ca. 6000 i 

1971 til ca. 13000 i 1976, og tilsvarende 
tall for hjort var 2500 og 5200. Antall 
registrerte elgjegere var i denne perioden 
stabilt rundt 30 000 og hjortejegere ca. 10 
000.  Altså i 1976 felte «gjennomsnitts-
jegeren» litt under 0,5 elg i året og litt 
over 0,5 hjort.  Jakttida på elg var da 14 
dager mens hjortejakta varte i 1 måned. 

Huke uttrykte et tydelig behov for å 
iverksette tiltak for å øke antall storviltje-
gere. Jegerstatistikken viste at datidens 
storviltjegere, og spesielt elgjegerne, ikke 
tilhørte ungdomsgruppa: 40 % av elgje-
gerne, og 30 % av hjortejegerne var over 
50 år. Han fryktet også at disse voksne 
jegerne ikke ville akseptere ny kunnskap 
og nye tiltak som kom i konflikt med slik 
de oppfattet situasjonen. 

Dette spørsmålet har alltid vært stilt av jegere og viltforvaltere i Norge. Og det har vært 
forsøkt å gi svar på det – både gjennom store forskningsprosjekter og i mer populære artikler 
og innlegg i diverse fagfora. På begynnelsen av 1970-tallet kom effektene på elgbestanden 
av gode sommer- og vinterbeiter på hogstflater, opphør av intensiv husdyrbeiting i utmarka 
og ikke minst av «rettet avskytning».  Resultatet var en formidabel bestandsvekst som Norge 
aldri hadde sett maken til tidligere.

AKTUELT
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I et debattinnlegg i nr. 3/1978 kom 
Niels Stang fra Vormsund med motfo-
restillinger til dette under den faste 
vignetten i bladet: «Delte meninger»: 
Motforestillingene gikk både på sikker-
het og kompetanse, - en frykt for å få for 
mange jegere ut i skogen. Å få fram flere 
jegere, var ingen god løsning – ifølge Stang. 
En del av løsningen ville være å legge til 
rette for at datidens jegere skulle bli bedre 
i jaktutøvelsen bl.a. ved å gi dem flere 
skuddsjanser. Viltnemdenes tildeling av 
fellingstillatelser til hvert vald måtte økes.

I et annet innlegg i samme utgave, 
var innholdet i et «åpent brev» fra Hans 
Hauge i Oslo til Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk gjengitt. Dette var et langt 
og velbegrunna forsvar for en forlengelse 
av elgjakt. 

Vi kan vel konkludere med at det 
har gått bra! 

Tall fra SSB for jaktåret 2020/21 
viser følgende
- Det var registrert ca. 57 000 elgje-
gere i Norge og de felte ca. 32 000 elg  
– 0.56 elg pr. jeger. 
- Det var registrert ca. 34 600 hjorte-
jegere i Norge og de felte ca. 50 100 
hjort – 1,45 hjort pr. jeger!

Dette har skjedd takket være økt 
kunnskap og at den offentlige viltfor-
valtninga har blitt vesentlig mer 
kunnskapsbasert og dynamisk når det 
gjelder jakttidsfastsettelse, kvotefast-
settelse osv. 

Begrunnelsen var å sikre en «hensyns-
full jakt», oppnå fulle kvoter, redusere 
tids- og økonomisk press for jegerne. 

Meningsutvekslingene ga seg ikke 
med det:

Det var bred enighet om at avskytnin-
gen måtte økes hvert år for å kontrollere 
bestandsveksten bedre. Huke skrev en 
fyldig artikkel i nr. 12/1978: Har vi for 
få jegerar i Norge?  Der viser han til 
data fra jegerstatistikken som han mener 
dokumenterer behovet for å få flere 
jegere ut i skogen.

Huke var også redd for at motivasjo-
nen til å ta ut flere dyr kunne strande på 
det faktum at kjøttbehovet var oppfylt 
hos den enkelte jeger og jaktlag. Jaktsta-
tistikken kunne vise dette: Gjennom-
snittlig fikk hver hjortejeger ca. 35 kg 
kjøtt og hver elgjeger ca. 60 kg. Det 
årlige kjøttforbruket lå da på ca. 50 kg 
pr. år. (Ifølge. Animalia er forbruket i 
dag på ca. 70 kg/år (engros-tall – som 
er mest sammenlignbart med tall over 
kjøttmengde pr. jeger)). 

At storviltjakt ofte består av tungt 
og slitsomt arbeid, måtte en også ta i 
betraktning når en skulle finne riktig 
modell for å øke uttaket: «Den fysiske 
helsa blir ikke betre med alderen. Vårt 
makelege livsmønster med bil og kroppsleg 
arbeid som lågstatus, gir ikkje håp om at 
jegerane i dag er sprekare enn før.»

Den korte jakttida ble også trukket 
fram av Huke. Men å utvide jakttida, 
ville sannsynligvis ikke ha noen effekt på 
antall jaktdager pr. jeger og dermed heller 
ikke på totaluttaket. Jakta falt sammen 
med innhøstingstid for bøndene – så 
de hadde begrenset med tid og «vanlige 
folk» hadde 4 ukers ferie, og avsatte bare 
en av disse til jakt!

Konklusjonen til Ola Huke var at 
jegertallet i 1975/76 måtte fordobles for 
å holde bestanden under kontroll!

Elgjegeren Bjørn Brevig med elghunden Pan i 1973. Foto . Tore Fossum.

AKTUELT

FORFATTEROMTALE:

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

Velkommen 

til Værdalsbruket  midt i 

Trøndelag. En skog- og 

�elleiendom som utgjør 

58% av Verdal kommunes 

areal.

Jakt, fiske og naturopplev-

elser er vårt hovedfokus, 

enten du foretrekker å være 

for deg selv i ro og fred eller 

om du ønsker et større 

fellesskap i mer organiserte 

former. 
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Foto: Stine Berg
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Det har i mange år vært et stort fokus på miljøeffekten og helsefaren ved bruken av bly i 
ammunisjon. I Norge fikk vi 2002 et totalforbud mot bruk av bly i hagleammunisjon både til 
jakt og sportsskyting. Dette ble endret i 2015 til at enkelte jaktbare arter, som i all hovedsak 
har sitt leveområde utenfor våtmark, ble unntatt forbudet. For rifleammunisjon har det alltid 
vært tillatt å benytte blyholdig ammunisjon. Nå kommer det imidlertid nye restriksjoner fra 
EU som endrer på dette, og restriksjonene mot bly vil gjelde all form for ammunisjon og i 
tillegg også fiskeutstyr.

 1,5 års elgokse skutt på skrå forfra med 170 grains Lapua Naturalis ( kobberkule ) i 30-06. Inngangshullet tyder på at kula først har vært i kvist.

AKTUELT

Totalforbud
mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr
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TEKST: KAI BØRGE AMDAL

FOTO: DAGH BAKKA

Den totale mengden bly som benyttes 
til jakt, sportsskyting og sportsfiske i 
Europa er estimert til ca. 100.000 tonn 
i året. Sportsskyting utgjør 79%, jakt 
14% og fiske står for 7% av dette blyet. 
Det har de senere årene blitt satt et stort 
fokus på miljøeffektene av å spre bly i 
naturen og helserisikoen for mennesker 
ved det å få i seg bly gjennom viltkjøtt.

EU har de siste årene, gjennom sitt 
kjemikaliebyrå ECHA, arbeidet for et 
forbud mot bly i ammunisjon. Et forbud 
mot bruk av blyhagl i våtmark ble vedtatt 
i 2021 med 2 års overgangstid, og vil tre 
i kraft i februar 2023. EU har i dette 
forbudet hentet definisjonen av våtmark 
fra Ramsar-konvensjonen. Her er 
våtmarksbegrepet mer omfattende enn 
det vi vanligvis forbinder med våtmark, 
og denne restriksjonen vil derfor fremstå 
som et totalforbud mot blyhagl i den 
ordinære skogs- og fjelljakta i Norge. I 
tillegg til dette jobber EU med et total-
forbud mot bly i all ammunisjon, både 
til jakt og baneskyting, og i fiskeutstyr. 
Det er pågående diskusjoner rundt ulike 
overgangsperioder, og mulige unntak for 
enkelte typer ammunisjon.

I et forbud mot blyholdig ammuni-
sjon til jakt vil det antakelig bli ulik 
overgangstid for hagle og rifle. På grunn 
av det allerede vedtatte forbudet mot 
bruk av blyhagl i våtmark, er det foreslått 
en overgangstid på kun 18 måneder for 
hagl. Bakgrunnen for dette er at EU 
mener at forbudet mot bruk av bly i 
våtmark fører til at store deler av jeger-
ne uansett tar i bruk blyfri ammunisjon 
innen totalforbudet trer i kraft, og at det 
ikke er behov for ytterligere utskiftinger 
av våpen. For rifle er forslaget en noe 
lengre overgangstid, helt opp til 5 år for 
de minste kalibrene. Bakgrunnen for 
dette er at det for enkelte kalibre fortsatt 
er en utfordring å få god nok presisjon på 
kulene. Dette skyldes at de lettere kulene 
ofte blir lange og ustabile, spesielt om 
hastigheten blir stor. I tillegg er det en 
utfordring med presisjon for kalibre som 
bruker rene blykuler, som for eksempel 
.22LR. De blyfrie kulene er hardere og 
fyller derfor ikke riflene i løpet. Dette gir 
lekkasje av gass som medfører mindre og 
mer variabel kraft til kula, noe som går ut 
over presisjonen. 

For storviltjakta finnes det i dag en 
rekke blyfrie kuler til alle kalibre, og flere 
og flere jegere har allerede gått over til 

å benytte disse. Et forbud mot bruk av 
blyholdige kuler til de grovere kalibrene 
har mindre utfordringer enn de mindre 
kalibrene har.

Kravet til ammunisjon til storviltjakt, 
i forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst, ble revidert i 2021. Vektkravet på 
kuler ble da satt til 7,8 gram for blyfrie 
kuler, og kravet til anslagsenergi ble satt 
til 2.200 J for både blyfrie og blyholdi-
ge kuler. Ved å senke vektkravet for de 
blyfrie kulene vil en kunne redusere 
lengden på kulene og unngå at de blir 
lange og ustabile. Ved å gjøre dette 
kan hastigheten på kulene økes for å gi 
høyere anslagsenergi, noe som er med 
på å ivareta effekten ved skudd mot vilt. 
Denne endringen gjør det mulig å benytte 
blyfri ammunisjon til alle godkjente 
storviltkalibre. 

Forbudet mot blyholdig ammunisjon 
vil også gjelde på skytebaner, noe som 
gjør at all form for trenings- og sports-
skyting vil bli rammet av forbudet. Det 
er foreslått noe lengre overgangstid på 
skytebaner, og da spesielt for kalibre 
under 6mm, der det i dag er en utfor-
dring knyttet til presisjon. I tillegg er det 
foreslått å gi dispensasjon fra forbudet 
for baner med kulefang som muliggjør 
oppsamling og resirkulering av bly. 
En slik dispensasjon vil kunne være en 
løsning om en ikke kommer frem til gode 
nok blyfrie alternativer til de mindre 
kalibrene. Enkelte baner har i dag gode 
kulefang, men en slik tilrettelegging vil 

medføre kostnader for de skytebanene 
som ikke har det. 

Innenfor blyfri ammunisjon finnes 
det i dag en rekke alternativer, både for 
hagle og rifle. Likevel er utvalget mindre 
enn det er for blyholdig ammunisjon, 
og prisen er ofte høyere. Det kommen-
de totalforbudet vil gjelde hele EU og 
EØS, noe som gjør at en nok vil se en 
utvikling både på pris og tilgjengelighet 
for den blyfrie ammunisjonen i årene 
som kommer. Produsentene vil ha blyfri 
ammunisjon som hovedprodukt, noe som 
sikkert vil føre til utvikling med tanke på 
utvalg, kvalitet og muligens også pris.

Ifølge tidsplanen, som er publisert på 
ECHA sine nettsider, vil dette forbu-
det bli vedtatt sent 2023 med ulike 
overgangstider. Det har imidlertid vært 
flere utsettelser i denne prosessen, og 
det er derfor mulig at denne datoen 
forskyves noe. Både forbudet mot bruk 
av blyhagl i våtmark og det kommende 
totalforbudet vil gjennom EØS-avtalen 
også gjelde for Norge.

AKTUELT

Kula til venstre var førsteskuddet på 1,5 års oksen. Kula til høyre ble skutt inn på skrå bak bogen.

FORFATTEROMTALE:

Kai Børge Amdal jobber i Miljødi-
rektoratets viltseksjon med jakt og 
fangst, og har gjort det siden 2019. 
Før det jobbet han blant annet som 
viltansvarlig i Midtre Gauldal kommune 
i 10 år. Han jakter mye, og spesielt med 
stående fuglehund.

Totalforbud
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TEKST OG FOTO: DAGH BAKKA

For tyve-tretti år siden ble det meste 
storviltet solgt grovpartert til hushold-
ningene og det var ikke uvanlig at den 
hjemmeværende husmoren dro kniven 
og skar ned kjøttet selv. For deretter å 
gjennomkoke eller steke kjøttet så tygge-
motstanden kunne være formidabel.

Dagens moderne husholdninger 
mangler ofte både slaktekniver og store 
frysere og viltkjøttet blir servert med 65 
graders kjernetemperatur. Dette setter 
mye strengere krav til slaktehygienen og 
kjøtthåndteringen.

Nasjonale bestemmelser om kontroll 
og omsetning av hjorteviltkjøtt åpnet i 
2010 for at en person på jaktlaget kunne 
kontrollere og gi erklæring på jaktlagets 

kjøtt, etter å ha deltatt på kurs. Kjøttet 
kunne da leveres til lokal detaljist, i 
tillegg til sluttforbruker og viltbehand-
lingsanlegg. Hensikten var en enklere og 
rimeligere omsetning, som samtidig var 
trygg og sporbar.

Samme år ble det første i kurset i 
feltkontroll av hjorteviltkjøtt arrangert 
på Honne på Biri i regi av Skogbrukets 
Kursinstitutt (Skogkurs). I tillegg til en 
veterinær fra Mattilsynet foreleste Vidar 
Holthe fra Norges Skogeierforbund, og 
Gunnar O. Hårstad var kursleder. Disse 
to personene var sentrale i utviklingen av 
kurset i nær kontakt med Mattilsynet og 
med faglig bistand fra Veterinærinstitut-
tet og Animalia.

Interessen for dette kurset ble snart 
stor og fra tre avholdte kurs i 2010 økte 

det til 47 året etter og toppet seg i 2012 
med 60 kurs. I årene etterpå har det årlige 
kursantallet ligget på ca. 25 i året og ved 
utgangen av 2021 har over 8.200 deltatt på 
disse kursene. I tillegg har Norsk Hjorte-
senter www.hjortesenteret.no arrangert 
kurs over samme lest og utdannet 1.000 
feltkontrollører.

Hensikten med kurset er å gi delta-
kerne kunnskap og holdninger i tråd 
med Mattilsynet sine krav til feltkon-
trollør av hjorteviltkjøtt.  Målet er også 
å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt 
og å øke verdien av hjortevilt og hjorte-
viltkjøtt. Feltkontrollkurset er et endags 
teorikurs over åtte timer som foregår 
innendørs – med forelesninger, erfarings-
utvekslinger og demonstrasjoner. Det er 
utviklet et faghefte til kurset i tillegg til 
en bransjestandard.  

Håndteringen av felt storvilt har forandret seg en god 
del de siste tretti årene. Heldigvis til det bedre.

AKTUELT

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt 

Å studere viltet før det blir skutt for å avdekke 
om noe er unormalt, er en viktig del av felt-
kontrollen. Når en elg som ikke er skadeskutt 
ligger i losen, bør det ringe varselbjeller. 
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I dag er det 5 regionale kursledere i 
regi av Skogkurs som arrangerer kursene 
over hele landet sammen med forelesere 
fra Mattilsynet.

I og med kurset er teoretisk og for at 
deltagerne skal ha mest mulig utbytte 
av det, er det satt krav til at de har en 
viss praktisk erfaring. Det er derfor 
satt minimumskrav om minst fem år 
med hjorteviltjakt og slakteerfaring fra 
minst 20 hjortevilt. Personer som ikke 
fyller kravet for å bli feltkontrollør, kan 
delta på kurset, men uten å bli godkjent 
feltkontrollør.

Sentrale emner i kurset er:
• Lovverk og administrative bestem-

melser, hvor de mest aktuelle er: 
Matloven, Hygienepakken i EØS-av-
talen, Næringsmiddelhygieneforskrif-
ten, Animaliehygieneforskriften og 
Animaliekontrollforskriften.

• Kjøttkvalitet, hva er det og hvilke 
faktorer spiller inn?

• Hjortevilts anatomi, fysiologi og 
adferd, hva er normalt?

• Sykdommer hos hjortevilt i Norge, 
som det med unntak av skrantesyken 
heldigvis ikke er så mange alvorlige 
tilfeller av.

• Skader på hjortevilt, etter påkjørsler, 
brunstkamper og fall.

• Miljøforurensing, hvor bly i viltkjøtt 
er blitt veldig aktualisert de siste 
årene. 

• Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, 
virus og sopp 

• Hva er god kjøtthåndtering og slakte-
hygiene i praksis? 

• Lokaler til slakting og lagring av 
kjøtt, hva kreves?

• Bransjestandard for feltkontroll av 
hjorteviltkjøtt.

• Rutiner ved feltkontroll og omsetning 
av hjorteviltkjøtt.

Feltkontrolløren kan kun kontrol-
lere og avgi erklæring på dyr felt av 
eget jaktlag, men vedkommende kan 
kontrollere vilt over hele landet dersom 
vedkommende deltar i jakten.

Feltkontrolløren kan ellers unntaksvis 
være jaktoppsyn eller utmarksansvarlig 
for området.

I dag er det en del av viltslakteriene 
(viltbehandlingsanlegg) som setter som 
krav at slakteskrotten skal være feltkon-
trollert for at de skal motta den. De kan 
også sette krav til at alle røde organ og 
hode skal følge med for å bli kontrollert 
av veterinær ved anlegget, selv om viltet 
er feltkontrollert. 

Feltkontrollen av hjorteviltkjøtt  endrer 
slaktets status ved salg. Ukontrollert 
kjøtt skal regnes som råvare og prisen 
skal pålegges merverdiavgift på 25 %. 
Når kjøttet er kontrollert, regnes det som 

AKTUELT

Slaktehygienen starter med korrekt utvomming. Når dyret ligger på høyre side kommer man lettere til milten og på voksne elger kan det være en 
fordel å binde opp bena.



44   HJORTEVILTET 2022

næringsmiddel ifølge Merverdiavgifts-
loven og det tildeles matmoms på 15 %.

Feltkontrolløren kan kun kontrol-
lere og avgi erklæring på viltlevende 
elg, hjort, villrein, dåhjort og rådyr i 
Norge. Kontrollen gjelder ikke tamrein, 
oppdrettshjort, muflon, moskus, og 
bever. Heller ikke bjørn, villsvin og andre 
trikin-utsatte arter.

Erklæringsblanketten som feltkon-
trolløren fyller i og fester til slakteskrotten 
fylles i med blant annet informasjon om 
viltet og feltkontrollørens unike feltkon-
trollørnummer samt mobiltelefon-
nummer. Dette for at slaktet skal kunne 
spores tilbake til feltkontrolløren. 

I tillegg pålegges feltkontrolløren 
å fylle ut tilsvarende opplysninger om 
viltet på en kontrolliste som skal behol-
des i minst to år.

Skogkurs har utviklet en bransjestan-
dard med tilslutning av Mattilsynet. 
Den er skrevet rimelig detaljert for at de 
fleste forhold skal kunne avklares. Det 
er da viktig at en alltid husker at hoved-
hensikten er matsikkerhet og sporbarhet. 
Mattilsynets veterinærer er rette instans 
å kontakte dersom en feltkontrollør er i 
tvil om det skulle avdekkes skader eller 
sykdom på slakteskrotten.

Endringer av animaliehygiene-
forskriften ved at viltkontrollsteder 
fjernes ( trer i kraft 1. juli 2022 ) vil 
påvirke denne muligheten. Fra da av 
vil ikke Mattilsynet lenger reise ut til 
jegernes viltkontrollsteder og eventuelt 
godkjenne slakteskrotten med et firkant-
stempel. Dersom en feltkontrollør er i 
tvil om slakteskrotten kan tildeles en 
erklæringsblankett må han eller hun 
kontakte Mattilsynet i kontortiden eller 
ta det med, inklusive røde organ til et 
viltbehandlingsanlegg. 

Kommunene kan heller ikke lengre 
bruke viltkontrollsteder for kjøttkontroll 
av trafikkskadet vilt. Offentlig kjøttkon-
troll kan da kun skje på godkjent viltbe-
handlingsanlegg. Hver enkelt kommune 
har ansvar for å finne en løsning for 
håndtering av trafikkskadet vilt.

Enkelte viltkontrollsteder som er 
godt utstyrte, vil kunne bli godkjent 
som viltbehandlingsanlegg uten større 
oppgraderinger. Mattilsynet oppfordrer 
eiere av disse viltkontrollstedene til å 
søke godkjenning som viltbehandlings-
anlegg, tilpasset deres omfang. Det vil gi 
kommunene mulighet til å leie lokalene 
for kontroll av for eksempel trafikkskadet 
vilt. Godkjenningsprosessen håndteres 
av det lokale Mattilsynet.

År Kurs Deltagere
2010 3 110
2011 47 1446
2012 60 1756
2013 22 576
2014 20 496
2015 26 688
2016 17 469
2017 15 354
2018 20 550
2019 18 530
2020 26 675
2021 23 556
SUM 297 8206

AKTUELT

Lungene, her gjennomskutt på en dåhjortkalv er 
et av «de røde organ» som skal sjekkes under 
feltkontrollen. 

Tabellen viser antall kurs og deltagere på felt-
kontrollkurs arrangert i regi av Skogkurs.

Fra 1. juli 2022 må alt trafikkskadd og avlivet hjortevilt, og hjortevilt felt utenom jaktseson-
gen inn til et viltbehandlingsanlegg for godkjenning av veterinær fra Mattilsynet.

FORFATTEROMTALE:

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



VILLREINEN
Hold deg oppdatert på ny kunnskap om fjellets nomade 
- europas siste villrein!

Bestill på www.villreinen.no
Foto: Martin Blom
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TEKST: JØRN VÅGE, VETERINÆRINSTITUTTET

I denne artikkelen vil det fokuseres på 
CWD som er avdekket hos elg og hjort. 
Hos villrein ble det i 2016 påvist et 
utbrudd av smittsom CWD i Nordfjella 
med påfølgende fjerning av reinstam-
men, og ett tilfelle hos en reinsbukk på 
Hardangervidda i 2020. Forvaltnings-
messige tiltak for dette området er enda 

ikke avklart. For oppdatert kunnskap 
på norsk henvises til (Våge et al. 2019), 
kartleggingsrapporter (Rolandsen et al. 
2018-2020) og siste risikovurdering for 
CWD av Vitenskapskomiteen for mat 
og miljø (Ytrehus et al. 2021).

Sykdommen
Skrantesjuke er en såkalt «overførbar 
spongiform encefalopati» (engelsk trans-

missible spongiform encephalopathy, 
forkortet TSE) eller prionsykdom som 
opptrer hos hjortedyr. Sykdomsgruppas 
kjennetegn er at et normalt protein endrer 
seg og gjennom det hopes opp i hjernen, 
med påfølgende ødeleggelse av hjernevev 
og omsider død. Videre er det spesielt at det 
er slike endrede proteiner, kalt prioner, som 
overfører smitte mellom individer. En slik 
smitteoverføring kan skje f.eks. eksperi-

Man kan ikke utelukke at CWD-prioner fra norske hjortedyr kan forårsake sykdom hos folk etter konsum av kjøtt fra infiserte dyr, men risikoen 
vurderes som svært lav. Dette  krever årvåkenhet fra alle hjorteviltjegere etter føre-var prinsippet. Foto : Frank Robert Lund

AKTUELT

Skrantesjuke eller chronic wasting disease (CWD) ble omtalt i Hjorteviltet i 2017. På 
lederplass ble det tatt til ordet for at sykdommen «må begrenses og om mulig, utryddes». 
Bakteppet for dette var den første påvisningen av CWD i Europa, hos villrein og elg i 2016. 
Sykdommen har ikke blitt mindre alvorlig etter 6 års bekjempelse, men kunnskapen om 
nyanser har økt.

Skrantesjuke eller 
chronic wasting disease (CWD) 
hos norsk elg og hjort – fortsatt et jaktaktuelt tema
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mentelt, ved bruk av kirurgiske instrumen-
ter forurenset med prioner eller naturlig 
opptak gjennom mage-tarmsystemet. 
Prionsykdom kan ikke behandles, og heller 
ikke forebygges med vaksine. Prionsykdom 
er karakterisert av lang inkubasjonstid, 
altså lang tid mellom smitte og utbrudd av 
synlige sykdomstegn.

Skrapesjuke/scrapie hos sau og ku  gal-
skap/bovin spongiform encefalopati 
(BSE) hos storfe er viktige prionsyk-
dommer hos husdyr, og hos menneske er 
Creutzfeldt-Jacobs sykdom (CJD) sentral.

Ulike prioner klassifiseres og deles inn 
i stammer eller strains på engelsk, og det 
finnes flere forskjellige stammer hos alle 
arter med kjent prionsykdom. Stammene 
kan ha ulike karakteristika og opptre-
den. Flere prionsykdommer opptrer 
sporadisk og med lav global forekomst. 
Atypisk skrapesjuke (Nor98) avdekkes 
med ca 6/10 000 testede norske sau per 
år, globalt er BSE anslått med ca 2/1 000 
000 tilfeller per år (>8år storfe) og hos 
menneske opptrer sporadisk CJD med ca 
1/1 000 000. Det er bare hos småfe (sau 
og geit) og hjortedyr man har sett smitt-
som opptreden (mellom levende dyr) 
av prionsykdom, i henholdsvis klassisk 
skrapesjuke og skrantesjuke. I 2018 ble 
det også beskrevet prionsykdom hos 
dromedar (Camelus dromedarius), med 
karakteristika som kan være forenelig 
med smittsom opptreden. En slik spred-
ning mellom levende dyr er alvorlig, og 
forvaltningsmessig utfordrende.

CWD hos elg og hjort
Per medio juni 2022 har vi i Norge 
avdekket skrantesjuke hos 11 elg og 
tre hjort, siden vi for alvor begynte å 
teste for sykdommen i 2016. Forekom-
sten blant testede ville hjortedyr (uten 
oppdrett og dyrepark) er da 11/33 593 
elg og 3/27 528 hjort. Det er ikke mulig 
å sammenlikne slike tall direkte, men i 
stort gir dette noe sjeldnere opptreden 
hos hjortedyr enn atypisk skrapesjuke 
hos sau, og langt hyppigere enn prion-
sykdom hos storfe og menneske.

Sporadisk prionsykdom er assosiert 
med høy alder, noe som også er obser-
vert blant våre hjortedyr. Norsk elg har 
vært mellom 12 og 20 år, og den ene 
hjorten med kjent alder var 16 år. Av 
disse 14 dyrene er det kun ett hanndyr, 
en elgokse. Trolig har dette sammenheng 
med demografi, heller enn at sporadisk 
prionsykdom opptrer oftere hos hundyr.

Forståelsen er i dag at sporadisk 
prionsykdom som sees hos enkeltin-

divider oppstår spontant. Det forklares 
dels gjennom opptredenen, men også 
med hvordan prioner fordeler seg i ulike 
vev. Ved bruk av de godkjente metodene 
(EU-regelverk) for diagnostikk av prion-
sykdom hos dyr, har prioner kun blitt 
påvist i hjerne og ryggmarg hos norsk elg 
og hjort. Hos villrein har de blitt påvist 
også i lymfeknuter. Dette er bakgrun-
nen for at man skal sende inn prøver av 
begge typer vev fra dyr som skal testes for 
CWD. Prioner i lymfeknuter sees i dag 
som en egenskap som indikerer at dyret 
kan skille ut smitte til artsfrender eller til 
miljøet, og gjennom det gjøre at den gitte 
prionstammen opptrer som smittsom.

Prioner som kommer ut i miljøet, det 
være seg fra sporadiske eller smittsom-
me tilfeller, vil kunne tas opp av andre 
mottakelige dyr og forårsake sykdom. 
Om dyret som får i seg smitten i sin tur 
vil skille ut smitte avhenger da av prion-
stammen det fikk i seg. Slik det ser ut i 
dag vil smitte fra sporadiske tilfeller ikke 
gi opphav til slik utskillelse, men dette 
er mekanismer vi har dårlig forståelse 
av. Det som i Norden har blitt kallende 
atypisk CWD, altså det vi har sett hos 
elg og hjort med diagnostisk påvist prion 
kun i hjernen, ble første gang beskrevet 
vitenskapelig hos disse i 2018 (Pirisinu 
et al. 2018). Kunnskapen om prionstam-
mene er derfor begrenset. Opprinnel-
sen til smittsomme prionsykdommer, 
CWD og klassisk skrapesjuke (og evt 
hos dromedar), er ukjent. Eventuelle 
koblinger mellom sporadisk sykdom og 
smittsomme stammer er også ukjent.

For å klassifisere type prioner til ulike 

stammer brukes gnagermodeller. Klatre-
mus er en naturlig modell, som er motta-
kelig for mange ulike stammer av prioner. 
I tillegg har man gjennom genmodifi-
sering utviklet mus som representerer 
modeller for ulike arter. Disse musene 
har da i sin kropp prionprotein fra 
eksempelvis menneske, sau eller hjorte-
dyr. Ved å sprøyte inn smitte i hjernen til 
en slik modellmus får man mulighet til 
å studere det aktuelle smittestoffet, slik 
det kan tenkes å opptre i menneske, sau, 
eller hjortedyr. Det er altså på bakgrunn 
av slike undersøkelser vi skiller på ulike 
prionstammer. I (Bian et al. 2021) presen-
teres arbeid der prioner fra norsk elg ble 
undersøkt i genmodifiserte mus. Her 
bekreftes at prionstammen er ulik de som 
er karakterisert i Nord-Amerika. Videre 
vises at prionstammen er “ustabil”, og 
har et potensiale til å endre karakter når 
man gjør flere påfølgende smitteforsøk 
i musemodellen. Karakterendringen ga 
likhetstrekk med prioner som sett ved 
smittsom nordamerikansk CWD, og 
studien antyder således en hypotese om 
et mulig utviklings potensial for spora-
disk CWD til karakter av smittsomhet. 

Helserisiko for folk/det 
zoonotiske potensialet
Det er også med slike genmodifiserte 
musemodeller man tester ut det som 
kalles zoonotisk potensiale eller risiko 
for sykdom hos menneske. Musemodel-
ler som produserer humant prionprotein 
i sin hjerne får sprøytet inn smittestoff 
fra en syk dyrehjerne, eks fra elg, sau eller 
storfe. Hvorvidt musa blir syk eller ikke 

Denne elgkua ble avlivet i Selbu i 2016 grunnet unormal adferd. Den fikk senere påvist CWD. 
Foto : Jarle Fuglem
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sier indirekte noe om muligheten for den 
gitte prionstammen til å representere en 
helserisiko for mennesker. Årsaken til at 
man har så stor varsomhet for prioner 
er smitte fra storfe til menneske. Etter 
et utbrudd av fôrbåren kugalskap/BSE 
i Storbritannia på 1980-90 tallet ble 
det oppdaget sykdom hos relativt unge 
mennesker. Denne ble sporet tilbake 
til konsum av storfe og prioner i disse. 
Hos mennesket fikk dette navnet variant 
Creutzfeldt-Jacobs disease (vCJD).

Skrantesjuke er i dag ansett for å være 
en dyresykdom, men fordi det zoono-
tiske potensialet er mangelfullt utredet 
er det varsomhet i å konsumere prioner 
også fra hjortedyr. At det i Norden er 
avdekket CWD-prioner som tidligere 
ikke har blitt karakterisert og undersøkt, 
tilsier at man er forsiktig med å konklu-
dere hva gjelder deres risiko for human 
helse. Det foreligger én publisert studie, 
Wadsworth et al. 2021, hvor prioner fra 
norsk elg og reinsdyr er satt inn i en 
human musemodell. I dette arbeidet så 
man ikke sykdomsutvikling hos musa. 
Dette til motsetning av resultater rappor-
tert fra Canada helt nylig (Hannaoui et 
al. 2022), der prioner fra hvithalehjort 
(Odocoileus virginianus) ble undersøkt og 
ga sykdom i modellmusa. For å avklare 
helserisiko fra CWD-prioner er det også 
gjort smitteforsøk i ekornaper (Saimiri 
sciureus), der apene ble syke. Undersøkel-
ser hos makaker (Macaques fascicularis) 
har sprikende resultater i forskjellige 
studier. Vitenskapskomiteen for mat 
og miljø oppsummerte det zoonotiske 
potensialet i en rapport i 2021 (Tranulis 

et al. 2021), og konkluderte med: «at 
nåværende kunnskap ikke kan utelukke at 
CWD-prioner fra norske hjortedyr kan 
forårsake sykdom hos folk etter konsum av 
kjøtt fra infiserte dyr, men risikoen vurderes 
som svært lav. Dette er i overenstemmelse 
med våre tidligere konklusjoner. Situa-
sjonen krever årvåkenhet, med minimal 
eksponering gjennom konsum som en viktig 
forholdsregel etter føre-var prinsippet».

Har CWD hos elg og hjort 
noen betydning?
Når CWD observert hos våre elg og 
hjort opptrer tilsynelatende sporadisk, er 
det da noe å bry seg med? Som beskrevet 
over, er det et uavklart zoonotisk potensi-
ale for disse nye stammene, videre speku-
lerer nylige studier i at prioner fra elg er 
ustabile og kanskje har et utviklingspo-
tensial. At også sporadisk opptredende 

prioner er overførbare, og har evne til å 
fremkalle sykdom etter lang tids opphold 
i miljøet påkaller behov for varsomhet.

Majoriteten av de 14 positive tilfellene 
CWD er påvist hos fallvilt. Vi har ingen 
mulighet til å hindre at disse dyrene blir 
syke, men vi kan velge hvordan vi skal 
håndtere døde dyr som påtreffes, eller 
dyr som felles grunnet tegn på sykdom. 
Som et godt føre-var prinsipp bør vi 
legge til rette for at prioner ikke kommer 
ut i miljøet. Det betyr i praksis at man 
skal ta prøver av hjortevilt slik at det er 
minimalt med søl til omgivelsene. For 
fallvilt foregår det helst på en presenning, 
etter at dyr er transportert ut av terren-
get. Skrotten må så sikres godt inntil 
svar på analyser av både hjerneprøve og 
lymfeknute foreligger. Ved påvist CWD 
skal alle rester av dyret sendes til videre 
undersøkelse/destruksjon, og i en slik 

AKTUELT

Kartet viser kjent forekomst av CWD i Europa per medio juni 2022. Symboler angir ett individ, 
med unntak av 19 reinsdyr i Nordfjella (sone1).

Sporadisk prionsykdom er assosiert med høy 
alder. Norsk elg som har fått påvist CWD har 
vært mellom 12 og 20 år ( illustrasjonsbilde ). 
Foto : Dagh Bakka
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situasjon er det viktig å involvere Mattil-
synet. Både for prøvetaking av fallvilt og 
jaktede dyr er det avgjørende at informa-
sjon blir registrert i Hjorteviltregisteret 
(https://hjorteviltregisteret.no/).

Selv om det ikke har avdekket CWD 
hos rådyr er forståelsen at også disse kan 
få sykdommen. Majoriteten av rådyr som 
testes (10 845 til nå) er fallvilt. Disse bør 
prøvetas og håndteres på lik linje som elg 
og hjort.

For oppdatert informasjon om 
CWD kan man besøke https://www.
hjortevilt.no/skrantesjuke eller https://
www.vetinst.no/sykdom-og-agens/
chronic-wasting-disease
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Rolf Svensson er først og fremst en utmerket tegner, men også forfatter. Rolf er født i 
Jönköping i 1946. Han studerte ved Konstfack i Stockholm i 1967 – 1969 og har gjort 
studie- og jaktreiser til både Alaska og Afrika. Han skriver selv på sin nettside at han er 
”tecknare, illustratør och viltskådare”. Han har hatt utstillinger i både inn- og utland. Rolf 
har tegnet mye både i svenske og utenlandske jakttidsskrifter, han har skrevet bøker og 
tegnet på porselen og mye mere. Hans bok ”ÄLGEN- från kalv til Vuxen” er et kunstverk i 
seg selv og kan sterkt anbefales for alle med interesse for natur og elg spesielt. Rolf er ikke 
bare elgspesialist. I sitt hjemmemiljø i Småland har han studert rådyrene i flere 10-år og 
HJORTEVILTET har vært heldige og fått Rolf til å lage en artikkel med tilhørende unike 
tegninger om rådyrbukkens utvikling fra ung til gammel. Dette er ikke bare flott kunst. 
Det er også mye lærdom i både tekst og bilder. Vi overlater til kunstneren selv på hans eget 
språk å beskrive utviklingen hos rådyrbukken fra ettåring til returbukk.

Rådyrbukken
       – ung eller gammel ?

Ettårig bock till vänster, i mitten 
en treåring och till höger äldre 
än fem år.

RÅDYR
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RÅDYR

Bockarnas ålderskaraktärer
Det är i stort sett omöjligt att bedöma 
en bocks ålder på hornen då dessa inte 
alltid lämnar några säkra upplysningar 
om bockens ålder. En bock kan som 
tvååring vara sextaggare och en tre 
eller fyraåring bara ha fyra taggar eller 

vara en svag sextaggare. Flera faktorer 
påverkar utvecklingen av hornen bland 
annat bockens hälsotillstånd. Tillfälligt 
nedsatt kondition under en hård vinter 
kan innebära att bocken den säsongen 
bär en klen hornuppsättning för att nästa 
år komma med kraftfullare horn. Vid 

bedömning av en bocks ålder studeras 
huvudets fysionomi, halsen och framför 
allt helhetsintrycket och sist hornen. 
Upp till treårsåldern blir bedömningen 
någorlunda säker. Efter treårs ålder är 
det betydligt svårare då ålderstecknen 
blir mer diffusa.

TEKST: ROLF SVENSSON (SVENSK), FRANK ROBERT LUND (INNLEDNING).

Fjoling där halsen är smalare än huvudet framifrån, 
lätt ungdomlig kropp.

Tvåårig bock, något kraftigare hals än fjolingen ofta lika bred 
som huvudets kinder framifrån men fortfarande 

ungdomlig kroppskaraktär.

Två bockar där halsen och kroppskaraktären talar för att de är i åldern fyra till fem år.
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Skilja på de två bockarna i ålder blir inte möjligt. Huvudets fysionomi, halsens grovlek och hornuppsättningar 
påvisar inte att någon av bockarna är äldre än den andre utan klassas som bockar i medelåldern. 

RÅDYR
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Ettåriga bockar
När den ettåriga bocken får sin sommar-
fäll framträder den typiska fjolingens 
karaktär. Lång tunn hals, smalt huvud 
vilket ger intryck av att öronen är längre 
än på vuxna bockar. Fysionomin ger ett 
barnsligt intryck och hela kroppen får 
en slank figur. Fejningen av hornen sker 
sent oftast inte förrän i juni-juli. Det är 
inte ovanligt att se ofejade fjolårsbockar 
långt fram på sommaren. Ettåringarna 
är först med att få sommarfäll. Redan 
i maj månad är de normalt utfärgade. 
Uppträdandet hos årsbocken är oroligt 
och nyfiket. Vid en obekant fara kan 
han hoppa fram lite på stela ben, stampa 
i marken, söka vittring och kasta med 
huvudet. Springer han iväg är det med 
tvekan och stannar gång på gång.

Tvååriga bockar
Den tvååriga bocken har tappat något av 
fjolårsbockens slanka figur men kroppen 
ser lätt ut och halsen är fortfarande 
tunn. Ansiktsfärgen mer brokig och den 
vita nosfläcken tydligare avgränsad än 
på ettåringen. Tvååringens uppförande 
är oroligt och osäkert om än inte i lika 
hög grad som ettåringens. Normalt är 
tvååringen utfärgad i början av juni 
medan treåringar kan gå långt in i juni 
innan de är helt utfärgade.

Treåriga bockar
Den treåriga bockens kropp ger 

intryck av en större kropp, kortare hals 
och ett mer moget ansiktsuttryck än 
tvååringens. Den vita nosfläcken är inte 
alltid lika tydlig då den vita fläcken är ett 
mera typiskt kännetecken för en yngre 
bock. Treåringen utstrålar en mer vuxen 
karaktär. Uppträdandet är inte oroligt 
och har inget lekfullt över sig som yngre 
bockar uppvisar.

Fyra åldersklasser
Bockar i dessa åldrar kan vara svåra att 
skilja från äldre djur då ålderstecknen 

Returbock från jordbrukslandskap. Halsen 
kort och bredare än kinderna, tillsammans 
med den kompakta kroppen utgör det säkra 
tecken på en returbock. Gamla bockar är ofta 
mer blekgula i sommarfäll. (Under).

Skogsbock i retur, där kroppskaraktär och till-
bakabildande långa klena horn med nedåtvälv-
da rosenkransar samt sen pälsömsning 
(16 oktober) visar på en returbock. (Över) .

Visar på tydlig könsskillnad, bockens penispensel och getens tofs i akterspegeln samt kropps-
karaktär.

RÅDYR
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blir mer diffusa. Här krävs nu än mer 
noggranna iakttagelser. Två- och treåriga 
bockarnas brokiga ansikten försvinner 
nu mer och mer och ersätts med en mer 
entonig ansiktsfärg. Om huvudfärgen nu 
går över i ljusgrått, mörkare grått eller 
svartgrått är individuellt. En äldre bock 
har en kort, satt hals och hela kroppen 
utstrålar kraft och djup. Huvudet förefal-
ler kantigare och pannan bredare. Gamla 
bockar fäller hornen tidigare, ofta redan 
i oktober-november. De får vinterpälsen 
sent på hösten och sommarpälsen sent 
vår-försommar. Har bocken grå vinter-
fäll långt in i juni är den med säkerhet 
gammal. Äldre bockar har vanligen en 
blekare gul sommarfäll.

Två returbockar
Bockarna kommer från två olika miljöer, 

renodlat jordbrukslandskap och 
utpräglad skogsmiljö. Båda bockar-
na påvisar alla kriterier i huvud, 
kropp och hornuppsättning att vara 
gamla. Sommaren 2009 hade bocken 
i jordbrukslandskapet ett normalt 
utvecklat högerhorn med tre taggar, 
vänstra hornet en tydlig defekt. Halsen 
grov, kroppen kraftig och muskelfylld. 
Sommaren 2010 är båda hornen starkt 
tillbakabildade, rosenkransarna svagt 
nedåtböjda och stora. Huvudet förefal-
ler kort och trubbigt, pannan bred och 
ovanför ögonen har det blivit bulliga 
ögonvalkar och runt ögonen framträ-
der en glasögonbåge tydligt mot hela 
huvudets blekare färg. Tillsammans 
med den kompakta kroppen utgör 
det säkra tecken på en returbock. När 
fodret hösten 2010 blev näringsfattigt 

och tänderna var nedslitna förbruka-
de bocken mer energi än han kunde 
tillgodogöra sig. I november sköts 
bocken. Han var nu riktigt mager med 
gula hinnor i köttet och njurarna var 
som stenkulor. Bocken fick kasseras 
som människoföda. Åldersbestämning 
genom tandsnitt utfördes på Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt som visade 
på en ålder om nio till tio år vilket nog 
för ses som ett biologiskt maximum för 
bockar i ett jordbrukslandskap. Skogs-
bocken uppvisar också alla tecken på 
retur i kroppskaraktär och huvud med 
tillbakabildade långa klena horn samt 
nedåtvälvda rosenkransar. De två senaste 
åren hade bocken samma defekt på 
högerhornet, då bocken sköts visade det 
sig vara en äldre skada på rosenstocken. 
Säkra tecken på en gammal bock är sen 

RÅDYR

I passet, bock och smaldjur. Kroppskaraktär visar bocken före smaldjuret. 
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pälsömsning där mycket av sommar-
fällen var kvar den sextonde oktober. 
Bocken sköts senare på hösten då man 
kunde konstatera helt nedslitna tänder. 
Hade inte bocken de sista åren gått på 
foderplatsen utanför min atelje hade 
han nog inte levt så länge.

Könsbestämning av rådjur i vinterfäll
I rådjursbestånd där man skjuter sina 
bockar på pyrsch vill man inte fälla så 
kallade fällebockar för att inte riskera 
att få låg medelålder på handjuren. Att 
skilja könen i vinterfällen, även när 
bockarna är hornlösa, är inte så svårt 

om man lär sig vad man skall iaktta. 
Bockens huvud är kraftigare än getens 
och huvudprofilen verkar i jämförel-
se kort. Bockens penispensel under 
buklinjen kan ofta ses på tämligen stort 
avstånd. Bockarnas kraftigare hals och 
mer resliga halsförning skiljer sig från 
getternas och smaldjurens smala hals 
och låga halsföring. I vinterfällens vita 
akterspegel syns en könsskillnad där 
hondjurens så kallade skört i akter-
spegelns underkant pekar nedåt. På 
hondjuren kan skörtet synas på djuren 
också från sidan och ge en omisskännlig 
könsbestämning.  

RÅDYR

Tydlig könskaraktär i kropp samt könskillnad mellan bock och get är framträdande.

Ständig på jakt efter naturens 
innersta väsen.

”Att måla djur är att ständigt studera 
och skissa i naturen och enda vägen til 
utveckling för djurteknande. Då tilfäl-
len til övning efter levande modell er 
mycket begränsade koster det årtion-
den av fältstudier och uppofring för att 
nå resultat. Uthålligheten sätts på hårda 
prov men med framgången följer en 
obeskrivlig glädje och tillfredställelse”.

Rolf Svensson
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I HJORTEVILTET for 2009 hadde 
veterinær Bjørnar Ytrehus, den gang 
ansatt ved Veterinærinstituttet, en 
artikkel med overskriften «Dødelig 
rådyr-diaré i Danmark».  Vi kunne i dag 

stort sett bare byttet årstallet og skrevet 
samme artikkel. Problemet er høyst 
aktuelt i de rådyrtetteste områdene på 
østsiden av Oslofjorden, men årsakssam-
menhengene er fremdeles ikke fastslått 
med sikkerhet.  Man står i dag med en 
kompleks problemstilling uten en enkelt 
forklaring. Tett bestand med overskridel-
se av rådyrets naturlige bæreevne er en 
av faktorene som trekkes fram. Fôring 
regnes som ugunstig da det fører til 
sammenstimling av dyr og økt risiko for 
bl.a. parasittbelastning.

Bakgrunn
I mellomtiden har den danske rådyr-
bestanden fått en betydelig knekk, fra 
en avskytning på opp til 130 000 rådyr 
til omkring 80 000 per år. Bestanden 
er mest drastisk redusert på Fyn, hvor 
de på det meste skjøt 4,5 dyr per 1000 
daa, og nå er nede på 1,5 dyr på samme 
areal. Diarésykdommen fikk da også 

navnet «den Fynske syge».  Etter stor 
forskningsinnsats, spesielt i Danmark, 
kaller veterinærene det for et syndrom og 
ikke en sykdom, da det ikke er påvist noe 
spesifikt smittestoff (bakterie, virus eller 
parasitt) som primærårsak. Mage-tarm-
parasitter synes å spille en viss rolle.

De første forekomstene av dette syndro-
met er omtalt fra Østerrike.  Det ble her 
koblet til de nye rapssortene som var krysset 
frem på 80-tallet, og som ble benevnt 
«Doppel- 0», «00», eller dobblav fordi de 
hadde så lavt innhold av glucosinulater at 
de i Østerrike ble beitet i stort omfang, ikke 
minst på Donausletten hvor viltet stort sett 
er henvist til åpne landbruksområder. 

Da Sverige hadde som tettest av rådyr 
på 90-tallet, med en avskytning oppgitt 
til ca 350 000 rådyr per år (mot nå 
150 000), dukket fenomenet opp i noe 
omfang i Syd-Sverige, og fikk benevnel-
sen «raps-sjukan».  Det samme skjedde i 
Frankrike og Syd-England.

Diaré har lenge vært et problem hos rådyr i Danmark der lidelsen har gått under navnet 
«råvildtsyge» eller «den Fynske syge». Rådyr med diaré har i økende grad også blitt rappor-
tert her i landet, spesielt på østsiden av Oslofjorden. Tilstanden forekommer også i Sverige. 
Undersøkelser så langt tyder på at problemstillingen er kompleks og trolig multifaktoriell.

Dødelig rådyrdiaré
i Østfold og Follo

RÅDYR

Ikke alle blir syke. Dette hardt angrepne tvillinglammet, fotografert 25/8-2021, gikk sammen med råa og det andre lammet i det samme miljøet og 
det samme smittepresset, men de var like friske og hvite bak i motsetning til dette stakkars dyret. Foto: Vidar Holthe

TEKST: VIDAR HOLTHE OG TURID VIKØREN

Foto: Vidar Holthe
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Et sentralt spørsmål er om det vi ser kan 
relateres til et bestemt smittestoff, eller 
om det har med at dyrene oppholder seg 
på et lite optimalt sted ernæringsmessig.  
Om det er slik at enkelte dyr presses ut i 
dårligere beiter, så ville en forvente at de 
forlater disse områdene straks det ble færre 
dyr. Denne tanken sto sterkt hos norske 
viltmyndigheter. Liksom det var en oppfat-
ning at når rådyrene etablerte seg i by – og 
tettstedsnære områder, så var det ikke fordi 
de ønsket det, men fordi de var fortrengt 
fra utmarka hvor de heller ville være. (Se 
artikkel om forvaltning av hjortevilt i 
byområder i HJORTEVILTET 2019).

Noen steder er det ikke lenger bare 
enkeltindivider som har diaré, og pessi-
mistiske jegere gir uttrykk for at det 
helt lokalt innenfor mindre områder i 
eksempelvis kommunene Moss, Vestby 
og Fredrikstad, er en markant nedgang 
i rådyrbestanden. Dette er lokaliteter og 
kommuner med en avskytning rundt 3 
rådyr per 1 000 daa.  Altså en høy tetthet 
etter norske forhold.

Sykdomstegn og norske undersøkelser
Enten det er på Fyn eller i Follo så er 
det der vi har rådyr, enten bestanden er 
tett eller glissen, at vi finner dyrene med 
diaré. Tilstanden har et kronisk forløp og 
dyrene blir gradvis avmagret med tap av 
alle fettdepoter og svinn av muskulatur. 
Dyrene taper også væske hele tiden. Vi 
trodde lenge det var en overvekt av eldre 
dyr, gjerne med nedslitte tenner. Siden 
jakttrykket er størst på hanndyrene er 
det gjerne mange hunndyr som får bli 
gamle.  Det viser seg likevel av tilstan-
den med alvorlig diaré like ofte rammer 
åringsdyr, som voksne. Ofte kan man 
se tre og fire dyr som går sammen på 
det samme beitet i lengre tid, hvor ett 
eller to kan være svarte bak og nedover 
hasene, mens de andre i samme følge er 
helt friske, og snøhvite bak. For enkel-
te rådyr som har diaré går det bare en 
vei.  Det kan imidlertid se ut til at noen 
«tørker opp» utover senhøsten og vinte-
ren. Trafikkpåkjørte dyr vinterstid kan 
ha svarte, inntørkede klumper i pelsen 
nedover bakbeina, men ellers ha mer 
normalt tarminnhold.

I 2015 ble det i regi av Helseover-
våkingsprogrammet for hjortevilt og 
moskus (HOP, nå ViltHOP), satt i gang 
systematisk prøvetaking og analyse av 
rådyr med diaré for ulike smittestoff og 
parasitter. Dette arbeidet har vist at det 
heller ikke her i landet synes å være en 
enkeltfaktor som er årsak til den kroniske 

diaré-tilstanden. Vi har påvist ulik grad 
av parasittbelastning og diverse følgetil-
stander til fôring, aldersslitasje av tenner 
og avmagring. Hos en del dyr er det 
påvist kroniske, men uspesifikke, beten-
nelsesforandringer i tarmveggen.

Høsten 2019 var det et stort utbrudd 
av blodig diaré hos hund her i landet 
og bakterien Providencia alcalifaciens 
ble påvist hos mange syke hunder. Det 
ble konkludert med at denne bakteri-
en var medvirkende i utbruddet, men 
det må gjøres studier for å se på dens 
sykdomsfremkallende evne. Med det 
som bakgrunn, ble det fra forskere 
ved Veterinærhøgskolen samlet inn 
tynntarmsprøver fra rådyr i Vestby, 
både med og uten diaré. Providencia 

alcalifaciens ble ikke påvist hos rådyrene. 
Derimot ble en annen bakterie, Morga-
nella morganii, funnet hos 5 av 10 rådyr 
med diaré. Denne bakterien er angitt 
å kunne forårsake diaré hos kalv og 
immunsvekkede mennesker. Morganella 
morganii sin betydning for lidelsen hos 
rådyr er høyst usikker, da den er en del av 
normalfloraen hos mange ulike dyrearter. 
Bare unntaksvis er de to nevnte bakteri-
ene påvist hos rådyr med diaré obdusert 
ved Veterinærinstituttet. 

Registreringer i Hjorteviltregisteret
Tall fra Hjorteviltregisterets fallviltda-
tabase viser at 525 rådyr var registrert 
med sykdomsdiagnosen «diaré» i perio-
den 2012 - primo mai 2022 (dataut-

Dødelig rådyrdiaré
i Østfold og Follo

RÅDYR

Figur 1. Antall rådyr registrert med sykdomsdiagnose «diaré» i Hjorteviltregisteret 2012-2021 
vist for de tre fylkene med høyest forekomst: Viken, Innlandet og Vestfold & Telemark, samt 
totalt for hele landet.

Figur 2. Antall rådyr registrert med sykdomsdiagnose «diaré» i Hjorteviltregisteret 2012-2021 – 
vist for de fem kommunene med høyest antall innrapporterte – alle tilhørende sørøstlige deler 
av Viken.

Figur 1. Antall rådyr registrert med sykdomsdiagnose «diaré» i Hjorteviltregisteret 2012-2021 vist for 
de tre fylkene med høyest forekomst: Viken, Innlandet og Vestfold & Telemark, samt totalt for hele 
landet. 
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RÅDYR

trekk utført 14. mai 22). Totalt 316 
dyr (60 %) var fra Viken, hovedsakelig 
Østfold og Akershus, mens henholds-
vis 120 dyr (23 %) var registrert i 
Innlandet og 37 dyr (7 %) i Vestfold 
og Telemark. Tabell 1 viser de kommu-
nene i landet der det var registrert 10 
eller flere rådyr med diaré i perioden. 
Dersom man legger Hjorteviltregiste-
ret til grunn, er det verdt å merke seg 
at diaré ikke ser ut til å være noe stort 
problem i Telemark, Agder, Vestlandet 
og Trøndelag. 

Ser man på tidstrender i områder 
med høyest registrerte forekomst, er det 
en økning i registrerte antall rådyr med 
diaré de siste årene, spesielt for Viken 
(Figur 1 og 2, noe usikkerhet rundt 
tallene for 2019). Det er grunn til å tro 
at dette er en reell økning og ikke bare 
skyldes økt rapporteringsinnsats, noe 
som støttes av økende observasjoner av 
affiserte rådyr i felt. 

Kondisjonen hos de registrerte 
diarétilfellene i Hjorteviltregisteret 
hadde følgende fordeling blant de 
441 rådyra med registrerte data for 
dette: 0,9 % feit, 17 % normalt hold, 
39 % mager og 43 % avmagret. Tallene 
indikerer at diarétilstanden som oftest 
er kombinert med en avmagringstil-
stand, på lik linje med danske konklu-
sjoner og funn i regi av ViltHOP. 

Veien videre
For å komme nærmere årsakssammen-
hengen ved denne diaréen, er neste 
steg å sammenligne friske dyr med 

syke dyr her i landet.  I første omgang 
har Veterinærinstituttet sammen med 
lokale ildsjeler, startet et intensivpro-
gram for blodprøvetaking av rådyr med 
og uten diaré.  

Det er viktig at diaré-tilfeller registreres 
i Hjorteviltregisteret fallviltdatabase, slik 
at vi kan følge utbredelsen og omfanget 

av syndromet. Så langt har det muligens 
vært en underrapportering av lidelsen. 

Det er ikke grunn til å tro at rådyr med 
diare representerer noen smitte risiko for 
mennesker, men det stiller noen ekstra 
krav til renslighet under slaktingen, hvis 
du da finner at dyrets kondisjon er slik 
at det egner seg til spisekjøtt.

FORFATTEROMTALE:

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

Turid Vikøren er veterinær og har 
doktorgrad i viltsjukdommar. Ho har 
brei kompetanse innan vilthelse og har 
arbeidd med dette fagfeltet ved Veteri-
nærinstituttet sidan tidleg 90-tal. Dette 
har omfatta sjukdomsdiagnostikk og 
– beredskap, helseovervaking, forsking, 
rådgjeving og kunnskapsspreiing. 

Selvdøde rådyr fra Vestby kommune. Foto: Vidar Holthe

Tabell 1. Antall rådyr registrert med sykdomsdiagnose «diaré» i Hjorteviltregisteret, 
2012 - mai 2022 (uttrekk utført 14. mai 22, siste dyr registrert med funndato 2.5.22). 
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– landsdekkende  kompetanse
senter for næringsutvikling og 
forvaltning av skog og utmarks
ressurser. 
 

Seminarer - webinarer - kurs innen:
Jakt , vilt og utmark

Kontakt: 

Øyvind Juliussen
400 21 266
oj@skogkurs.no 

Dagh Bakka
950 87 195
db@skogkurs.no

www.skogkurs.no

Romedal Almenning og Stange 
Almenning utgjør til sammen 370 000 
dekar skog og utmark.

Forvaltningen av hjorteviltet er en viktig 
oppgave for oss som grunneiere, og må 
være faglig forankret for at vi skal ha 
samfunnets tillit til å utføre jobben.

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

Vi oppfordrer alle skogeiere til å delta 
i arbeidet for å sikre en kompetent 
hjorteviltforvaltning i årene fremover.

www.rasa.no

Rett til å forvalte 
= 

Plikt til å kunne
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TEKST OG FOTO: DAG BJERKESTRAND

Forutsetning for å lykkes
En forutsetning for å systematisk ta ut 
små dyr, er tilstrekkelige skuddmuligheter 
til å velge hvilke dyr som skal skytes, - og 
hvilke som får gå. Hjortejakt på innmark 
gir ofte gode muligheter for å sammen-
ligne størrelsen på dyrene. Spesielt vil 
morgen- og kveldsjakta de første ukene 
være viktige, og mange jaktlag prioriterer 

da å ta ut små 1,5 års koller. Men også 
under jakt i utmark er det mulig å velge 
hvilke dyr som skal skytes. 

Privat viltforvaltning 
– bestandsplanområde
Det er viktig å ha klart for seg at systemet 
med vektgrenser og nedklassifisering av 
skutte dyr som presenteres i denne artik-
kelen er i regi av privat viltforvaltning i et 
bestandsplanområde. Det er grunneierne 

i valdene som er tilsluttet bestandsplan-
området som har bestemt at jakta på 
sine eiendommer skal utføres på denne 
måten. Hver enkelt jaktleder i bestands-
planområdet underskriver en instruks 
der han/hun på vegne av sitt jaktlag 
aksepterer tildelt fellingskvote, regler for 
vektgrenser og nedklassifisering, innmel-
ding av skutte dyr, kontroll mm. 
Den kommunale viltforvaltningen er ved 
tildeling av fellingstillatelser bundet 

Å ta ut de minste dyrene og la de største få bringe sine gener videre er god forvaltning. 
Men ingen vet vekten på et hjortevilt før det henger ferdig slaktet i vekta. I Kristiansund 
hjorteviltområde belønnes jegerne som prøver å ta ut de minste hjortene i hver dyregruppe. 
Hvordan gjør man det i praksis, - og virker det?

Kristiansund hjorteviltområde 
Praktisk hjorteforvaltning 
– uttak av små dyr - hvordan gjør vi det

HJORT
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opp til bestemmelsene i Forskrift om 
forvaltning av hjortevilt. Kommunen har 
derfor ikke myndighet til f.eks. å knytte 
vektklasser eller fri avskyting av kalv 
under en gitt vekt til fellingstillatelsene.

Kristiansund hjorteviltområde
Kristiansund Hjorteviltområde er et 
bestandsplanområde som ble stiftet i 
2012, og består av samtlige 10 vald i 
øykommunen Kristiansund. Tellende 
areal er 56 700 dekar. Ni av valdene er 
på Freiøya, et vald er på Nordlandet. De 
siste fire årene er 95% av hjortene skutt 
på Freiøya og 5% er skutt på Nordlan-
det. Hjorteforvaltningen styres gjennom 
treårige bestandsplaner. Det er åpnet for 
jakt på hjort, rådyr og elg.

Kommunal målsetting
Vedtatt av bystyret i Kristiansund 
kommune 2012: 
• En bestandsstørrelse av hjort som er 

relativt konstant ved et jaktuttak på 
mellom 60 og 80 dyr pr år. 

• Kjønnsforholdet i bestanden holdes på 
et biologisk fornuftig nivå og at antall 
sette koller pr bukk ikke overskrider 
2,5 kolle pr bukk.

• En hjortebestand med en relativt stor 
produksjonsevne ut i fra beitegrunn-
laget der gjennomsnitts-alderen i 
bestanden er relativt høy. 

• Uttaket av dyr i mest mulig grad rettes 
mot de minste og letteste dyrene i hver 
kjønn- og aldersklasse.

Hvordan Kristiansund hjortevilt
område styrer avskytingen
Vårtelling
Det er tallmateriale for vårtellinger av hjort 
på Freiøya tilbake til 2003. Fra 2012 har 
hjorteviltområdet hatt to tellinger hvert 
år etter de samme kjørerutene, og med 
samme mannskap. Vårtellingene ser ut til 
å gi et godt bilde av endringene i bestands-
størrelsen, og er den metoden som er mest 
styrende for nivået på avskytingen.

Sett-hjort
Utviklingen i sett-hjort pr time kan være 
utfordrende å styre avskytingen etter, da 
det er noen uforklarlige «opp og ned» fra 

år til annet. Sett antall koller pr bukk blir 
aktivt brukt for å se utviklingen i kjønns-
forholdet i bestanden.

Hvordan hjorteviltområdet bruker 
vårtellingene til å styre avskytingen 
Hjortebestanden var i 2012 betydelig 
lavere enn målsettingen. Ut i fra histo-
riske tall fra vårtellinger og skutte dyr, så 
vi i hjorteviltområdet at en avskyting på 
ca. 30% av det antallet hjorter som var 
blitt telt samme år, - ga en vekst i bestan-
den. For å øke bestandsstørrelsen opp til 
målsettingen, la hjorteviltområdet i 2012 
seg derfor på en avskyting av ca. 30% av 
vårtellingsresultatet. Dette fortsatte fram 
til 2020. 

Målet de to siste årene har vært en 
liten reduksjon av hjortebestanden. For 
å redusere bestanden økte hjortevilt-

HJORT

Figur 1. Vårtellinger, skutte hjorter og prosentandel skutte hjorter av vårtellingen samme år. 
Resultater fra Freiøya i Kristiansund hjorteviltområde. 9 av de 10 valdene som inngår i hjortevilt-
området er på Freiøya.

Illustrasjon: Kristiansund hjorteviltområde.
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området avskytingen i forhold til telte 
hjorter til 38% i 2020 og 46% i 2021. 

Alt dette er gjort innenfor rammene 
som er satt i bestandsplanene, og som er 
godkjent av kommunen.

Dyregrupper og vektgrenser
For at uttaket av dyr i mest mulig grad 
rettes mot de minste og letteste dyrene 
i hver kjønns- og aldersklasse tildeles 
fellingstillatelsene på hjort til valdene ut 
i fra følgende dyregrupper:
Kalv: Kalv med vekt mellom 
 22 og 32 kg.
 Kolle under 43 kg.
 Bukk under 46 kg.
 Spissbukk med gevirstenger
 under 10 cm
  
Ungkolle: Kolle med vekt mellom 
 43 og 52 kg.

 Hunnkalv med vekt over 
 32 kg.

Ungbukk: Spissbukk eller 1,5 år
 gammel bukk med 
 gevirstenger under 35 cm. 
 Hannkalv over 32 kg.
 2,5 år og eldre bukk 
 under 65 kg.
 - Felling av spissbukk eller
 1,5 års bukk med gevir-
 stenger lengre enn 35 cm
 medfører at neste 
 tildeling av ungbukk blir
 omgjort til kalv.

Eldre kolle: Kolle med vekt over 52 kg.
 - Det skal tas alle forhånds-
 regler for å unngå å skyte
 mordyret  f ra  kalven.  
 

Eldre bukk: 2,5 år og eldre bukk over 
 65 kg.
Kalv under 22 kg går utenom kvoten og 
betegnes «liten kalv». 

Det er dermed fri avskyting av 
kalver under 22 kg. Disse rapporteres til 
kommunen på vanlig måte, og det skal 
betales fellingsavgift. 

Vektgrensen på 65 kg for eldre bukk 
er satt slik for å kunne ta ut små 2,5 år 
gamle bukker og få disse klassifisert 
som «ungbukk». Vektgrensene har vært 
uforandret fra 2018. 

Formålet med vektsystemet er å 
belønne jegeren som etter beste evne 
prøver å ta ut de minste dyrene i hver 
dyregruppe. Slik sett er ikke den eksakte 
vektgrensen så viktig, det er holdningen 
og viljen til å skyte små dyr og å bli 
premiert for det som er det viktige.

HJORT

Flink jeger som har skutt en liten kalv
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Avskytingen
Fordelingen av 441 fellingstillatelser i perioden 2018-2021 ser slik ut:

Av dette er det skutt 372 hjorter (84%) med slik fordeling: 

Ut i fra alder og kjønn blir det en slik fordeling:

Av tildelte fellingstillatelser på den enkelte dyregruppe er det i årene 2018-2021 blitt skutt (n=372):

Det er skutt 21 kalver under 22 kg. Dette er 6% av den totale avskytingen.
121 hjorter hadde så lav vekt at de ble flyttet ned til en lavere dyrekategori, for eksempel fra ungkolle til kalv. Det vil si hver 
tredje skutte hjort (32,5%). Kun et dyr hadde så høy vekt at det ble flyttet opp til en høyere dyrekategori (0,3% av skutte dyr). 
Dette var en hannkalv med vekt over 32 kg som kom opp i kategorien «ungbukk».

HJORT

Figur 2. Utvikling i sett kolle pr bukk for Kristiansund hjorteviltområde i perioden 2005 – 2021. 

Kjønnsfordeling
Gjennomsnittet for sett antall koller pr bukk har i årene 2005-2021 vært 1,26 koller pr bukk. Utviklingen de siste årene har gått 
mot en høyere andel av koller, i 2021 kom vi opp i 2,03 sette koller pr bukk. 

Årsaken er at det er skutt for stor andel hanndyr. Det har vært en overvekt av hannkalver i kalveavskytingen med 60 % 
hannkalver og 40 % hunnkalver. Med en reduksjon av bestandsstørrelsen, kombinert med et skjevt kjønnsforhold i bestanden, og 
en kjønnsnøytral avskyting, vil andelen koller i bestanden øke. 

Kjønnsfordelingen i avskytingen i perioden 2018-2021 har vært 51 % hanndyr og 49 % hunndyr. Målet bør være en lavere 
andel hanndyr i uttaket for å komme ned på 1,5 sette koller pr bukk, gjerne enda lavere.
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Virker det?
Når en jeger skyter en hjort som er 
under vektgrensen, f.eks. ei kolle på 40 
kg, blir denne flyttet ned til dyregruppen 
«kalv». Med en gjennomsnittsvekt for 

kalver 0,5 år på ca. 25 kg, har jegeren 
dermed fått 15 kg kjøtt som en bonus 
fordi han/hun valgte ut den lette kolla. 
På den måten premieres jegerne for å ta 
ut lette hjorter.

Det er verdt å merke seg at jegere 
som ikke ønsker, eller som ikke har 
kompetanse til å velge ut lette dyr, kan 
i stedet skyte dyr iht. faktisk alder. I 
stedet for f.eks. å skyte kolla på 40 kg, 

HJORT

Virkningen av vektgrensene på slaktevektene

Slaktevekter i kg for veide hjorter skutt i Kristiansund Hjorteviltområde 2018-2021 (n=369) sammenlignet med 
hjort skutt i Møre og Romsdal (n=33873) i samme periode.
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kan han/hun skyte en kalv. Det hele er 
basert på frivillighet.

Systemet har medført at hver tredje 
skutte hjort er blitt flyttet ned til en 
lavere dyrekategori. I gjennomsnitt er 
de skutte hjortene i Kristiansund ca. 1,6 
kilo lettere enn gjennomsnittet i Møre 
og Romsdal.

Den frie avskytingen av kalv under 22 
kg utgjør 6% av det totale antallet skutte 
hjorter. Skutte kalver under 22 kg utgjør 
28% av det totale antallet skutte kalver 
0,5 år. 

Ved å plukke ut de minste kalvene, de 
minste ungdyrene og de minste 2-åringene 
av bukker, håper og tror vi i hjortevil-
tområdet at man på sikt får en hjorte-

bestand som vil ha en høyere produksjon 
ut i fra en gitt bestandsstørrelse.

Når det skytes ei lett kolle i stedet 
for ei tung kolle, vil den tunge kolla, 
- som ikke ble skutt, sannsynligvis 
produsere tyngre kalver enn den lette 
kolla ville ha gjort. Når kollekalvene 
etter den tunge kolla vokser til, vil disse 
sannsynligvis igjen produsere tyngre 
kalver enn det kalvene fra den lettere 
kolla ville ha gjort. 

Ved å legge avskytingen over på en 
høyere andel ungdyr, og en lavere andel 
eldre dyr, vil gjennomsnittsalderen blant 
dyrene i gruppen 2,5 år og eldre i bestan-
den øke. Det vil også kunne bidra til en 
høyere produksjon av kalver pr. kolle.

Den som ønsker mer informasjon 
er velkommen til å besøke den åpne 
facebookgruppen «Kristiansund hjorte-
viltområde».

FORFATTEROMTALE:

Dag Bjerkestrand er jeger, grunneier og 
leder i Kristiansund hjorteviltområde 
samt skogbrukssjef, viltforvalter og 
ettersøksjeger i Averøy kommune. 
Utdanning i utmarksforvaltning og 
skogbruk fra Høgskolen på Evenstad. 
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Innledning
Ulike modelleringsverktøy har vært brukt 
som redskap i forskning og forvaltning av 
hjortedyra i Norge. Mest kjent er kanskje 
programmet CERSIM som tidligere ble 
brukt i elgforvaltningen (1). Flere andre 
modeller har blitt brukt for å vise utfallet 
av ulike avskytningsstrategier for hjort 
og elg (2,3). Felles for disse modellene er 
at de fra et gitt utgangspunkt, og med 
konstante verdier for naturlig dødelighet 
og fødselsrater, framskriver en bestands-
utvikling som funksjon av beskatning.  

I dag benyttes disse modellene i liten grad 
i den løpende bestandsforvaltningen. 

Det er veldig enkelt å konstruere en 
bestandsmodell som kan framskrive en 
hjortebestands utvikling som funksjon 
av jaktuttak og som ivaretar at det er en 
årlig variasjon i fødselsrater og naturlig 
dødelighet. Men for at en slik framskri-
vingsmodell skal kunne brukes i aktiv 
forvaltning må en vite antallet dyr en 
starter med og hvordan de er fordelt over 
alder og kjønn. Mangelen på en robust 
metode for bestandsestimering er derfor 

en vesentlig årsak til at framskrivings-
modeller ikke er i aktiv bruk i den løpen-
de hjorteviltforvaltningen. 

En av hovedintensjonene med oppret-
telsen av Hjorteviltregisteret var at de 
jegerrapporterte dataene skulle kunne 
brukes til å estimere utvikling, størrelse og 
sammensetning av bestandene. Men utfor-
dringene med å konstruere et rammeverk 
som kan brukes til robust bestandsestime-
ring basert på data i Hjorteviltregisteret 
har ført til tvil om forvaltningsverdien til 
«Sett hjort» ordningen. 

Det har vist seg krevende å bruke jegerrapporterte data til å estimere størrelsen til og 
sammensetningen av hjortepopulasjoner, og flere har derfor stilt spørsmål ved den 
 forvaltningsmessige nytteverdien av å fortsatt innhente disse dataene. Vi viser her at 
 jegerrapporterte data kan utmerket brukes til robust bestandsestimering om de 
analyseres innen rammen av en dynamisk bestandsmodell.  

Bestandsestimering av hjort Bestandsestimering av hjort 
ved bruk av jegerrapporterte dataved bruk av jegerrapporterte data

TEKST: STIG W. OMHOLT OG ERLING L. MEISINGSET

HJORT

SWO: NTNU, Centre for Biodiversity Dynamics (CBD), EM: NIBIO, Divisjon for skog og utmark, Tingvoll
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I denne artikkelen viser vi med 
utgangspunkt i data fra kommunene 
Averøy, Tingvoll, Surnadal og Sunndal 
i Møre og Romsdal at jegerrapporterte 
data gir mulighet for robust bestand-
sestimering og derved mulighet for 
framskriving av bestandsutvikling som 
funksjon av jaktuttak. Vi benyttet data 
for sett-hjort-per-time og vårtellings-
data i perioden 2007 til 2020 for de 
fire kommunene (figur 1) og sammen-
stilte disse med et stort antall mulige 
14-årige populasjonsforløp laget av en 
dynamisk populasjonsmodell som bereg-
net bestandsutviklingen fra ett år til det 
neste som funksjon av naturlig dødelig-
het, fødselsrater, rapportert jaktuttak og 
et sett startbetingelser. De populasjons-
forløpene som var i best overensstem-
melse med de rapporterte dataene over 
alle 14 årene ble så brukt til å avlese 
bestandsstørrelse og bestandsstruktur. 
Tidsseriedata, framskrivingsmodellen og 

Vårtellingsdata sammenholdes med sett-
hjort-per-time data og bestandsestimatene 
viser stor overensstemmelse. 
Foto : Erling Meisingset.

HJORT

Figur 1. Venstre panelkolonne: Rapporterte jaktdata for antall hunndyr og hanndyr skutt i 
kommunene Averøy, Tingvoll, Surnadal og Sunndal i perioden 2007-2020. Høyre panelkolonne: 
Rapporterte data for sett-hjort-per-time og sett-kolle-per-bukk for de samme kommunene og i 
samme tidsperiode. Sett-kolle-per-bukk dataene (blått) representerer de samlede innmarks- og 
utmarksregistreringene i alle kommunene. For Tingvoll og Surnadal er det plottet sett-hjort-per-
time på innmark (rødt), sett-hjort-per-time i utmark (grønt) og sett-hjort-per-time samlet (sort). I 
tillegg er det vist vårtellingsdata (turkis) for Tingvoll, Surnadal og Sunndal.
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 metoden for sammenstilling define-
rer til sammen en estimeringsmodell. 
Resultatene er ytterst oppmuntrende 
da de beste bestandsestimatene for 
hver kommune varierer svært lite 
seg imellom og estimatene basert på 
sett-hjort-per-time data og vårtel-
lingsdata er svært overensstemmende. 
I tillegg viser estimeringsmodellen at 
det har vært en betydelig emigrasjon av 
bukker fra Tingvoll og Averøy, mens 
emigrasjonen fra de andre to kommu-
nene har vært lav. Alt dette er mer 
grundig behandlet i en NIBIO rapport 
vi nylig har publisert (4), og vi presen-
terer her kun en skisse av det teoretiske 
rammeverket vi har utviklet og noen 
sentrale resultater. 

Oppbygging av estimeringsmodellen
Bestandsmodellen underliggende denne 
studien framskriver den årlige bestands-
utviklingen i perioden 2006 til 2020 for 
hver alders- og kjønnskategori [hunnkal-
ver, ungkoller (1 år), eldre koller (2 år og 
eldre), hannkalver, spissbukker (1 år) 
og eldre bukker (2 år og eldre)] som 
funksjon av antall dyr i hver kategori en 
starter med, antall dyr rapportert skutt i 
hver kategori for hvert år, og i tillegg data 
for vinteroverlevelse innen hver kategori 
og data for drektighet til unge (1,5 år) og 
eldre koller (2,5 år og eldre). 

Både den naturlige dødeligheten 
og kalveproduksjonen (til unge koller 
spesielt) varierer fra år til år avhengig 
av klima og bestandstetthet. Slike årlige 

variasjoner er bygd inn i modellen ved at 
sannsynligheten for vinteroverlevelse for 
hver kategori, drektighetsprosentene for 
unge og eldre koller og prosentfordelin-
gen av unge versus eldre dyr i startpopu-
lasjonen er antatt å være normalfordelt. 
Det vil si at det trekkes tilfeldig verdier 
fra en normalfordeling (Gauss-kurve) 
med en gitt middelverdi og standardav-
vik som i størst mulig grad er forankret i 
rapporterte data (5,6). 

Den betydelige større avskytingen av 
koller enn bukker i perioden 2007-2020 
i både Averøy og Tingvoll er ikke reflek-
tert i sett-kolle-per-bukk dataene på 
slutten av perioden (figur 1). Ut fra det 
vi vet om vinterdødelighet hos bukker 
versus koller (5) og forholdstallet mellom 

HJORT

Jegerrapporterte data er svært nyttige for forvaltningen. Foto : Nils Olav Talgøy.
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fødte hunn- og hannkalver (7), ga dette 
grunn til å anta at det kunne ha skjedd 
en betydelig utvandring (emigrasjon) av 
bukker fra disse kommunene gjennom 
perioden. For å ta høyde for denne 
muligheten la vi inn en emigrasjonsko-
effisient i modellen. Den uttrykker at 
når forholdstallet mellom antall bukker 
og antall koller overstiger verdien til 
emigrasjonskoeffisienten, så utvandrer 
den overskytende andelen bukker. Vi la 
ikke inn bukkeemigrasjon som premiss, 
men åpnet kun for muligheten til å la 
dataene fortelle oss om sannsynligheten 
for dette. 

For å frembringe et stort antall 
mulige 14-årige bestandsforløp som var 
i best samsvar med sett hjort- og vårtel-
lingsdataene, varierte vi startpopulasjo-
nen i desember 2006 i trinn på 50 dyr 
i intervallet 900-4000 dyr. Likeledes ble 
den opprinnelige kolle-per-bukk ratio-
en i desember 2006 variert i små trinn. 
Bukkeemigrasjonskoeffisienten kunne 
anta verdien 0, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 eller 
1.0. Verdien 0 uttrykker at det er ingen 
emigrasjon av bukker uansett hvor stort 
forholdstallet mellom bukker og koller 
måtte være. Modellen ble kjørt 1000 
ganger for hver kombinasjon av opprin-
nelig bestandsstørrelse og kolle-per-
bukk-ratio i desember 2006, og emigra-
sjonskoeffisientverdi (fast for alle år). 
For hver enkelt av disse 1000 kjøringene 
varierte vi den opprinnelige bestands-
sammensetningen i desember 2006 med 
utgangspunkt i empirisk forankrede 
normalfordelte tilfeldige verdier. Vi 
beregnet så middelverdien av de 1000 
gjentakene for å få et mål på variasjonen 
i bestandsutviklingen som følge av den 
innlagte normalfordelte variasjonen i 
opprinnelig bestandssammensetning, 
vinteroverlevelse og drektighet. Dette 
modellgenererte datasettet bestående av 
flere tusen mulige middelverdiforløp ble 
så brukt til å estimere bestandsstørrelser 
ved hjelp av sett-hjort-per-time data 
eller vårtellingsdata.

Sammenstilling av modellgenererte 
data mot setthjortdata
Blant de modellgenererte bestandsforlø-
pene for hver kommune lette vi deretter 
etter hvilke forløp som var i best samsvar 
med sett-hjort per-time indeksen over 
alle år i perioden 2007-2020. Til denne 
letingen brukte vi en enkel minste-
kvadrat-sum metode. Denne metoden 
beregner distansen mellom predikert 
og observert verdi for hvert år, multipli-

serer hver verdi med seg selv for å sikre 
at alle verdier er positive, og summerer 
så alle 14 kvadratverdiene for å beregne 
kvadratsummen. Deretter plukket vi 
ut de 20 bestandsforløpene med lavest 
kvadratsum og studerte variasjonen til 
de predikerte start- og sluttverdiene 
for disse forløpene. Variasjonen for 
alle kommunene var svært lav (angitt 
«pop_2020/1000» i figur 2). Det samme 
gjelder spredningen til startbestands-
verdiene (angitt «pop_2006/1000» i 
figur 2), og da særlig i forhold til den 
spredningen (900-4000 individer) vi 
startet med. Under forutsetning av at 
sett-hjort-per-time dataene reflekterer 
bestandsstørrelsen rimelig bra, så antyder 
dette at vi ved hjelp av modellen har 
greid å estimere øvre og nedre grenser 
for bestandsstørrelsene i desember 2006 
og i desember 2020 temmelig presist 
(bestand etter jakt). 

Den beste overensstemmelsen mellom 
de modellgenererte og sett-hjort dataene 
får man om en inkluderer muligheten for 
bukkeemigrasjon («emigrasjons_koeff» i 
figur 2). Den estimerte koeffisienten er 
svært lik for alle kommunene, noe som 
er svært betryggende da det er ingen 
grunn til å tro at det er forskjell i repro-
duksjonsadferden til de fire bestand-
ene. Resultatene indikerer at det har 
vært en netto emigrasjon av bukk ut av 
alle kommunene, men prosentandelen 
har vært vesentlig høyere i Averøy og 
Tingvoll enn i Sunndal og Surnadal 
(figur 3). En av årsakene til denne 
forskjellen er at Averøy og Tingvoll har 
over alle årene i perioden 2007-2020 
skutt flere hunndyr enn hanndyr. Om en 
ikke tillater bukkeemigrasjon fra Averøy 
og Tingvoll i perioden 2007-2020 får en 
i begge tilfellene fullstendig urealistiske 
bestandsutviklinger som er i direkte 
konflikt med sett hjort dataene (4). 

Figur 4 viser den predikerte utvik-
lingen av bestandene per 31. desember 
i perioden 2007-2020 om en bruker 
det modellgenererte populasjonsforlø-
pet som gir den beste tilpasningen til 
sett-hjort-per-time-dataene. Vi ser at 
det er ingen store kvalitative forskjeller 
i populasjonsutvikling mellom kommu-
ner, og det ville også gjelde om vi hadde 
vist middelverdiutviklingen basert på de 
20 beste forløpene. 

Om en gjør akkurat den samme 
analysen med vårtellingsdata i stedet for 
sett-hjort-time data får en resultater som 
er svært like med de som er presentert 
i figurene 2, 3 og 4 (4). Det er ytterst 

usannsynlig at bruk av to fullstendig 
frikoblede datasett i en og samme 
estimeringsmodell skal gi så like resulta-
ter grunnet tilfeldigheter.

Presisjonen til estimeringsmodellen
Tatt i betraktning støyen i sett hjort 
dataene, er det grunn til å spørre seg 
om hvorfor estimeringsmodellen gir så 
liten spredning i de beste bestandsesti-
matene for hver av de fire kommunene. 
Det enkle svaret på dette spørsmålet er 
lengden på dataseriene. Når en sammen-
ligner en predikert bestandsutvikling 

Figur 2. Fordelingen av verdier for kolle-per-
bukk ratioen i desember 2006 og desember 
2020, emigrasjonskoeffisienten (samme verdi 
for alle år) og populasjonsstørrelse/1000 i 
desember 2006 og i desember 2020 for de 20 
syntetiske populasjonsforløpene som ga best 
overensstemmelse med sett-hjort-per-time 
dataene. Den lave predikerte kolle-per-bukk 
ratioen i desember 2020 for spesielt Averøy 
skyldes at dette er verdien like etter høstjakta 
i 2020 hvor det ble skutt langt flere koller enn 
bukker. Modellen predikerer da at det skjer en 
emigrasjon av bukker sommeren 2021.
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over 14 observasjonsår ved hjelp av en 
minste-kvadrat-sum metode så legger 
det veldig sterke føringer med hensyn 
til mulige verdier til start- og slutt-
bestanden og bestandsstørrelsen alle 
årene imellom. Dersom startverdien er 
for lav eller for høy vil fellingsdataene 
og bestandsmodellens iboende logikk 
for hva som er biologisk mulig, tvinge 
frem et større og større avvik for hvert 
år mellom observert verdi og predikert 
verdi. Slik som minste-kvadrat-sum 
metoden fungerer er det derfor kun de 
modellgenererte bestandsforløpene som 
gir et jevnt over lavest avvik mellom 
predikert verdi og observert verdi som vil 
være de mest sannsynlige. Dette indike-
rer at lengden på en tidsserie kan til en 
viss grad kompensere for kvaliteten til 
observasjonsdataene.

Oppsummering
Gode estimater for størrelsen til og 
sammensetningen av en hjortepopula-

sjon er nøkkelen til god bestandsfor-
valtning. Estimeringsmodellen vi har 
utviklet vil kunne brukes av kommuner 
som har egnede tidsseriedata, men en 
allmenn anvendelse vil være avhengig 
av tilrettelagte dataprogram for både 
bestandsestimering og bestandsfram-
skriving. Vi mener at tiden er kommet 
for å tilrettelegge slike verktøy for 
forvaltningen. Men uansett hvor polerte 
disse verktøyene blir, så står og faller 
nytteverdien deres med kvaliteten på de 
jegerrapporterte dataene. Nå som vi med 
betydelig sikkerhet kan hevde at disse 
dataene er svært nyttige for forvaltnin-
gen, oppfordrer vi derfor alle kommuner 
som forvalter en hjortebestand til å tenke 
gjennom om datakvaliteten kan ytterli-
gere kvalitetssikres. 
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Figur 4. Predikert utvikling av antall hjort av ulike kjønns- og alder-
sklasser (±SE) per 31. desember i perioden 2007-2020 basert på beste 
tilpasning til sett-hjort-per-time dataene når en tillater mulighet for 
bukkeemigrasjon for alle kommunene. 

Figur 3. Predikert prosentandel av bukkebestanden som årlig har emi-
grert i perioden 2007-2020 per kommune basert på de 20 syntetiske 
forløpene som gir best tilpasning til sett-hjort-per-time dataene. Selv 
om de i stort grad er ung bukker som emigrerer (1-3 år), så represente-
rer tallene her prosentandel av alle bukker.
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TEKST: HILDE KARINE WAM (NIBIO), ANNIKA FELTON 

(SLU) OG OLAV HJELJORD (NMBU)

Et bærekraftig elgbeite holder elgene 
i god kondisjon, uten at den fremtidi-
ge produksjonsevnen til beiteplantene 
forringes. God kondisjon anses som 
slaktevekter på kalv nær 70 kg, høy 
kalveproduksjon, og lav forekomst av 
sjukdommer. Et bærekraftig beitepress 
har i Norge vært ansett som < 1/3 av 
skudd vinterbeita, men det kan diskute-

res om det er tilstrekkelig lavt. I Sveri-
ge regnes beiting som bærekraftig for 
produksjonsskog når < 5% av furutrær 
skades i et gitt år.

1. ADGANG TIL MATFATET
Elgens matfat i Skandinavia er i all 
hovedsak barskog. Elg kan bruke skoglø-
se områder, som fjæra, høyfjell og vidde, 
men der skorter det på ly mot været. 
Varme og mangel på skygge er en større 
utfordring for elg enn kulde. Lengst 

nord og i fjellet kan den derfor tåle bedre 
å være i åpent lende enn man skulle tro.
Elgens adgang til matfatet er under 
økende press:

Stadig flere viltbarrierer
Mer og mer av elgens leveområder 
påvirkes av infrastruktur. Det bygges 
nytt, og eksisterende anlegg blir 
større og mer trafikkerte. Det gjør 
dem mindre passerbare for elg. Mye 
av dette pågår midt i elgens matfat.  

Det første de fleste tenker på når en nevner elgbeite er ROS. Rogn, osp og selje (og
eik i Sverige) er de mest ettertraktede beiteplantene for skogens konge i Skandinavia. 
De utgjør derimot ofte bare en liten del av den typiske dietten til elg. Flere andre 
faktorer avgjør også kvaliteten på elgbeitene. 

Erfaringer fra Norge og Sverige 

Hva er et godt elgbeite?
Et godt elgbeite er lett tilgjengelig, smaker greit, fordøyes middels fort, og har et variert næringsinnhold. Foto: Inger Bjørndal Foss

ELG
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Om lag 50% av alt areal som nå bygges 
ned i Norge ligger i skog [1]. Fjell-
skogen er allerede fylt opp av hytter, 
og hyttebyene flyter ned i barskog. 
Fritidsboliger utgjør i dag mer enn 
1/3 av boligareal i Norge. Med hyttene 
følger også veier med mer. 

Forstyrrelsenes landskap
Det blir også stadig mer folk i skogen. 
Elg er bare måtelig tilpasningsdyktig 
når det gjelder å utvide komfortsona si, 
sammenliknet med for eksempel rådyr. 
Kanskje har det å gjøre med at den er mer 
solitær av natur. Den har ikke så mange å 
lære av, eller å dele vaktsomhet med. Mer 
tilrettelegging av løyper og stier for bruk 
året rundt, nye utfartsparkeringer og nytt 
utstyr som elsykler gjør at elg har stadig 
færre steder å beite, drøvtygge og hvile 
i fred. 

2. NOK MAT
Vinterbeitene har mest å si for hvor mange 
elg det er mat til, mens sommerbeitene i 
større grad avgjør kondisjonen til dyra. 

Fôringsforsøk med tam elg har vist at 
behovet for vinterkvist er mellom 7 og 
15 kg våtvekt per dyr per døgn, avhengig 
kjønn og alder. Våre beitetakster tilsier 
at i typisk barskog i Sør-Norge må det 
rundt 1 km2 (1 000 daa) til for å holde 
én voksen elg på kvistbeite gjennom en 
middels lang vinter [2]. Omregnet til 
tetthet av dyr blir det maks 1,2 elg per 
km2, gitt at de beiter 1/3 av skudd på alle 
beite-trær og om lag 2/3 av bestanden er 
voksne dyr. 

Å holde bestanden nær maks er 
risikabelt, da elg i realiteten ikke beiter 
alle trær likt og noen da vil bli sterkt 
overbeitet. Vi understreker at 1,2 er et 
grovt snitt. Variasjonen mellom områder 

er derfor stor, og noen takserte områder 
har vinterkvist til under 0,4 elg per km2. 
Mange faktorer spiller inn.

Alder på skogen er den faktoren som 
i størst grad avgjør mengde elgmat. 
Ung skog har typisk 3-5x så mye kvist-
beite for elg som eldre skog (Figur 1). 
Bonitet betyr mer for hvilke arter som 
produserer elgmaten, enn for den totale 
mengden mat. De artene som elg selek-

terer sterkest for (ROS = rogn, osp og 
selje) utgjør uansett lite av beitet. Noen 
områder kan ha mange ROS trær, men 
de produserer svært lite kvist per tre 
sammenliknet med for eksempel bjørk.

Variasjonen i beitetilbudet er stor 
også mellom områder med samme 
naturgrunnlag. Det historiske beite-
presset fra hjortevilt er naturlig nok en 
del av forklaringen på det. En annen 
faktor som vi har funnet at kan ha sterkt 
begrensende effekt på elgbeite er husdyr 
på skogsbeite [3].

Den viktige blåbærplanta
Det er gjort tre større og noen få 
mindre felt-studier av elgens sommer-
diett i Skandinavia. For tiden pågår 
det også utprøving med videokamera 
på halsbånd på elg, som vil supplere 
denne kunnskapen [4]. Alle studiene 
viser at trær er viktig for elg året rundt. 
Tradisjonelt benyttes da bare lauvtre 
om sommeren, men det siste tiåret har 
det vært bekymring for økende bruk 
av også bartrær, spesielt i Sverige. 
Selv midtsommers når skogen er på 
sitt mest mangfoldige og vekstkraft-
ige, så henter elg typisk halvparten 
av dietten fra lauv, men det finnes 
også områder hvor feltsjiktet utgjør 
70-80%. Den viktigste beiteplanta i 
feltsjiktet er blåbær, som ofte utgjør 
nær halve beiteinntaket fra feltsjiktet 
[5]. Blåbær beites særlig vår og høst. 
Dernest bringebær og høge urter som 
turt og geitrams.

Erfaringer fra Norge og Sverige 

Hva er et godt elgbeite?

ELG

"Den typiske barskogen i 
SørNorge har vinterbeite 
for rundt 1,2 elg per km2, 
men variasjonen er stor"

Elg mister tilgang til matfatet fordi arealene bygges ned og splittes opp. Foto: Paul Eric Aspholm
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3. MAT AV BRA NOK KVALITET
Selv om volum mat har mye å si, så er 
det også sånn at skranten elg kan «vasse» 
i tilsynelatende vanlig elgmat og likevel 
ikke spise noe særlig av den. Dette ble 
vi i økende grad klar over da vi studerte 
elgens beiting på bjørk øst og vest for 
Oslofjorden for 15-20 år siden. Tung elg 
i øst levde bra av et klart bjørkedominert 
beite, mens elg i vest beita veldig lite 
bjørk, til tross for at bjørk var det mest 
tilgjengelige beitetreet også der. Bjørk 
er m.a.o. ikke dårlig elgbeite! Men det 
avhenger av sted.

Det viste seg at bjørkelauv i vest har 
annet innhold av mineraler, næring og 
antibeite-stoffer enn i øst [6]. De bjørke-
ne i vest som faktisk ble beita av elg 
skilte seg ut fra den generelle bjørka der, 
og hadde i stedet et kjemisk innhold likt 
det elgen spiste i øst. Sør i Sverige fant 
vi at bjørk bare utgjorde 6% av vom-inn-
holdet hos elg (senhøstes-midtvinters). 
Kanskje er bjørka i Sør-Sverige også av 
dårligere kvalitet for elg, slik som vest for 
Oslofjorden. Uansett, beiteverdien av en 
gitt plante-art varierer altså mellom nære 
områder, ikke bare med årstid og vær.

Blant mange elginteresserte er oppfat-
ningen at rogn er det mest ettertrakte-
de buskbeitet for elg. Men det er mer 
nyansert enn som så. I en stor-skala 
studie fra Vegårshei i sør til Stjørdal i 
nord, fant vi ingen generell seleksjon for 
rognetrær sommerstid, kun vinterstid. 
Det er mindre kjemisk forskjell mellom 
planteart om sommeren enn det er om 
vinteren [5]. Bjørk utgjorde opp mot 80% 
av beita trær i enkelte områder, og var 
også stedvis selektert for. Kun i Vestfold, 
Agder og Gjøvik var rogn det hyppigste 
treslaget i elgens diett (både sommer og 
vinter). I vår studie i Sør-Sverige utgjor-
de rogn bare 1% av vom-innholdet hos 
elgene, selv vinterstid.

Furu er heller ikke så viktig generelt i 
Norge, selv om elg og furu har fått mye 
oppmerksomhet i media på grunn av 
beiteskader. Furu er langt viktigere for 
elg i Sverige og i Finland, hvor det finnes 
mye større areal med furuskog. At furu 
dominerer dietten, er derimot ugunstig 
for elg. Elgbestander i Sør-Sverige som 
hadde mye furu i kosten hadde betydelig 
lavere slaktevekter på kalv (50-55 kg) 
enn elgbestander på variert kvistbeite 
(60-65 kg) [7]. Det er viktig å under-
streke at disse elgene også hadde tilgang 
til mindre mat totalt sett, så kvalitet og 
kvantitet henger sammen.

Elg balanserer næringsinnholdet
Elg har altså vist seg å være mer kresen 
i beitevalg enn vi har vært klar over. De 
velger, bevisst eller instinktivt, plante-art er 
og plante-vev ut fra kjemisk innhold. 

ELG

Bjørk - ikke ROS - er den generelt mest tilgjengelige beiteplanta i busksjiktet for elg. Bildet viser 
hvordan elg med gjentatt beiting har skapt en bjørkehage i Trøndelag, med trær som blir stående 
i beitehøyde og produsere elgmat. Foto: Hilde K. Wam

Husdyr på skogsbeite reduserer oppslag av buskbeite for elg, og de konkurrerer om bringebær og 
høge urter. Foto: Olav Hjeljord (forsøksfelt i Ringsaker)

Ung skog,
lavere

bonitet

Eldre skog,
lavere

bonitet

Ung skog,
høyere
bonitet

Eldre skog,
høyere
bonitet

Kvist-cm/km2 før vinterens beiting 
(trehøyde 30-300 cm)

Bjørk Einer Furu Osp
Eik Rogn Selje Vier

Figur 1 Mengde kvist (årets skuddvekst) 
tilgjengelig for elg i sørnorske barskoger, 
basert på taksering i felt i 21 kommuner. Ung 
skog er trehøyde <4m. Lavere bonitet er ≤G11, 
og høyere bonitet er ≥G14.
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Etter oppfølgende studier i Sverige har 
vi konkludert med at elg setter sammen 
kostholdet slik at den får en bestemt 
balanse mellom protein og karbohydra-
ter i inntaket [8]. Samtidig legger fiber, 
mineraler og antibeite-stoffer føringer på 
hva den kan velge og hvilke muligheter 
den har til å oppnå en god balanse. Selv 
om elgen er tilpasset å leve av nettopp 
fiber, så kan det snu til en ulempe om 
det blir for mye av de mer ufordøyelige 
fibertypene (f.eks. lignin). 

Variasjon i kosten
For å få balansert næringsinntaket sitt 
på best mulig måte, er det svært viktig 
at elg har tilgang til et variert tilbud av 
beiteplanter. Vi har funnet en positiv 
sammenheng mellom variasjon i 
vinter  dietten (antall ulike plantegrup-
per) og slaktevekter på elgkalv [7]. Det 
betyr ikke at høyt mangfold i dietten 
alltid betyr en god diett. Sultende elg 
gir etter hvert opp kresenhet i matval-
get og går over til å spise det den 
kommer over. Vi har også funnet at elg 
som beitet i skog med husdyr hadde 
mindre variert kost og mindre nitrogen 
i møkka enn elg som beitet rett utenfor 
gjerdet, der husdyr ikke hadde tilgang 
[3]. Nitrogen i møkk kan ses på som 
en indeks på kvaliteten på næringsinn-
taket. Tiltak som skaper variasjon 
i vegetasjonen, som hogstflater og 
kantsoner med oppslag av forskjellige 
beiteplanter, gir derfor ikke bare mer 
elgmat, men kan også gi bedre kvalitet 
på elgenes næringsinntak [9].

KORT OPPSUMMERT 
FOR FORVALTNINGEN
• Unngå nedbygging og oppsplitting av 

skogareal.
• Hold skogen så lysåpen som mulig i 

alle aldre.
• Sikre elgene tilgang til variasjon 

i kosten ved å skape sjiktning og 
kantsoner i skoger.

• ROS er sjelden kvantitativt viktigst i 
elgens diett.

• Høy beitegrad på ROS betyr ikke 
alltid at elgen har for lite mat, eller for 
lite mat av god nok kvalitet. 

• Følg særlig beitepresset på bjørk. Det 
reflekterer raskest endring i beitepress 
mange steder.

• Ikke glem feltsjiktet, det kan utgjøre 
mer enn halve sommerdietten og 
nesten hele høstdietten til elg. Særlig 
blåbærlyng er viktig for elg.

• Husdyr på skogsbeite kan sterkt 
begrense elgbeitene.
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FORFATTEROMTALE:

Alle forfatterne er hjorteviltforskere 
med elgens beiteøkologi som spesial-
felt. Wam jobber ved NIBIO på Ås, og 
har hatt elg under lupen i 20 år. Felton 
jobber på SLU i Sverige, og forsker på 
elg, hjort og annet vilt. Hjeljord er i dag 
emeritus etter mer enn 50 år i viltbiolo-
giens tjeneste.

Trær er viktige beiteplanter for elg året rundt, ikke bare om vinteren, men planter i feltsjiktet 
 bidrar typisk med rundt halvparten av maten elgene spiser om sommeren og enda mer om høsten. 
Foto: Inger Bjørndal Foss

«Rogn utgjør faktisk 
 generelt lite av elgens 

diett i Skandinavia. Det er 
kun i visse områder at rogn 
bidrar mye til elgbeitene»
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Mange pattedyr- og fuglarter har 
sesongtrekk mellom ulike områder i 
løpet av året. Hos hjortevilt i barskog 
er trekkatferden sterkt koblet til varia-
sjon i landskapets høydelag og dermed 
snødybde om vinteren. Høyereliggende 
områder med dyp snø medfører økte 
energikostnader ved forflytning og kan 
begrense tilgangen til viktige matplanter, 
særlig i feltskiktet.

Snø og klima påvirker også vegeta-
sjonsperiodens lengde. Spesielt starts-
tidspunktet for vegetasjonsutvikling om 

våren er en viktig faktor fordi behovet 
for nye planteskudd er særlig stort etter 
en lang vinter og sammenfaller med en 
økning av kroppsvekten hos hjortedyr. 
Denne perioden om våren er også kritisk 
for drektige hunndyr som har et stort 
energibehov før kalvingen. 

Sesongtrekket gir konsekvenser for 
forvaltning av elg og skog fordi dyrene 
ofte forflytter seg over administrati-
ve grenser og dermed mellom ulike 
forvaltningsområder. I praksis betyr 
det at områdene som brukes av elg 

om vinteren ikke er de samme som 
elgen bruker i det meste av jaktperio-
den. Fordi elgens beiteskader på furu 
hovedsakelig skjer vinterstid, er det et 
geografisk skille mellom områdene som 
får hovedtyngden av beiteskadene og 
områdene der de fleste elgene blir felt 
om høsten.

En av målsetningene til forsknings-
prosjektet GRENSEVILT har vært 
å kartlegge trekkmønsteret hos en 
elgbestand som lever på tvers av den 
norsk-svenske grensen i Innlandet fylket 

At elg i noen regioner trekker mellom sommer-og vinterområder er for mange et velkjent 
fenomen. Men trekker samtlige dyr? Hvor langt og til hvilke tider på året skjer trekket? Og 
hvilke konsekvenser får det for den praktiske elgforvaltningen? Det norsk-svenske prosjektet 
GRENSEVILT har fulgt et førtitalls elger med GPS-sendere over flere år i grensetraktene 
mellom Innlandet fylke og Värmlands og Dalarnas län.

Trekkmønster hos grenseelg
- konsekvenser for forvaltningen

ELG

TEKST: HÅKAN SAND, BARBARA ZIMMERMANN, ERIK BERG, BEATA BRAMORSKA, ANE ERIKSEN, CAMILLA WIKENROS, GIORGIA AUSILIO, 
                CECILIA MILTZ, LAURA NICCOLAI & PETTER WABAKKEN
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i Norge og Värmlands og Dalarnas län i 
Sverige, samt å identifisere konsekvense-
ne av trekket i et forvaltningsperspektiv. 
Vi har derfor GPS-merket flere elg i 
dette område, slik at vi kunne kartlegge 
deres forflytningsmønster over flere år 
(Figur 2). 

Trekkmønster og tidspunkt 
for sesongtrekk
Av de 41 elgene (30 kyr og 11 okser) 
hadde 20 (49 %) et tydelig trekkmønster 
mellom atskilte sommer-og vinterområ-
der, og 14 (34 %) brukte samme område 
sommer og vinter. De 14 sistnevnte 
ble derfor klassifiert som stasjonære. 
De resterende 7 (17 %) elgene varierte 
mellom å være stasjonær eller trekkelg i 
de ulike årene.

Det var en tydelig forskjell mellom 
kjønn både for start og slutt av elgtrekket. 
Elgkyrnes trekk startet gjennomsnittlig 
10 dager tidligere enn oksenes, og de kom 
frem til sommerområdet i snitt 16 dager 
tidligere (Figur 3). Gjennomsnittsdatoen 

Trekkmønster hos grenseelg

ELG

Figur 1. Elg i GRENSEVILT ble merket med 
GPS-klaver som tok posisjoner annenhver 
time og sendte posisjonene daglig gjennom 
Iridium satellittlink til en kartserver. 
Elgenes forflytninger kan   følges på www.
dyreposisjoner.no (registrer gratis bruker). 

Fotograf Jon M. Arnemo.

Figur 2. Kart over hvor de 41 elg ble merket med GPS-sendere i løpet av de tre vintrene 2018-
2020, samt administrative grenser mellom ulike typer forvaltnigsomårder i Norge og Sverige. 

Figur 3. Tidspunkt for start av trekket fra vinter- til sommerområdet og start for trekk fra høst- til 
vinterområdet for elgkyr (røde sirkler) og elgokser (turkise sirkler) i årene 2018-2021. Gjennomsnittlig 
trekkstart per kjønn og år vises med vertikale, stiplede linjer. Mørkeblå farge illustrerer snødybden i 
nordre delen av studieområdet og lyseblå farge for den sørlige delen av studieområdet. 
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for elgkyrnes start og slutt på vårtrekket 
var respektive 20. og 30. april, mens 
oksene startet vårtrekket rundt 30. april 
og var framme i sommerområdet rundt 
16. mai.

Oksene startet trekket til vinterom-
rådet noe tidligere (gjennomsnittlig 7. 
desember) enn kyrne (16. desember). 
Likevel var kyrne framme i vinter-
området før oksene (gjennomsnittlig 
26. desember for kyrne mot 3. januar 
for oksene). Oksenes forflytning fra 
vinter- til sommerområdet pågikk 
med andre ord seks dager lenger enn 
for kyrne, mens oksenes forflytning 
tilbake fra sommer- til vinterområde 
tok mer enn dobbelt så lang tid (26 
dager) sammenlignet med kyrne (10 
dager).

Dette medførte at de fleste elgene 
trakk til sine vinterområder i desem-
ber og januar. Per 1. desember hadde 
bare 18 % av elgene kommet fram i 
vinterområdet, 1. januar var 49 % 
framme, og 1. februar hadde de aller 
fleste (92 %) nådd sine respektive 
vinterområder. 

Det var også en tydelig forskjell 
mellom år for når trekket startet. 
Generelt startet vårtrekket fra vinter- 
til sommerområdet noe tidligere i 
2019 og 2020, sammenlignet med 
2018 og 2021. Tilsvarende var det 
en variasjon i snødybde og snøpe-
riodens lengde mellom de samme 
årene (Figur 3). Resultatet fra denne 
studien styrker dermed antakelsen at 
variasjon i vinterlengde og snøfor-
hold har betydning for når vår- og 
høstvandringene starter.

Trekkavstand og størrelse på de 
årlige hjemmeområdene
Avstanden mellom elgenes sommer- 
og vinterområder og størrelsen på 
deres årlige hjemmeområder varierte 
med kjønn og trekkatferd (Figur 4). 
Elgoksene hadde lengst sesongtrekk, 
med gjennomsnittlig 52 km. i rett linje 
mellom vinter- og sommerområdene, 
mens elgkyrne vandret gjennomsnitt-
lig 19 km. Rekorden, målt i rett linje, 
var en okse som trakk over 87 km., og 
hos elgkyrne ble den største avstan-
den målt til 38 km. Hos trekkelg var 
leveområdene på gjennomsnittlig 170 
000 dekar for kyr og 650 000 dekar 
for okser. Tilsvarende var de årlige 
leveområdene hos stasjonær elg på 
gjennomsnittlig 67 000 dekar for kyr 
92 000 dekar for okser.

Forskjeller i høyde over havet 
og snødybde
En sammenstilling av elgens sesong-
områder i forhold til høydelag viste 
at vinterområdene hos trekkelg lå 
gjennomsnittlig 200 m. lavere enn deres 
sommerområder. På samme måte var 
gjennomsnittlig snødybde i område-
ne der trekkelgen hadde oppholdt seg 
sommerstid  nesten dobbelt så stor som i 
deres vinterområder.

Også trekkretningen (Figur 4) 
støtter at elgtrekket drives av klima-
tiske faktorer. Under vårtrekket 
vandret de fleste trekkelgene i nordlig 
eller nordvestlig retning fra lavere til 
høyereliggende strøk som er preget 
av mer og lengre perioder med snø 
om vinteren. Denne høydeforskjel-
len bidrar dermed til å forsterke den 
geografike gradienten med nyutsprun-
gen, næringsrik vegetasjon som kan 

nyttes av elg gjennom en lengre perio-
de etter snøsmelting, sammenlignet 
med hva som hadde vært tilgjengelig i 
et flatere landskap.

Antall berørte 
administrative regioner
For de fleste stasjonære individer (70 
%) lå deres hjemmeområde innenfor 
én norsk kommune eller ett svensk 
Älgforvaltningsområde (ÄFO). 
Derimot var det et fåtall trekkelg (6 
%) som bare oppholdt seg innenfor 
én slik forvaltningsregion gjennom 
hele året, mens 35 % var innom to og 
59 % innom 3-5 forvaltningsregioner. 
Av de totalt 114 årsområdene som 
ble resultatet fra de 41 GPS-merkede 
dyrene gjennom studieperioden lå 9 
årsområder fullstendig i Norge, 37 var 
helsvenske og 68 lå geografisk på tvers 
av riksgrensen. 

ELG

Figur 4. Sentrumspunkter for vinterområder (stjerne) og sommerområder (sirkel) hos 41 elg 
fordelt på kyr (rød) og okser (blå) for respektive individ og år i perioden 2018 – 2021. Retningen 
illustreres som en rett linje dratt mellom sentrumspunktene.
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Studier av trekkmønstre hos 
elg i andre områder 
En nylig gennomført sammenstilling 
av elgens forflytningsmønster i 19 ulike 
bestander i Sverige, Norge og Finland 
i perioden 2005-2011 viser at andelen 
trekkelg er betydelig høyere i de nordlige 
bestandene, med mellom 35 % og 100 % 
(Figur 5). I sør-svenske bestander varier-
te andelen trekkelg mellom 0 % og 10 %, 
og trekkavstanden var betydelig kortere, 
ofte med overlappende sesongområder, 
sammenlignet med de nordlige bestan-
dene. I dette perspektiv passer våre resul-
tat fra GRENSEVILT-studien med 
66 % trekkelg godt inn i det nordlige 
trekkmønsteret. At klima har en avgjø-
rende rolle for trekktidspunktet støttes 
også av at sesongtrekket fra vinter- til 
sommerområdet startet betydelig senere 
i de nordlige elgbestandene. I Västerbot-
ten og Norrbotten begynte vårtrekket for 

begge kjønn mellom 14. og 21. mai, som 
er flere uker senere enn i vårt studie (20. 
og 30. april).

Resultatene presentert i denne 
studien har viktige konsekvenser for 
forvaltningen av elg i grenseområ-
det mellom Värmland, Hedmark og 
Dalarna. Det observerte trekkmønste-
ret gjør at skader på skog i vinterperi-
oden ikke utelukkende kan kobles til 
den stedegne elgbestanden i jakttiden. 
Et hart beitetrykk og omfattende 
skogsskader på furu i et gitt område 
styres dermed i stor grad av elgfor-
valtningen som råder 10-50 km lenger 
nord og ofte på den andre siden av 
riksgrensen. Da er det begrenset 
nytte av å bruke vintertellinger av elg 
og gjennomføre beitetakst til å styre 
størrelsen og sammensetningen av 
elgbestanden gjennom jakt i samme 
området. En konsekvns av dette er at 

inntektene fra den årlige avkastnin-
gen og kostnadene for skader på skog 
fordeles ulikt mellom områdene.

Mulige forvaltningstiltak
Et gjennomførbart tiltak er å lage større 
forvaltningsområder som tar hensyn 
til elgens trekkmønster. Dermed kan 
jakten  utformes slik at den motvirker 
sterke konsentrasjoner av elg vinterstid. 
Dette løser nok ikke den ujevne forde-
lingen av jaktinntekter mellom områder, 
men kan til en viss grad motvirke den 
ujevne fordelingen av skogsskader. 
Større forvaltninsområder betyr at man 
tar mindre hensyn til administrati-
ve grenser og større hensyn til elgens 
biologi. Det innebærer i klartekst at en 
felles forvaltning av elg bør skje på tvers 
av kommune- og ÄFO-grenser, over 
fylkes- og länsgrenser og i visse områder 
helst på tvers av nasjonale grenser som 
her mellom Norge og Sverige. Det er på 
høy tid å innse at elgen ikke bryr seg om 
administrative grenser og at det finnes 
gode forutsetninger for en forbedret 
elgforvaltning hvis man i større grad 
kartlegger og tilpasser forvaltningen 
etter elgens trekkmønster.

Denne teksten er et sammendrag fra 
GRENSEVILT-rapporten «Elgvandringer 
i grenseland med følger for skogbruk, jakt og 
rovdyr». Mer om prosjektet GRENSEVILT 
på prosjektets hjemmeside, Youtube-kanal 
og Facebook side. Figur 5 er modifisert fra 
van Moorter et al. "Seasonal release from 
competition explains partial migration 
in European moose." Oikos 130.9 (2021): 
1548-1561.

ELG

Figur 5. Andelen trekkende (svart) og stasjonær (grå) elg i 19 ulike elgbestand i Sverige, Norge 
og Finland som ble studert i perioden 2005-2011, samt tilsvarende data fra GRENSEVILT-studien 
(rød ramme) i perioden 2018-2021. Terreng i lavere høyedlag er merket i blått og i høyere lag i 
grønt. Kartet er tatt fra Van Moorter m. fl. 2021 og noe modifisert.

FORFATTEROMTALE:

Håkan Sand er docent og seniorforsker 
ved Sveriges lantbruksuniversitet, 
Grimsö forskningsstation og arbeider 
hovedsakelig med forskning på ulv og 
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Barbara Zimmermann er professor 
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Figur 1. Elgbeiting på furu om vinteren er kilde 
til interessekonflikter. Elgbeitetakst er derfor 
et viktig verktøy i elgforvaltningen. Metodikken 
som brukes styres av nasjonale og regionale 
målsetninger for skogbruk og elgjakt og er ulike i 
Norge og Sverige. Bilde GRENSEVILT.

ELG

Beitetakst på norsk og svensk vis: 
Motsatte konklusjoner for felles elgbestand 
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Når vinteren kommer og snøen hoper 
seg opp, blir det vanskelig for elgen å 
finne mat og slitsomt å vade i snøen. 
Mange dyr trekker derfor til mindre 
snørike områder hvor de kan samle 
seg i store tall. Med begrenset tilgang 
til bærris og lauv vil elgen forsyne seg 
av lauvkratt og furubar i ungskogfelt 
(Figur 1). Hvis den da spiser topps-
kuddet, brekker stammen, gnager 
på barken, eller beiter veldig hardt 
på sideskuddene (Figur 2), kan det gi 
skader på furutreet som det vil bære 
livet ut, og som vil forringe trekvalite-
ten og dermed den økonomiske verdien 
for grunneieren. Etter snøsmeltingen 
trekker elgen tilbake til sommerområ-
det og forblir der til langt inn i elgjakt-
perioden. Grunneieren som har jaktret-

tigheten vil få en god årlig avkastning i 
form av solgt jakt, en full fryser og fine 
jaktopplevelser. Dessverre er denne 
grunneieren ikke alltid den samme 
som den som opplever de store beite-
skadene. De to grunneierne kan bo i 
ulike forvaltningsområder, og til og med 
i to ulike land når elgen trekker over 
riksgrensa. De kan måle elgens effekt 
på skogen på ulik måte og ha veldig 
ulike formeninger om hvordan elgen 
bør forvaltes, ut ifra kostnadene eller 
godene som elgen kommer med. 

Interreg Sverige-Norge prosjek-
tet GRENSEVILT har studert dette 
samspillet mellom trekkelg, skog og 
jakt i nordre Finnskogen, i et sammen-
hengende areal på over 3500 km2 på 
begge sider av riksgrensen. For å finne 

ut hvor mange elger som finnes og 
hvordan de fordeler seg om sommeren 
og om vinteren, har vi talt opp antall 
møkkhauger fra elg på utvalgte prøve-
flater to ganger per år i 2020 og 2021. Vi 
har også målt hvor stor andel av tilgjen-
gelige furuskudd som ble til elgmat, og 
om furustammen var skadet av elg. Til 
slutt har vi sammenstilt avskytingsdata 
for norske jaktvald og svenske älgjakt-
områden i samme område.

Våre tetthetsberegninger ligger 
på rundt 1,0 – 1,2 elg/ km2 om vinte-
ren (oktober-mai) og 1,4 – 1,7 elg/km2 
om sommeren (juni-september). Om 
sommeren var elgen mer jevnt fordelt 
over hele studieområdet, litt tettere der 
det var mye ungskog og i områder med 
litt helning, og mer glissent i myrrike 

Norge og Sverige deler vilt og skog langs grensen, men den norske og den svenske over-
våkningen og forvaltningen av naturressursene er ikke samordnet. Slik er det også for 
elgbestanden i nordre Finnskogen: mens man på svensk side reduserer elgbestanden, trolig 
for å få bukt med beiteskadene, anses elgens beitepress på norsk side så lavt at man kan 
øke bestanden.

Figur 2. Dette treet er hardt skadet av elg, 
med både toppbrekk, barkgnag og sterk beite 
på sideskuddene. Bilde GRENSEVILT

ELG

TEKST: BARBARA ZIMMERMANN, KAREN MARIE MATHISEN, MALIN ARONSSON, GIORGIA AUSILIO, ANE ERIKSEN, PAIGE HELLBAUM, RUBEN LEROY, ANNE LOOSEN, KRISTOFFER 
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Figur 3. Beitegraden på furuskudd i de takserte områdene, farget etter den norske trafikklys- 
modellen (A), og skadegraden hos unge furutrær i de samme områdene, farget etter den svenske 
trafikklysmodellen (B). Størrelsen på sirklene samsvarer med antall trær som ble undersøkt per 
område. Jo større sirkelen er, desto sikrere er beregningen. Studieområdet på over 3500 km2 
ligger i nordre Finnskogen på tvers av riksgrensen (lilla, stiplet linje), og dekker deler av Trysil, 
Elverum, Våler og Åsnes kommuner, samt Torsby kommune på svensk side. Beitetaksten ble 
gjennomført i mai og juni 2021.
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områder. Om vinteren var også ungskog 
og myr viktig for den lokale tettheten, 
men i tillegg forklarte snødybden godt 
hvorfor det var minst elg lengst nord, og 
større konsentrasjoner lenger sør. 

Der det stod mye elg om vinteren, 
var også den største andelen av 
tilgjengelige furuskudd beitet, helst 
i bestand langs dalbunnen med trær i 
1-2 m. høyde. Likevel var sjeldent mer 
enn 20 % av alle skuddene i et område 
beitet (Figur 3). Sett fra den norske 
beitetakstmetoden (Solbraa-meto-
den) var beitegraden ‘liten’ i 84 % av 
de undersøkte områdene, ‘moderat’ i 
6 %, ‘betydelig’ i 6 % og ‘overbeitet’ i 4 
% av områdene. I Sverige bedømmes 
elgens påvirkning på skogbruket 
med hvor stor andel av trærne som 
er skadet (Äbin-metoden). Hos rundt 
en tredjedel av alle undersøkte 
trær var enten toppskuddet beitet, 
stammen knekt eller barken gnaget 
av elg, når vi tok med både gamle og 
ferske skader. Bare 22 % av område-

ne hadde en ‘tolerabel’ grad av ferske 
årsskader, 13 % var i årsskadekatego-
rien ‘akseptabel enkelte år’, 23 % var i 
‘alvorlig krise’, og hele 41 % hadde en 
skadegrad betegnet som ‘skogbruk 
er umuliggjort’ (Figur 3). 

Fellingstettheten varierte i de ulike 
vald og älgjaktområdene på mellom 
0,17 – 0,45 elg/km2 i jaktåret 2019/20, 
og mellom 0,16 – 0,40 elg/km2 i jaktåret 
2020/21. Det var ikke noe sammenheng 
mellom tetthet av elg vinteren 2019/20 
og jaktuttaket høsten før (pil A i Figur 
4). Som forventet var det en positiv 
sammenheng mellom jaktuttaket og 
sommertetthet av elg i Norge i 2021, 
men denne sammenhengen var negativ 
i Sverige (pil B i Figur 4). Med andre ord 
ble det felt mest elg i områder der det 
var lite elg fra før. Den sterke avskytin-
gen kan være forklaringen på hvorfor 
det var lite elg i de samme områdene 
vinteren 2020/21 (pil C i Figur 4).

Vi kan fastslå at elgtrekket i nordre 
Finnskogen gir en ujevn fordeling av 

kostnader og goder med elg. I den vest-
lige delen av studieområdet, som kun 
dekker norsk areal, utjevnes kostna-
dene ved at det blir felt litt mer elg i 
områdene med større vintertettheter 
og skader. Den østlige delen av studie-
området deles av Sverige i sør og Norge 
i nord og elgtrekket berører begge de to 
landene. Elgbestanden beskattes høyt 
på svensk side, trolig som et svar på de 
store registrerte skadene i skogen, og 
det drives også vinterjakt helt fram til 
slutten av januar for å kunne beskatte 
vandringselgen. På norsk side derimot 
er avskytingen vesentlig lavere, trolig 
fordi elgen som har sommeropphold 
her har blitt beskattet på svensk side i 
dens vinterområde. Dessuten tar ulv av 
de samme elgene, både i elgenes vinter-
område på svensk og sommerområde 
på norsk side.

Ulik metodikk for bedømming av 
elgens beite på furu, trolig basert på 
ulike målsetninger for skogbruk og 
elg, gjør at forvaltningen av elg er lite 
samkjørt mellom de to landene. En del 
av løsningen kan være en mer helhetlig 
forvaltning med samarbeid på tvers av 
grensen. Det kan oppnås ved å opprette 
forvaltningsområder som ikke følger 
administrative grenser, men heller 
elgens helårsområder. Det krever 
også en bedre avstemning av beite-
takstmetodikk og en evaluering av de 
nåværende terskler som brukes som 
verktøy for å tildele elgkvoter (Norge) 
og definere avskytingsmål (Sverige). 
Beite- og skadegraden alene er trolig 
ikke gode nok indikatorer til å si noe om 
framtidig skogutvikling. Tettheten av 
uskadde fremtidsstammer kan være et 
mer relevant mål for skogbrukeren.

Denne teksten er et sammendrag fra 
GRENSEVILT-rapporten «Elgvandringer 
i grenseland med følger for skogbruk, 
jakt og rovdyr». Mer om prosjektet 
GRENSEVILT på prosjektets hjemmesi-
de, Youtube-kanal og Facebook side.
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Figur 4. Sammenligning av fellingstetthet i jaktårene 2019/20 og 2020/21 (rød fargeskala) med 
elgtetthet vinter 2019/20, sommer 2020 og vinter 2020/21 (lilla fargeskala) i norske vald og 
svenske älgjaktområder i nordre Finnskogen.
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PORTRETT

TEKST: FRANK ROBERT LUND

Mat og natur har alltid interessert
Johan Trygve kommer fra et hjem der det 
alltid var mye folk på besøk. Med dette fulgte 
mye matlaging og den nysgjerrige guttun-
gen var fast ved grytene. Natur interessen 
kom tidlig og Johan Trygve husker med 
glede tilbake på tiden da han som smågutt 
jaktet alle slags insekter og biller. 

Med jegere på både mor- og farssiden 
fikk gutten tidlig en innføring i jakt og 
fiske. Med en oppvekst i Hardanger med 
nærhet til fjellet var det først og fremst 

rype, hare og fisk det handlet om, og rein 
var storviltet. Spenningen ble som ung 
gutt nesten overskygget av frykten for å 
ta et dyreliv, men han husker også meget 
godt overtenningen da han mestret 
dette. Før jegerprøven var et faktum i 
1986 var det slett ikke uvanlig at unge 
jegere fikk prøve seg med rifla på storvilt 
og Johan Trygve må nok også medgi at 
han felte sin første rein før alderen tilsa 
dette. Johan Trygve husker det godt. Far 
var med, men var ganske blank når det 
gjaldt utvomming og ivaretagelse av den 
felte reinen. Johan Trygve hadde som 

13-åring lært å åpne og dele opp en hare. 
Denne kunnskapen kom nå godt med 
i reinsfjellet. I dag er Johan Trygve en 
perfeksjonist når det gjelder utvomming 
og ivaretagelse av storvilt og minnes med 
et smil episoden i fjellet med far og en 
skjem kniv. 

Johan Trygve bruker mye av sin fritid 
til jakt og fiske i inn – og utland og har 
stor glede av dette. Det ligger også mye 
forvaltningslærdom i dette, og som har 
vært han til stor nytte i arbeidet med å 
bidra i det viktige arbeidet med hjorte-
viltforvaltning i Norge.

Johan Trygve Solheims navn vil for alltid være knyttet til Norsk Hjortesenter på Svanøy. 
Johan Trygve ( f. 1960 ) er utdannet naturforvaltningskandidat fra Norges Landbrukshøg-
skole og er bosatt på Svanøy, Sunnfjords perle. Han er daglig leder for Stiftelsen Norsk 
Hjortesenter, og for Hjorteviltets lesere vil Johan Trygve alltid framstå som Mr. Hjort i 
Norge. Gjennom mer enn 30 år har han reist i inn- og utland og holdt engasjerte fagfore-
drag, eller kurs innen hele verdikjeden fra forvaltning av hjorteressursen frem til hjorten er 
ferdig servert på tallerkenen. Mange av Hjorteviltets leser har trolig deltatt ved et eller flere 
arrangementer, og noen har kanskje hatt gleden av å besøke Hjortesenteret.

Johan Trygve Solheim
– hjortens fremste talsmann

Johan Trygve Solheim 
foran Norsk Hjortesenter. 
Foto : Frank Robert Lund
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Utdanning og jobb
Det lå i kortene at Johan Trygve skulle 
ha en ingeniørutdannelse, men til farens 
store fortvilelse hoppet han av en byggin-
geniørutdannelse etter 2 års skolegang. 
På tidlig 70-tallet ble naturforvalterlinja 
etablert på Ås og det var dette som 
fristet jegeren og den naturinteresserte 
studenten. Etter å ha fullført naturfor-
valterutdannelsen på Ås i 1987 gikk 
han direkte til jobb hos Eigil Reimers i 
Svanøy Stiftelse som driftsleder for det 
som den gang ble kalt «Viltfarmen». 
Svanøy Stiftelse ble etablert i 1972 og 
har 50-års jubileum i år. Noe som blant 
annet skal markeres med ei bok noe 
utenom det vanlige.

 På Viltfarmen var et større skogsfugl-
prosjekt på gang. Storfuglens hemmelig-
heter skulle avristes og det var først og 
fremst fokus på storfugl som matressurs. 
Var det mulig å oppdrette storfugl og 
selge eksotisk viltkjøtt?

Johan Trygve forstod snart at det 
var vanskelig å oppnå suksess på dette 
området og «hoppet av». Han fikk et års 
permisjon og jobbet i Akershus og Oslo 
med forvaltningsspørsmål knyttet til 

Nordre Øyeren naturreservat, og konse-
kvenser for elgbestanden på Romerike i 
tilknytning til etablering av flyplassen på 
Gardermoen. 

I desember 1990 var han tilbake på 
Svanøy. Nå var det hjorten som var i 
fokus, både forvaltningen av vill hjort, 
men også oppdrett av hjort som mulig ny 
næring. Hjort som husdyr var ikke noe 
ukjent begrep ute i den store verden og 
mye inspirasjon ble hentet i utlandet. De 
første hjortehegnene var ferdige allerede 
i mars 1991 og i 1995 stod det meste 
av hegnene ferdig slik man ser dem i 
dag. I og med det var tam hjort som var 
fokuset ble også øynene kastet på dåhjor-
ten. Dåhjorten som er på Svanøy i dag, 
kommer fra den tidligere dyreparken på 
Vinterbro (nå Tusenfryd) og fra jaktpar-
ken Treschow – Fritzøe i Larvik. 

Svanøy slapp heller ikke unna strut-
sen. I et framoverlent innovasjonsmiljø 
var det naturlig å tenke struts når dette 
plutselig ble et aktuelt satsningsområde 
på midten av 90-tallet. Sterke krefter 
ivret for strutseoppdrett - ut med 
hjorten, inn med struts. Men Johan 
Trygve var ikke interessert i å jobbe med 

struts og vurderte en stund å dra fra øya 
og finne på noe annet. Strutsesatsinga 
fikk ikke fotfeste hverken på Svanøy eller 
ellers i landet, og snart var man tilbake på 
hjortesporet. Nå tok hjortesatsinga fart 
og det ble mer fokus på den ville hjorten, 
i tett dialog med fylkeslandbruksmyn-
dighetene. Betydelige pengebidrag resul-
terte i en utvidet satsning på både vill og 
tam hjort i et lokalsamfunnsperspektiv, 
og en framtidsrettet forretningsplan var 
et faktum allerede i 1997. Grunnlaget for 
Norsk Hjortesenter var lagt. 

Norsk Hjortesenter
Et portrett av Johan Trygve Solheim blir 
også en presentasjon av Norsk Hjorte-
senter på Svanøy. Dette er i stor grad 
hans verk.

Senteret ble etablert som en «datter-
stiftelse» av Svanøy Stiftelse 1. januar 
2000. Etableringen hadde brei støtte hos 
medlemsorganisasjonene som Bonde-
laget, NJFF med flere, og et meget 
kompetent styre med styreleder Atle 
Ørbech-Sørheim i ledelsen kunne ta fatt 
på den store oppgaven med å befeste det 
nasjonale kompetansesenteret. Interessen 

Johan Trygve Solheim og Rolf Domstein sammen med hele Norges matkultur dronning Ingrid Espelid Hovig. Foto : Sune Eriksen
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var betydelig, og en kunne velge på øverste 
hylle når nye medarbeider skulle ansettes.

Ved senteret har mange som i dag har 
sentrale roller innen forskning, natur- og 
hjorteviltforvaltning vært ansatt. Hjorte-
senteret har en temapark og et informa-
sjonssenter for besøkende. I temaparken 
kan du bli kjent med den norske hjorten 
og se de flotte dyrene på nært hold. Du 
kan også studere de vakre dåhjortene, 
og tidvis også andre dyre- og fuglearter. 
I informasjonssenteret kan du også bli 
kjent med noen av de andre hjortevil-
tartene i verden, og spesielt lære mer om 
gevirets funksjon og betydning. 

Hjortesenteret er også en statlig 
godkjent forsøksdyravdeling for hjorte-
vilt, og fra etableringen har det blitt 
gjennomført en rekke forsøk i samarbeid 
med andre institusjoner, blant annet flere 
på vilthelse. 

Det er mulig å bestille omvisning ved 
Hjortesenteret for å bli med på foring 

av hjortene. Johan Trygve presiserer at 
all nærkontakt med dyra skjer på eget 
ansvar. Guidene gir klare instruksjoner 
med hensyn til adferd blant publikum. 
Det er mulig å bestille busstransport (8 
seter) fra Svanøybukt til Hjortesenteret, 
samt å kjøpe med seg ulike kjøttproduk-
ter av hjort, redskap & utstyr samt bøker. 
Kjøpte varer ettersendes gjerne til ønsket 
adresse dersom det ikke passer å ta dem 
med på den videre reisen! Det skal også 
nevnes at senteret har egen nettbutikk 
med 75 forskjellige produkter. Har du 
lyst på et flott dåhjortskinn eller trenger 
ny geværreim kan du bestille dette på 
nettet. Kjøttprodukter fra Norsk Hjorte-
senter kan du også handle i butikken 
til Svanøy Segl Inn AS eller nyte på et 
av øyas mange serveringsteder. Norsk 
Hjortesenter har også kontorer i Florø, 
og har medarbeidere flere steder i landet.

På senteret kan du lære mer om 
forvaltningen av vill hjort, behandling 

av felt hjort, hjorteoppdrett og mye 
mer. Her finnes også eget viltslakteri, et 
gourmetkjøkken og spesielle møte- og 
forsamlingslokaler i unike omgivelser. 
Johan Trygve har vært pådriver og ivrig 
deltager i diverse videoproduksjoner i 
regi av senteret og flere burde se de gode 
instruksjonsvideoene som omhandler 
både jakt, slakting og partering av hjorte-
vilt. Dette er noe av det bedre som er i 
markedet. Senteret har egen You-Tube-
kanal og alle videoene er gratis for publi-
kum. Hjorteviltets lesere har helt sikkert 
også lagt merke til at Johan Trygve er en 
dyktig fotograf, og at han har produsert 
flere bøker sammen med andre.

Podkasten HJORTEBRØL ble 
etablert høsten 2021 og er et samar-
beidsprosjekt med Vestland Bondelag 
og NJFF Sogn og Fjordane og NJFF 
Hordaland. Podkasten er spesielt for 
dem som er opptatt av hjort, jakt og 
forvaltning. Den er relevant for alle som 

Johan Trygve Solheim har sterkt fokus på håndtering av viltet fra villmark til spisebord og gjennom Hjortesenteret er det mange tusen som har 
tatt del i kurs ved senteret eller over hele landet, og lest seg opp på bøker eller andre publikasjoner om tema. I 2017 lanserte Hjortesenteret sin 
egen YouTube kanal. Denne har fått stadig flere følgere. Foto : Egill J. Danielsen.
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er opptatt av hjort. Enten de mener 
hjorten er en pest og en plage, eller de 
som aldri får nok av hjorten. 

Allerede fra 1999 har Norsk Hjorte-
senter vært en viktig aktør i årlige 
viltseminarer i Vestland spesielt, men i 
starten arrangerte senteret slike seminar 
over hele landet. Etter hvert har andre 
aktører kommet på banen, og Hjortesen-
teret samarbeider med disse. På grunn av 
coronapandemien ble seminarene gjort 
om til webinarer fra og med 2021. Norsk 
Hjortesenter er videre en aktiv pådriver 
for at Vestland skal bli landets ledende 
viltkjøttregion, og målet er at verdiskap-
ningen skal økes betraktelig de nærmeste 
årene. Et nytt større forskningspro-
sjekt er på gang ved senteret og har 
fått arbeidstittelen «Jaktlab Svanøy». 
Planen er først å teste ny metodikk for 
GPS-merking og DNA-prøvetaking av 
hjort i forsøksdyranleggene for å utvikle 
ny kunnskap. Denne kunnskapen vil 
deretter bli brukt på all vill hjort på hele 
Svanøy, og man regner med at arbeidet 
vil ha stor overføringsverdi nasjonalt og 
også for andre hjortedyr. Forvaltning av 
store beitedyr, som Johan Trygve ofte kaller 
dem har mange fellestrekk og slagordet er 
«at det er de beste dyra som skal gå igjen 
etter jakta».

Aktivitetskalenderen på nettsiden 
til Norsk Hjortesenter vitner om stor 
aktivitet. Senteret har gjennom en 
årrekke gjennomført feltkontrollørkurs 
for over 1000 jegere, og det er mange 
tilbud om både feltkontrollør-, slakte- og 
parteringskurs ved senteret. Høsten 2022 
er det blant annet tilbud om ordinær 

hjortejakt, hjortejakt med stjernekokk 
på laget, jentejakt i september og «Brøle-
helg» i midten av oktober. Det er tilbud 
for både jegere og ikke jegere, og i løpet 
av en jaktsesong fra 1. september til 23. 
desember felles det om lag 40 vill hjort på 
øya, og årlig får om lag 70 jegere mulighe-
ten til å delta på jakt i hjortens rike.

På Norsk Hjortesenter på Svanøy kan 
du lære mer om hjort, hele døgnet – hele 
året, og Johan Trygve har en finger med 
i spillet over alt. Hadde det ikke vært for 
Johan Trygve Solheim hadde det ikke 
vært noe Hjortesenter sier de som har 
jobbet tettest sammen med energibunten 
på Svanøy. 

Primus motor på Svanøy.
Johan Trygve har ikke bare vært en 
drivkraft i etableringen og driften av 
Norsk Hjortesenter. Hans hjerte banker 
varmt for det lokalmiljøet han er en 
del av, og for de muligheten han ser 
på alle øyene i Kinn kommune. Han 
har sammen med lokalbefolkningen 
gått i bresjen for å legge til rette for 
mer aktivitet, og infrastruktur er en del 
av dette.  Når det gjaldt som mest å få 
bedre mobildekning stod Johan Trygve 
på barrikadene, og allerede inneværende 
år skal Telenor starte bygging av 5G 
mobilmast på Svanøy. Dette sammen 
med fibernettet som ble etablert tidlig i 
pandemien hadde ikke vært mulig uten 
god dialog med grendelagene, lokale og 
regionale myndigheter.

Svanøy har ikke lenger barneskole, og 
da butikken stod i fare for å bli nedlagt 
gikk han sammen med flere bedriftsle-

dere for å ta vare på den lokale butikken 
ved blant annet å opprette et eiendoms-
selskap og et folkeeid driftsselskap. 

Jakt er viktig for Johan Trygve både i jobb og fritid. Mange reiser har det blitt i inn- og utland som foruten kunnskap om ulike jaktkulturer har gitt verdi-
full innsikt i ulike forvaltningsstrategier. Her fra en tur sammen med eldste sønnen Johan Fredrik i Highlands Skottland.  Foto : Johan Trygve Solheim
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Nærbutikken er et viktig samlingssted 
for lokalbefolkningen og et kommunalt 
servicepunkt. I samme bygg er det også 
ei kro og en pub som har rykte langt 
utover Svanøy for maten de serverer. Alt 
selvsagt basert på lokale råvarer.

Gjennom Svanøy Stiftelse og Stiftel-
sen Svanøy Hus har også Johan Trygve 
som daglig leder engasjert seg sterkt i 
forhold til vedlikehold og utvikling av 
Svanøy Hovedgård. Gården er fredet 
og et nasjonalt kulturminne der mange 
millioner kroner er skaffet til veie og et 
betydelig arbeid er utført opp gjennom 
årene. Med stor entusiasme kan han 
fortelle at sparebankstiftelsen til Spare-
banken Sogn og Fjordane og Spareban-
ken Vest har sett betydningen av arbeidet 
Svanøy Stiftelse har utført gjennom 50 år, 
og bevilget den 25. mai i år 10 millioner 
friske kroner som skal nyttes til viderefø-
ring av dette arbeidet. Spesielt fokus vil 
nå bli satt på å videreføre arbeidet med 
å utvikle den såkalte Kulturlåven. Det vil 
føre for langt her å fortelle om alt som 

skal skje, men kan hende vil de som leser 
dette få lyst til å dra til denne grønne øya 
langt vest i havet.

Johan Trygve har rett og slett vært en 
drivkraft i lokalmiljøet, men selv mener 
han at han er privilegert som har fått 
lov til å være så kreativ i disse årene Det 
hadde ikke vært mulig uten flere andre 
ressurspersoner lokalt og i de mange 
styrene Johan Trygve har deltatt i. 

Johan Trygve ser tilbake og framover
Johan Trygve fyller 62 år i år og har begynt 
å tenke på en etterfølger ved Hjortesen-
teret. Sammen med styret for Hjortesen-
teret har han laget en strategi for å sikre 
at Hjortesenteret skal videreutvikles også 
i årene fremover. Så kan hende dukker 
det opp en stillingsannonse der det søkes 
etter ny daglig leder for Hjortesenteret 
allerede i 2023. Johan Trygve har likevel 
ingen planer om å bli pensjonist med det 
første, og ønsker å være en ressurs også 
i årene fremover. Av portrettet fremgår 
tydelig at også andre oppgaver vil kreve 

hans engasjement i mange år fremover, 
og som en av de store grunneierne på 
Svanøy er han i sluttforhandlingene med 
staten om å opprette er stort naturreser-
vat for temperert regnskog på øya. 

Vi avslutter vårt besøk på kroa ved 
kaikanten i Svanøybukt med en bedre 
middag. Praten sitter løst. Selvfølgelig 
«løses» verdensproblemer og utfordrin-
ger knyttet til hjorteviltforvaltning i inn 
og utland, men drømmer om jakt under 
fjerne himmelstrøk er også tema. 

Etter å ha fått en innføring i lokalt 
engasjement på Svanøy slår det meg 
at Johan Trygve Solheim framstår i 
næringsutviklingssammenheng som en 
moderne variant av Hans Nielsen Hauge. 
Den kjente predikanten og forfatteren ( 
1771 – 1824 ) var en god venn av Ole 
Torjussen Helling Svanøe som var eier 
av Svanøygodset, og er beskrevet som en 
av norgeshistoriens mest betydningsfulle 
gründere. Hauge har satt mange spor 
etter seg på Svanøy, men det har sannelig 
også Johan Trygve Solheim gjort.

Hjortesenteret ligger vakkert til helt 
vest mot Nordsjøen i Kinn kommune. 
Foto : Johan Trygve Solheim.



88   HJORTEVILTET 2022

DOKTORAVHANDLINGER

Doktoravhandlinger

Neri Horntvedt Thorsen (2021):  
Large carnivore responses to human 
activity and infratructure at multiple 
scales in Scandinavia.  Ph.d. Thesis.  
NMBU 2021:94

TEKST: VIDAR HOLTHE

I sin doktorgrad har Neri Horntvedt Thorsen undersøkt 
hvordan ulv, bjørn og gaupe responderer på menneskelig 
aktivitet og infrastruktur. De store rovdyra klarer å tilpasse seg 
flerbrukslandskapet på en måte som muliggjør sameksistens, 
men dette samlivet vil trolig være mer begrenset av mennes-
kenes toleranse ovenfor dem, enn rovdyras toleranse ovenfor 
oss mennesker.  

Europas store rovdyr er på vei tilbake. Etter å ha vært 
utryddet lokalt og regionalt går nå bestandene til ulv, bjørn og 
gaupe oppover. Men landskapet de vender tilbake til er ikke 
det samme som det de forlot. Menneskelige aktiviteter har 
endret det drastisk og det finnes nå få områder med opprinne-
lig villmark igjen.

Dersom Europa skal opprettholde levedyktige bestander av 
store rovdyr må dette skje i flerbrukslandskapet sammen med 
oss mennesker, sier Neri Horntvedt Thorsen.

Han har i sin doktorgrad undersøkt hvordan store rovdyr 
responderer på menneskelig aktivitet og infrastruktur med 
fokus på Skandinavia. Forskningen er finansiert av Norges 
forskningsråd og skjer i regi av Norsk institutt for naturfors-
kning (NINA).

Thorsen har brukt data fra GPS-merkede brunbjørn, ulv 
og gaupe til å studere hvordan dyrene reagerer på menneskelig 
aktivitet og infrastruktur.

Det er viktig for rovdyrforvaltningen å forstå disse respon-
sene siden menneskets påvirkning trolig vil øke i framtiden, 
forklarer han.

Forskerne testet blant annet om møte med mennesker og 
jaktforsøk med hunder påvirker adferden og fysiologien til 
binner. Dette gjorde de ved å simulere turgåere og gå mot 
GPS-merket bjørn og jakt – hvor hunder ble sluppet løse 
og jaget bjørnen. Det viste seg at jakthunder hadde en større 
fysiologisk og adferdsmessig påvirkning på binner enn et møte 
med mennesker, sier Thorsen.

Langvarige «jaktsesjoner» førte til at bjørnen hvilte mer den 
påfølgende dagen. Den store forskjellen var at for mennesker 
så vi bare en adferdsrespons, der bjørnen beveget seg raskere 
enn den vanligvis ville gjort, men ingen fysiologisk respons. 
Slike møter skjer antagelig oftere enn at bjørnene blir jaget av 
hunder, og kan derfor samlet sett ha en større påvirkning.

Thorsen har også undersøkt hvordan turgåere påvirker 
gaupas valg av habitat og om den endrer områdebruk på grunn 
av turgåere utfra tiden på døgnet. Gaupa unngår turområder 
om dagen.

Resultatene viste at gaupa unngår turgåere på liten skala 
innenfor 1-2 kilometer, men ikke på en større skala, altså 

innenfor reviret. Det viste seg også at gaupa brukte områder 
assosiert med turbruk mer på natten enn om dagen.

Denne adferden reduserer antageligvis risikoen for å treffe 
på mennesker, kommenterer Thorsen.  

Dersom gaupe og menneske skal bruke samme områder, er 
denne responsen til turgåere og endring i områdebruk med tid 
på døgnet antakelig en nøkkelfaktor.

Ulven prøver å unngå folk
Han har sett nærmere på faktorer som førte til at en ulveflokk, 
Slettåsflokken som holdt til i Trysil, gjentatte ganger beveget 
seg i nærheten av hus. Resultatene tyder på at Slettåsulvene 
brukte tid nær hus fordi tettheten av byttedyr er høyere i disse 
områdene. I tillegg kanaliserte brøytede veier trolig ulvenes 
bevegelse mot hus og noen ganger også gjennom gårdstun. 
Slike passeringer nærme hus skjedde nesten utelukkende på 
nattestid. Dette indikerer at Slettåsulvene, i likhet med gaupa, 
endrer habitatbruken gjennom dagen på en slik måte at de 
reduserer risikoen for å møte folk.

Hannbjørner på vandring tolerer mer. Thorsen har vært 
med på å undersøke hvordan menneskelig infrastruktur påvir-
ker bevegelse og habitatvalg hos hannbjørner i forskjellige 
livsstadier.

Dataene ble delt inn i hannbjørner på vandring, og 
hannbjørner som er stasjonære og «bosatt» i et hjemmeområ-
de, forklarer han.

De vandrende bjørnene hadde høyere toleranse ovenfor 
menneskelig infrastruktur enn de som hadde slått seg ned 
og var «fast bosatt». Dette er gode nyheter for utveksling av 
gener mellom fragmenterte bjørnebestander, da hannbjørner 
på vandring kan krysse landskap med mer infrastruktur.  

Thorsens forskning indikerer at de store rovdyra klarer å 
tilpasse seg flerbrukslandskapet på en måte som muliggjør 
sameksistens. Dersom vi vil.

Hvor langt vi skal gå i å dele landskapet med store rovdyr 
vil trolig avhenge av oss menneskers toleranse ovenfor store 
rovdyr, og ikke rovdyras toleranse ovenfor oss, avslutter han.

Hilde Nicoline Hambro Dybsand 
(2021):   
Paticipant Experiences in Wildlife 
Watching Tourism.  Ph.d. Thesis.  NMBU 
2021:43

Hilde Nikoline Hambro Dybsands doktorgrad viser at når 
hovedattraksjonen i en viltsafari mangler så blir tilleggsopp-
levelsene ekstra viktige.
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Det å kunne observere ville dyr i sitt naturlige habitat er en 
opplevelse mange mennesker er villige til å reise langt og betale 
høye summer for. Viltturisme er ryggraden i mange lands 
turistnæringer, og disse tilbudene blir stadig mer populære.

Viltturisme er et bredt begrep som inkluderer en rekke 
aktiviteter.  Eksempelvis det å observere ville dyr på lang 
avstand, vandringssafari og møter med rovdyr, svømming 
med sjøpattedyr, og troféjakt, for å nevne noen. Dybsand 
har i sin doktorgrad undersøkt hvilke elementer i viltturisme 
som er viktige for deltakerne, og hvordan kan disse elemen-
tene bidra til ønskede resultater og/eller redusere de negative 
effektene av viltturisme.

Studiesteder har vært de tre norske naturdestinasjonene 
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Hornøya og Svalbard, 
samt den kanadiske byen Churchill i Manitoba. Sistnevnte 
er kjent som «Verdens isbjørnhovedstad» på grunn av alle 
isbjørnene som lever i nærheten. 

Potensiell konflikt. Viltturisme blir ofte fremhevet som en 
måte lokalsamfunn kan få økonomiske fordeler av å bevare 
naturen, og samtidig sikre dyrelivet for fremtidige genera-
sjoner. For tiden pågår det imidlertid diskusjoner i forvalt-
ning og fagmiljø om en økende bekymring for potensielle 
negative konsekvenser av denne formen for turisme.  Det er 
viktige etiske og moralske spørsmål knyttet til møter mellom 
mennesker og dyreliv, spesielt i situasjoner der dyrelivet 
potensielt kan bli overutnyttet for å underholde besøkende, 
sier Dybsand. Hun påpeker at rekreasjon og turisme ofte er 
i direkte konflikt med beskyttelse av dyrelivet og bevaring av 
miljøkvalitet.

Den totale opplevelsen. Funnene i Dybsands avhandling 
understreker at det er flere elementer som er viktige i tillegg 
til å oppleve det dyret man ønsker å se.

– Det kan naturligvis skje at deltakerne ikke får se de 
dyrene de helst ville se. Hun forteller at det er fullt mulig for 
deltakerne å ha gode opplevelser selv om de ikke får møte 
dyret de planla å oppleve. Andre elementer som da blir spesi-
elt viktige er selve landskapsopplevelsen, møter med andre 
ville dyr, sideopplevelser og guidingen.

 Naturbaserte reiselivsbedrifter bør derfor prioritere å 
tilby guiding av høy kvalitet i forbindelse med viltturisme.

Viktig med alternativer. De andre støtteelementene ved 
opplevelsen ble viktigere i tilfeller hvor deltakerne ikke fikk 
se dyrene de hadde lyst til å se. Slike elementer er derfor 
spesielt viktige å utvikle for opplevelser som er basert på arter 
som er vanskelige å finne. På Svalbard var eksempler på slike 
støtteelementer det å kjøre snøscooter og spise lunsj ved en 
isbre. Dette er i tråd med tidligere forskning som har vist 
at når hovedopplevelsen mangler eller skuffer, så kan andre 
elementer av høy kvalitet kompensere for denne mangelen, 
sier Dybsand.

Rettet markedsføring. Noe annet som er viktig er å styre 
deltakernes forventninger. Dersom deltakerne på forhånd får 
beskjed om at de ikke er garantert å se dyrene, er det større 
sannsynlighet for at de sitter igjen med et positivt inntrykk 
dersom de ikke får det, sier Dybsand.

Funnene hennes viser også at deltakernes egne egenskaper 
påvirker viktige elementer av viltturismen: lojalitet til desti-
nasjonen og intensjonen om å opptre miljøvennlig. Det er 
ikke tilfeldig hvilke egenskaper deltakerne har, så naturba-
serte reiselivsbedrifter bør være nøye når de driver markeds-
føring og kommunikasjon, avslutter hun.

Mariella Evelyn Güere Calderón konkluderer i sitt doktor-
gradsarbeid med at mange norske hjortedyr har en genetisk 
variant forbundet med høyere mottakelighet for den smitt-
somme og dødelige sykdommen skrantesyke (CWD).

Skrantesyke er en smittsom og dødelig sykdom som 
er forårsaket av feilfoldede proteiner. Prionsykdommen 
rammer hjortedyr og var for inntil få år siden bare observert i 
Nord-Amerika og Sør-Korea. I 2016 ble skrantesyke oppda-
get hos norsk villrein, og det var det første tilfellet i Europa. 
Senere ble det identifisert flere tilfeller hos rein fra det samme 
forvaltningsområdet i Nordfjella, mens enkelte tilfeller hos elg 
og hjort ble rapportert andre steder.

Opphopning av feilfoldede proteiner fører til sykdom.  I dette 
doktorgradsarbeidet hadde hun som mål å beskrive faktorer av 
betydning for forekomst av skrantesyke hos norske hjortedyr, 
og undersøke i hvilken grad kunnskapen om skrantesyke i 
Nord-Amerika er overførbar for å forstå sykdommen slik den 
arter seg i Norge, sier Mariella Evelyn Güere Calderón.

En viktig genetisk faktor for mottakelighet for prionsyk-
dommer ligger i dyrets PRNP-gen, som koder for prionprote-
inet. Dyr med ulike varianter av PRNP kan ha ulik følsomhet 
for sykdommen fordi deres prionprotein i ulik grad lar seg 
omdanne til prioner.

Feilfolding og en opphopning av prioner anses å utløse 
prionsykdommen. Gitt at det normale prionproteinet er en 
aktiv aktør, fungerer variasjonen i PRNP som en sentral faktor 
for mottakelighet og utvikling av sykdommen.

GüereCalderón beskriver faktorer som er av betydning for 
forekomst av skrantesyke hos norske hjortedyr.

Bukker mer utsatt enn simler. I denne studien ble DNA 
fra norske hjortedyr, det vil si rein, hjort, elg og rådyr, brukt 
for å studere variasjon i prionprotein-genet samt å undersøke 
slektskap mellom individer blant smittede og ikke-smitte-
de villrein fra Nordfjella. I tillegg ble all rein i den infiserte 
Nordfjella-bestanden (sone 1) studert for å identifisere mulige 
sammenhenger mellom sykdomsstatusen, alder og kjønn.

Resultatene viste at voksne bukker hadde større sannsynlig-
het for å teste positivt sammenlignet med voksne simler, og at 
denne sannsynligheten økte med alderen hos bukker. Det var 
ingen forskjell i grad av slektskap mellom CWD-positive og 
CWD-negative dyr, og det ble heller ikke funnet noen tilfeller 
av foreldre-avkom-relasjoner blant de positive CWD dyra.

Resultatene indikerte at skrantesyke hos norske reinsdyr er 
en smittsom sykdom med lignende risikofaktorer som skran-
tesyke i Nord -Amerika, sier Güere Calderón.

To genetiske varianter kan øke risikoen for sykdom
Videre studerte Güere Calderón variasjonen i prionprote-

in-genet hos villrein fra Nordfjella. Analysene viste at reinsdy-
rene kodet for minst fem PRNP-varianter.

To PRNP-varianter, kalt A og C, var betydelig mer utbredt 
blant dyrene som var smittet enn blant de som ikke var smittet, 

Mariella Evelyn Güere Calderon 
(2021):   
Genetic variation in Norwegian cervids 
– relevance to the occurence of Cronic 
Wasting Disease (CWD).  Ph.d. Thesis 
NMBU 2021:51
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Liv Monica Trondrud (2021):     
Energetics in seasonal environments: 
reindeer as a case study.  Ph.d. Thesis.  
NMBU 2021: 74            

Liv Monica Trondrud har i sin doktorgradsavhandling 
undersøkt reinsdyrs energiomsetning.  Et hovedfunn er at 

reinens fysiologi er preget av streng sesongmessighet hvor 
det er lite rom for variasjon. Dette kan bety at dyra har lite 
spillerom til å takle miljøendringer.  

Arktis er et av de mest sesongpregede miljøene på kloden: 
vintrene er vanligvis lange, mørke og kalde, mens plantenes 
vekstperiode om sommeren er relativt kort. Dette er imidler-
tid i ferd med å endre seg: Arktis er en av regionene som 
gjennomgår de mest ekstreme klimaendringene. Det hersker 
usikkerhet rundt hvordan kuldetilpassede dyr og planter vil 
tilpasse seg disse endringene.

Sårbar balansegang.  Pattedyrs overlevelsesevne påvirkes i 
stor grad av hvordan dyra tilpasser sitt energiforbruk i forhold 
til viktige prosesser som overlevelse, reproduksjon, regulering 
av kroppstemperatur og aktivitetsnivå. Balansen i energifor-
bruk mellom disse prosessene vil også påvirke dyras evne til 
å respondere på forstyrrelser i miljøet.  Slike tilpasninger kan 
være endringer i energiforbruk, kroppstemperatur og aktivi-
tetsnivå, sier Trondrud.

Mange arter har utviklet tilpasninger til forutsigbare 
sesongmessige endringene i tilgang på ressurser som mat, 
næringsstoffer og vann. Når forholdene i sesongene endres 
risikerer de å bli dårligere tilpasset fremtidens klima.

Avhandling tar for seg energiomsetningen i Svalbardrein 
og finsk tamrein, og sammenliknet disse.

Svalbardreinen er en av de minste og den nordligste under-
arten av reinsdyr og finnes bare på Svalbard. Forskerne vet ikke 
nøyaktig når reinen koloniserte Svalbard, men funn tyder på at 
de har bebodd øygruppen i minst 5000 år.

Trondrud har undersøkt det relative bidraget av prosessene 
som påvirker energiforbruk hos reinsdyr i forskjellige sesonger 
og under forskjellige stadier av reproduksjon.

Reinsdyr er et veldig godt eksempel på en art som er godt 
tilpasset sesongvariasjonene i mattilgang, temperatur og 
lysforhold i Arktis og sub-arktiske strøk.  

De viktigste effektene av klimaendringer på reinsdyr 
inkluderer hyppigere ekstreme værforhold, varmere somre og 
mildere vintre, sier Trondrud.

Milde perioder om vinteren med regn som faller på snø, 
kan føre til at det dannes is på bakken, hvilket begrenser 
dyrenes tilgang på fôr. Varmere somre og forsinket snøfall om 
høsten kan gi bedre tilgang på mat, som vil komme godt med 
i mildere vintre.

Når været er mest ekstremt kan isdannelsen føre til at 
unormalt store mengder dyr dør av sult.

I motsetning til de fleste andre bestander av reinsdyr, har 
Svalbardreinen ingen naturlige fiender: det finnes ikke ulv på 
Svalbard, og det er sjelden de blir tatt av isbjørn. Den vanligste 
dødsårsaken er sult på senvinteren.

Hun har undersøkt hvordan kroppsvekt og kroppssammen-
setning påvirker energiforbruket om vinteren, og hvor lenge 
reinsdyr kan overleve på sine indre kroppsreserver.

En dominerende hypotese sier at dyr i Arktis burde være 
komparativt store fordi det gir et gunstig forhold mellom fettla-
ger og energibruk. Trondruds funn støtter imidlertid ikke dette. 

Det var ikke statistisk sammenheng mellom kroppsstørrel-
se og hvor lenge dyra klarer seg uten mat, sier hun.

Totalt sett tyder resultatene på at Svalbardreinen heller 
akkumulerer kroppsfett, i stedet for å vokse seg stor i størrelse. 
Dette kan forklare hvorfor Svalbardrein er små i størrelsen 
sammenlignet med reinsdyr i andre områder, til tross for de 
ekstreme miljøforholdene de opplever gjennom vinteren.

og anses derfor å øke mottakeligheten for skrantesyke hos 
norske rein.

Sammen med flere internasjonale samarbeidspartnere 
har vi analysert PRNP-variasjoner hos den vidt utbredte 
kronhjorten i Europa. Analysene viste at alle populasjonene 
vi testet bar PRNP-varianten A. Vi fant også andre varianter, 
men foreløpig vet vi lite om deres mottakelighet for skrantesy-
ke i Europa, sier Güere Calderón.

Fem andre hjortedyrarter i Storbritannia ble også analysert, 
men bare tre av dem hadde varianten A, og én hadde varianten C.

Forskjell på tamrein og villrein. Güere Calderón forklarer at 
norske rein, hjort, elg og rådyr sannsynligvis er de mest utsatte 
bestandene for den smittsomme skrantesyken som er påvist 
hos rein i Norge. DNA-prøver fra disse artene, som stammer 
fra forskjellige områder og subpopulasjoner i Norge, ble brukt 
for å beskrive PRNP-variasjoner i norske hjortedyr. Ved å 
sammenligne PRNP-variasjonen på tvers av de fire hjortedyr-
artene, så man at alle koder for variant A.

Et viktig funn blant reinsdyr var at utbredelsen av 
PRNP-varianter er forskjellig hos villrein og tamrein. De 
mottakelige variantene A og C er mindre hyppige hos tamrein 
enn hos villrein.

Güere Calderón forteller at skrantesyke-tilfellene som er 
observert hos elg og hjort, skiller seg tydelig fra tilfellene hos 
villrein, og er sannsynligvis sporadiske tilfeller.

 Særtrekkene ved disse tilfellene inkluderer en mer begren-
set fordeling av smittestoffet i kroppen og at denne formen 
kun rammer eldre dyr.

De få sporadiske tilfellene tillater ikke sterke konklusjoner 
om forholdet mellom PRNP-variasjonen og skrantesyke.

Denne studien viser at mange europeiske hjortedyrarter, 
inkludert de som finnes i Norge, kan være utsatt for den skran-
tesyke-formen som er påvist hos villrein i Norge.

Güere Calderóns studie gir en bedre forståelse av epide-
miologien til skrantesyke slik den gir seg til kjenne i Norge. 
Arbeidet viser også sammenhenger mellom sykdom og visse 
PRNP-varianter, og gir en oversikt over PRNP-variasjonen 
hos de forskjellige hjortedyrene i Norge.

Sammen utvider disse dataene den nåværende kunnskapen 
om faktorer som er viktig for etablering og spredning av 
skrantesyke hos hjortedyr. De gir også et godt grunnlag for 
videre grunnforskning på de forskjellige PRNP-variantene, 
slik at vi bedre kan forstå deres biologiske betydning. Jeg 
mener de ulike mottakelighetsnivåene som tilskrives forskjel-
lige PRNP-varianter kan danne grunnlag for fremtidige 
risikovurderinger og forvaltningstiltak for å kontrollere denne 
alvorlige sykdommen.
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Nannet Fabri (2022):     
Ticking off the ungulate box – the role of 
different ungulate species in the trans-
mission of tick-borne pathogens.  Ph.d. 
Thesis.  SLU: Umeå 2022: 17        

Flere av klauvviltartene blir stadig vanligere i Europa. 
Nettopp klauvvilt spiller en sentral rolle i livssyklusen til 
skogflåtten, Ixodus ricinus, som er en viktig vektor for 
flåttbårne patogener. Hun undersøkte hvilken rolle de 
ulike klauvviltartene har for spredning av I. ricinus- bårne 
patogener. Gjennom en metaanalyse kvantifiserte hun den 
relative betydningen av klauvviltarter for spredningen av 
Anaplasma phagocytophilum. (På norsk kaldt sjodogg.) 
Dessuten har hun gjennom feltundersøkelser sammenlig-
net de enkelte klauvviltartenes bidrag til spredningen av 
A. phagocytophilum og Borrelia burgdorferi sensu lato (i 
vid forstand) ved å kvantifisere antall flått på klauvvilt, 
relative klauvvilttettheter, vegetasjonsstruktur og tettheter 
av vertssøkende flått. Hennes studier indikerte at hjorte-
dyr, fremfor alt dåhjort, bidro mer til spredning av flått-
bårne patogener sammenlignet med villsvin. 

Hun modellerte videre hvordan forandringer i artssam-
mensetningen hos klauvvilt påvirker etableringen av 
patogener, uttrykt som reproduksjonspotensiale R0. Høy 
tetthet av dåhjort sammen med lav tetthet av rådyr resul-
terte i en høyere R0 for den zoonotiske A. phagocytop-
hilum økotype 1, og en lavere R0 for den ikke-zoonotiske 
økotypen 2. Effekten av klauvvilt på R0 av B. Afzelii og B. 
Garinii var ubetydelige. 

Hennes avhandling antyder altså at ulike klauvvilter 
sannsynligvis varierer i sin effekt på forekomsten av ulike 
flåttbårne patogener. Forvaltningen av klauvvilt, som 
et verktøy for å redusere risikoen for folke- og dyrehel-
sen, bør derfor ikke behandle klauvvilt som en homogen 
gruppe, men – avhengig av patogenet – ta hensyn til de 
potensielt forskjellige betydning som de enkelte klauv-
viltartene kan ha. 

Trondrud har også undersøkt hva som påvirker dyrenes 
hjertefrekvens. Dette for å identifisere strategier og begrens-
ninger av energiforbruk og -balanse sommer og vinter.

Resultatene viser at reinsdyrene ikke øker hjertefrekven-
sen når det er varmt om sommeren. Dette tyder på at andre 
fysiologiske eller adferdsmessige mekanismer er involvert for å 
lindre dyras varmestress.

Simler med kalv behøver mer energi. Hun har forsket på 
hva som påvirker energiforbruket hos simler som produserer 
morsmelk, og dyras fysiologiske og atferdsmessige reaksjoner 
på ekstremt høye temperaturer. Simler med diende kalver 
hadde høyere energibehov, men melkeproduksjonen påvirket 
ikke de sesongmessige variasjonene i energiforbruk.

Trondruds resultater viser at både aktivitet og kroppstem-
peratur er viktige komponenter i reinsdyras energiforbruk. 
Men det som er viktigst er fett. 

Den viktigste enkeltfaktoren for å overleve perioder uten 
mattilgang er størrelsen på de indre fettlagrene de bygger opp 
gjennom sommer og høst, sier hun.

Dog er det ingen reinsdyr som vil overleve en hel vinter 
uten tilgang på mat, ettersom fettmengdene maksimalt kan 
bidra til rundt 40% av dyras energibehov gjennom vinteren.

LLEEVVEERRAANNDDØØRR  AAVV  TTJJEENNEESSTTEERR  FFOORR  BBÆÆRREEKKRRAAFFTTIIGG  HHJJOORRTTEEVVIILLTTFFOORRVVAALLTTNNIINNGG
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Få debatter setter sinnene så i kok som den norske ulvedebat-
ten.  To tilsynelatende uforenlige syn på rovdyret splitter by og 
land, ung og gammel, naturbrukere og naturvernere, men ikke 
etter absolutte linjer – bildet har skygger og nyanser, ofte der 
man minst venter å finne dem.

Den kjente Aftenposten journalisten Frank Rossavik dykker 
ned i emnet med åpenhet og nysgjerrighet.  Kanskje har han 
de beste forutsetningene, bymenneske fra Sør- Vestlandet uten 
særlig forutinntatte holdninger.  Som sentralt styremedlem 
i Fritt Ord ble han tent på ideen om et bokprosjekt under 
en ekskursjon til Norsk Skogmuseum på Elverum og deres 
nyåpnede utstilling Ulvetider.

Leseren får ta del i hans møter med jegere, sauebønder, 
politikere, forskere, uten forutinntatthet, men med oppriktig 
vilje til å finne ut hva de forskjellige frontene representerer.  I 
alt 52 navngitte personer er listet opp som intervjuobjekter. 
Til sammen danner boken et bilde, ikke bare av den norske 
rovdyrdebatten, men av en ny politisk virkelighet der motset-

BOKANMELDELSER

Ja, du har helt rett.  Helge Hagen kom ut med en bok med 
samme tittel for 29 år siden.  Dette er ikke et nytt opplag, men 
en ny, revidert og utvidet utgave.  I måltider og mattradisjoner 
ligger kilder til opplevelser og identitet, for individer så vel som 
for nasjonen.  Og i matgledene står enkelte tradisjoner sentralt 
i Norge. Gammelmaten som hentes inn fra stabbur og opp 
fra kjellere når den er spiseklar, er det vi dyrker.  Stikkordet er 
konservert mat.  Opprinnelig tatt vare på for å redde liv, i dag 
en kultur til å nytes.  Og vi nyter mer og mer; spekepølser og 
varmrøkt viltkjøtt, rakefisk og lutefisk, pilsgravet laks og røket 
rypebryst.  Noen bare nyter.  Andre mener at egen delaktighet i 
tilvirkningen og kunnskap om den gir glede.  Helge forteller at 
det er derfor han har skrevet boken, og derfor han har bidratt 
med utallige spaltemeter i sine faste matsider i dagspressen, og 
som foreleser på kurs og seminarer. 

Boken er ment som en praktisk veileder for den gryende 
eller garvede hobbykonservator og gjestebudsholder der 
hjemmerøyking og hjemmeraking, tørking og graving, salting 
og hermetisering er temaer av interesse.

Jeg oppfatter bokens tre mål: Å formidle og lære bort på en 
instruktiv måte, forskjellige gamle, og reviderte og revitaliserte 
konserveringsmåter for viltkjøtt og villfisk.  Å bringe videre 
viktige deler av vår kulturhistorie.  Her er boken fortreffelig ved 
at Helge har besøkt kulturbærere og praktikere i forskjellige 
bygder og landsdeler.  Til sist at kunnskap om god og variert 
utnyttelse og tilvaretakelse av byttet fra vår jakt- og fiskeut-
øvelse, kanskje er det beste forsvar for å utøve jakt og fiske i 
dagens samfunn, og for at anseelsen og støtten i befolkningen 
er så stor som den er.

For den som alt har første utgaven av denne boken, og som 

lurer på om hun/han bør 
kjøpe den nye :  Spesielt for spekepølser har det kommet mye 
ny kunnskap enten du satser på startkultur eller «naturmeto-
den».  Er du villsvinjeger, eller satser på de tamme svinene, er 
det nytt å lære om langtidsmodnet og lavsaltet spekeskinke.

Helge Hagen har en egen artikkel om kaldrøking av viltkjøtt 
i denne utgaven av Hjorteviltet.

Den nye boken er i et helt annet format og med en annen 
innbinding, men stadig med gode illustrasjoner.  Store og gode 
fotografier som passer til teksten, tatt av Geir Stenmarck og 
forfatteren selv.

Bokanmeldelser

Helge Hagen:  
Røyk og rak, tørk og grav 

Frank Rossavik:   
Ulv? Ulv! 

TEKST: VIDAR HOLTHE

Vigmostad og Bjørke Forlag 2021. 
ISBN 978-82-419-5560-0.  263 sider

Cappelen Damm. 2021. 
ISBN 978-82-02-71973-9.  191 sider
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ningene følger andre skillelinjer enn de vi er vant til å lete 
langs.  Slik leder ulvesporene i norsk samtidsdebatt mot mer 
enn bare rovdyrspørsmålet – de gir innsikt i en ny politisk 
virkelighet.

Rossavik viser forbilledlig respekt for sine intervjuobjekter.  
Han henger dem ikke ut, eller harselerer med dem slik vi alt 
for ofte ser i konfliktdebatter i samfunnet.  «Skal du dyrke 
en konflikt skal du definere hva «de andre» står for og hva 
de mener, i stedet for å la de slippe til og selv begrunne sine 
standpunkter og sitt verdigrunnlag.» Her fremstår boken som 
et skoleeksempel på den åpenhet og gjensidig tillit som er en 
forutsetning for å løse opp i fastlåste konflikter og gjensidig 
mistillit.

Boken har blitt omtalt og anmeldt i forskjellige fora. 
Dessverre har de som har omtalt den vært mest opptatt av 
Rossaviks konklusjon, ikke hans opplysning av konflikten og 
respekten for begge parter og deres verdigrunnlag.  Enten har 
de avvist han eller fått bekreftet sitt standpunkt uten å la seg 
forstyrre av den innsikt i konflikten og konflikthåndtering 
boken gir.

«En naturlig konklusjon for meg er at utmarksbrukerne 
har rett.  Norge egner seg ikke for ulv.» konkluderer Rossa-
vik.  For ham rammer ulven et betydelig antall mennesker 
og distrikter, mens ulvens interesser ikke rammes på samme 
måte.  Behovet for ulv er følt, ikke materielt, mens skadene er 
høyst materielle.

BOKANMELDELSER
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Her kommer noen tanker om elgforvalt-
ning, og særlig om hvordan vi i praksis 
utfører elgjakta i Iveland kommune. 

Fra -90 tallet med over 200 fellinger, 
til nå med under 50 har mye skjedd (se 
figur1). Iveland Viltlag ble etablert i 

1996 og var starten på grunneierbasert 
viltforvaltning i kommunen. Nå består 
kommunen kun av ett viltlag med 100 
% oppslutning fra grunneierne. Totalt 
har vi ca. 233.000 da til forvaltning. 
Stort sett hele kommunen har grunnei-
er/familiejakt, og lite utleiejakt.

Engasjementet og motivasjonen har 
variert med størrelsen på elgbestanden 
og antall fellingstillatelser. Forskjellen 
på en og fem felte elger sier mye om 
antall kilo kjøtt eller blanke kroner for 
grunneieren. Vi har forsøkt oksefred-
ning i flere perioder, hatt fokus på 
kalveskyting, spart store kuer og disku-
tert totalfredning. Det eneste som er 
sikkert er at det er færre elger og at de 
er blitt lettere på vekta. 

Det som etter mitt syn har virket er 
oksefredningen. Det har gitt oss noen 
flere store okser og har trolig en positiv 
betydning for elgstammen på sikt. Noen 
nabokommuner har høstet noen av 
disse oksene, og selv har vi også sett en 

Hvordan drives den grunneierbaserte elgforvaltningen i min-
dre kommuner og hvordan utvikles denne? Iveland kommune 
har hatt grunneierbasert viltlag siden 1996 og har opplevd 
store endringer i elgstammen. Her fortelles om hvordan jakta 
er utført fram til i dag og det presenteres noen nye tanker om 
jaktutøvelse, samarbeid og godt naboskap.

Samarbeid 
over 

jaktgrenser!

TEKST OG FOTO: JOHN TOMAS SKRELAND HOMME

PÅ BAKPOSTEN

Figur 1 : Felt elg i Iveland i perioden 1991 til 2021.
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bedring i oksekvaliteten. Ennå har ikke 
dette slått ut på kalvevektene, men det 
kommer kanskje over tid.  

Jeg fikk en tankevekker da en flott 
sølvmedalje-elg ble felt på valdet vårt og 
tannstatusen viste 12,5 år. Faun i Fyres-
dal som undersøkte tennene til oksen 
opplyste at det var sjelden at de fikk inn 
tenner fra så gamle okser. De har tross 
alt gjort unna mange tannanalyser på 
elg fra hele Norge. Elgen var en gammel 
kjenning for flere jaktlag og var blitt spart 
grunnet oksefredningen.  Oksen var på 
topp størrelsesmessig og gevirmessig ved 
8-10 års alder.

Det er å verdt å merke seg at vi har en 
skrapdyrkvote i viltlaget, og uttak av små 
og lette dyr premieres. Dette kan slå ut 
på gjennomsnittsvektene.

Hvordan klare målene i driftsplanen?
Dette er ikke alltid enkelt. Driftspla-
nens mål om en sunn og levedyktig 
elgstamme er vel alle enige om, men 

om vi da må skyte flere eller færre 
elger er det delte meninger om, og ikke 
minst er meningene mange om hvilke 
dyr som skal tas ut det enkelte år. 

Fra tidligere tider var det stor 
innsats i alle grender med drivjakt i 
høstferien og de helgene det var jakt.  
Dette var enkelt og greit når jakten var 
det store høydepunktet for alle i bygda 
og bestanden var stor.

I de senere årene har mange av 
driverne forsvunnet. Noen har fått 
andre hobbyer, og jakt er kanskje ikke 
like spennende når mange drev er 
tomme for elg. Dessuten har elghun-
der blitt mere vanlige og bidratt noe 
til endring av jaktformen i en redusert 
elgbestand. 

Jakttiden er utvidet og flerårige 
kvoter tillater felling når rett dyr er i 
kikkertsiktet. Utnytter vi jakttiden og 
jaktmulighetene optimalt i forhold til 
andre brukere? Ja, kanskje. Det er ikke 
elgjakt lenger hver helg i jaktperioden 

over alt. Flere brukere slipper til og 
presset blir jevnere fordelt.

Hvordan er avskytningen gjennom 
høsten? En kjapp kikk på statistikken 
for 2021 viser at det er mange jaktda-
ger utenom den gamle jakttiden i 
oktober, og flere fellinger i november 
og desember. Fellingsprosenten burde 
vært høyere. Kunne jaktmulighetene 
vært utnyttet bedre?

Felte dyr i hver kategori har som 
antydet i teksten variert noe gjennom de 
siste 10 årene. Vi har ellers hatt en regel om 
at alle voksne dyr under 140 kg. har gått 
som ungdyr på lagenes kvoter og for å gjøre 
jakta enklere for jegerne er alle piggokser 
definert som ungdyr, uansett vekt. 

En annen utfordring med å klare 
målene i driftsplanen er jaktlagsstørrel-
sene i dag. Gjennom 90-tallet og starten 
av 2000 tallet hadde vi høye kvoter, og 
1.000 dekar ga ett løyve. Store kvoter 
ble en stor utfordring for mange. Dette 
førte til en oppdeling av gamle jaktlag  

Alle må bidra når elgen skal opp av myra.

PÅ BAKPOSTEN
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der mange fant ut at de heller ville jakte 
for seg selv i mindre jaktlag, og ikke 
sammen med hele bygda på et stort 
jaktlag. Når så kvotene minket var det 

ikke alltid så interessant å slå arealene 
sammen på nytt, og for flere lag ble det 
vanskelig å drive effektiv jakt på små 
arealer med lita kvote.

Julejakten
Julejakten var noe jeg og naboen, Terje 
Møkjåland, startet opp med for noen 
år siden, og med avbrudd av covid i 
2020, fikk vi i år gjennomført dette for 
femte gang. Julejakten i 2021 bestod av 
deltagere fra 5 jaktlag som en lørdag 
i desember slo seg sammen og jaktet 
to lange drev på tvers av eksisterende 
jaktfeltgrenser. Vi hadde kvote på både 
elg og hjort som ikke var felt så langt. 
I tillegg var det selvfølgelig rådyr, rev 
og annet lovlig småvilt på kvoten. Det 
ble dessverre litt mye snø den aktuelle 
dagen, men 23 jegere stilte opp sammen 
med 3 drevere og to elghunder.

Med fleksible grunneiere og dyktige 
jegere ble årets julejakt igjen en suksess. 
Første drevet gav en flott hjortebukk 
og en dreverlos som forsvant ut i stor 
fart. Etter en lang lunsj med julegrøt og 
kaker startet vi drev to. Rådyra forsvant 
i snø og granskog, men drivere og 
elghunder bidro til at to elger ble felt.

Vi jaktet hovedsakelig på to eien dom-

PÅ BAKPOSTEN

Sølvoksen til Vindmyras Turbo og artikkelforfatteren er av sjelden størrelse i Iveland.

Figur 2 : Jaktinnsatsen har gått dramatisk ned siden-90 tallet.
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mer, men de felte dyra tilfalt de jaktlag 
som hadde igjen dyr på kvota. Dette er 
ikke unaturlig all den tid dyrene ofte 
bruker arealer utenom disse to eiendom-
mene. Arrangøren ledet jakta og fordelte 
poster og felte dyr. I løpet av våre år med 
julejakt har vi stadig forbedret opplegget, 
og det er litt artig å konstatere at vi har 
felt og fordelt både rådyr, hjort og elg til 
flere jaktlag i denne perioden. 

Jeg tror både jegere og grunneiere 
var fornøyde med årets julejakt. Det var 
i alle fall tomt for både mat og drikke i 
garasjen dagen etter. Men de flest husker 
nok også det året vi hadde 20 minus, dyp 
snø og ingen fellinger.

Er dette noe for andre bygder? Det 
er i alle fall en god mulighet for at flere 
jaktlag får felt sin kvote og at viltlaget 
kommer nærmere sine avskytningsmål. 
Jakta kan legges opp til å foregå der hvor 
viltet er. Dessuten kan kanskje opplegget 
pleie både naboskap og vennskap?

PÅ BAKPOSTEN
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Figur 3: Felt elg i Iveland de 10 siste årene fordelt på ulike dyrekategorier, etter faktisk alder.

Julejakta er ofte kald og sola er en sjelden gjest, men trivelig er det.
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DAGSKORT–ELGJAKT
Nå er det mye enklere for jegere å komme seg på elgjakt.
Kortene selges etter førstemann til mølla-prinsippet. 
Den som får tilslaget på et jaktfelt, disponerer det alene 
de valgte dagene. De fleste tilbudene vil være tilgjengelige
i slutten av oktober.

Lang jakttid og høye kvoter gir spennende, 
lavterskel jaktopplevelser!

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

for valgte dager
• Mulighet til å ha med kamerater 

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

Dagskortpubliseres fortløpende på inatur.no
SKITT JAKT!

FORFATTEROMTALE:

John Tomas Skreland Homme er jeger 
og skogeier, men lever av jobben som 
politimann. Han er aktiv i elghundmiljø-
et, medlem av det lokale viltlagstyret 
i over 20 år, og de siste årene som 
formann. Han har 4 elghunder på 
gården og sammen med familie og 
venner er elgjakten den viktigste 
jakten. 
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 Handle the night.
Thanks to intuitive 
ergonomics.

zeiss.com/thermal-imaging

The high-quality thermal imaging technology delivers detailed images for extremely 

reliable game identification. Thanks to the innovative ErgoControl operating 

concept, the ZEISS DTI 3/35 fits perfectly in the hand – for intuitive operation, even 

in the dark or in cold weather. Developed by fellow hunters, the ZEISS DTI 3/35 is 

designed to maximize your hunting success – so you can handle the night.

The new ZEISS DTI 3/35 
Thermal Imaging Camera

   1 5/29/2020   9:52:03 AM



KRONHJORTEJAGT
I POLEN
• 4 dagers jakt
• Alle gebyrer og lisenser

Pr. jeger fra NOK 9.395,-

Trofeavgifter avregnes i.h.t. 
gjeldende prisliste.

FASTPRIS Inkl. hjort til 
og med 4,99 kg 
Pr. jeger fra NOK 21.995,-  

Besøk vår hjemmeside og få masse inspirasjon, 
eller kontakt oss og få et godt jaktreisetilbud 
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DÅHJORTJAKT 
I SLOVAKIA
• Store bestander av dåvilt
• God brunstjakt i løpet av 

oktober
• Mulig å kombinere med 

muflon og kronhjort

Pris pr. jeger fra 
NOK 9.995,-

Trofeavgifter avregnes i.h.t. 
gjeldende prisliste.

MUFLONJAKT 
I SLOVAKIA
• Store bestander av muflon
• Til dels krevende jaktterreng
• Mulig å kombinere med 

dåhjort og kronhjort m.m. 
• Attraktive trofeavgifter

Pris pr. jeger fra
NOK 13.995,-

Trofeavgifter avregnes i.h.t. 
gjeldende prisliste.

DRIVJAKT 
I SLOVAKIA
• Gruppe på 17-20 jegere       
• Velorganiserte drivjakter
• Store viltbestander
• Naturskjønne områder
• Flere arter i viltparaden

Pris pr. jeger NOK 9.695,- 

Eksklusiv fly og avskytning. 
Avskytning avregnes i.h.t. 
puljeprinsippet pr. dag. 

Kontakt i Norge
Frank Robert Lund 
frankrlund@outlook.com 
telefon 91 36 11 44

Kontakt i Danmark 
Limpopo Travel A/S
info@limpopo.dk 
telefon  +45 62 20 25 40

Følg oss på vår 
norske facebookside

www.jagtrejser.dk


