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Forord 
 
Denne rapporten beskriver utviklingen i NINA’s elgmerkingsprosjekt i Hed-

mark/Akershus/Østfold i 2003 og er å betrakte som en fremdriftsrapport. Resultatene 

som fremkommer er således foreløpige. NINA takker alle involverte for hjelpen i pro-

sjektet i 2003. Spesielt takker vi Bjørn Lybæk, Frank Aulie og Per Almqvist som del-

tok under vinterfeltarbeidet fra lokalt hold, og Håvard Jensen, Bjørnar Johnsen og To-

re Veisetaunet som sto for lokalisering og kontroll av kalvestatus under feltarbeidet i 

mai/juni, september og november. Vi takker også alle jegere som samvittighetsfullt 

har innrapportert skutte merkadyr. Norges forskningsråd (NFR), Direktoratet for Na-

turforvaltning (DN), samt Fylkesmannens Miljøvernavdeling (FM) i Hedmark og i 

Akershus takkes for finansiell støtte til prosjektet. 
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Innledning 
Ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har vi gjennom de siste 10 årene gjen-

nomført et omfattende og landsdekkende elgprosjekt hvor vi prøver å avdekke hvilke 

faktorer som påvirker bestandsvekslingene i ulike norske elgbestander. Dette vil danne 

et viktig grunnlag for å utarbeide prognoser for bestandsutviklingen, noe som i sin tur 

gjør en bedre i stand til å oppnå lokale og regionale målsetninger med bestandsforvalt-

ningen.  

 

Som et ledd i dette prosjektet etablerte NINA et delprosjekt i grenseområdet mellom 

Akershus, Hedmark og Østfold for å undersøke hvilke faktorer som påvirker 

bestandsutviklingen til elgen i området. Spesiell fokus var rettet mot effekten av ulv på 

elgens bestandsdynamikk. Kort fortalt innebærer dette at vi merker voksne elgkyr med 

halsbånd og radiosender. Via oppfølgning av merkede dyr registreres deretter 

kalvetilvekst og dødelighet i bestanden. 

 

Prosjektet ble igangsatt vinteren 2002 da NINA i samarbeid med lokale representanter 

merket 27 elg innenfor studieområdet. Siden fulgte vi opp merkede dyr og deres kalver 

gjennom hele året. Resultatene fra 2002 ble rapportert vinteren 2003. I denne rappor-

ten vil vi først og fremst fokusere på resultatene fra feltarbeidet i 2003.  
 

Resultat og Diskusjon 
I perioden 18–20. februar 2003 gjennomførte vi påny merking av elg innefor studie-

området. I alt ble det merket 14 elg fordelt på 9 elgkyr og 5 kalver. Tre individer ble 

merket i Eidskog, 4 i Aurskog-Høland, 5 i Nes og 2 i Sør-Odal (Figur 1). Alle merke-

de dyr var i normalt god kondisjon, og kalvene hadde totalvekter på mellom 95 og 150 

kg, med 133 kg som gjennomsnittsvekt. Dette er relativt lave vekter, men uten at kal-

vene var i spesielt dårlig kondisjon. 

 

I tillegg til merkingen, gjennomførte vi ved hjelp av helikopter en strukturtelling i de-

ler av bestanden. Hovedhensikten var å få en oversikt over andelen kalv og et mål på 

tettheten av elg innenfor området. Tellingene ble gjennomført i områdene omkring 

Mangen. I alt ble det observert 207 dyr i tilknytning til de transektene som ble fløyet 

(henholdsvis 94 og 113 elg i løpet av de to halve dagene som var avsatt til telling). Av 

dette var det 23% kalv, 17% okser, 55% eldre kyr og resten eldre dyr av ubestemt 
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kjønn. Dette er ikke vesentlig forskjellig fra de kalveandelene vi har funnet i andre 

områder vi har undersøkt vinterstid. Posisjonene ved merking, samt flyrutene og ob-

servasjoner av elg som ble gjort i forbindelse med tellingene er vist på vedlagt kart 

(Figur 1). I tillegg til elg ble det også observert en gaupe, men ingen ulv. 

 

 
Figur 1. Oversikt over merkeposisjoner og telletransekter vinteren 2003. 

 

Gjennomgående ble det observert relativt høy tetthet av elg i området og som i 2002 

ble elgen funnet å stå relativt jevnt fordelt uten spesielle konsentrasjoner av dyr innen-
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for telleområdet. Fordi det mange steder i telleområdet er tett skog holder vi det som 

sannsynlig at en del dyr ble oversett. Det var også planlagt å estimere elgtettheten med 

bakgrunn i forholdstallet mellom observert antall merka og umerka individer, men 

fordi kun et lite antall merkadyr befant seg innenfor telleområdet viste dette seg vans-

kelig. Totalt ble 15 merka kyr observert i løpet av feltperioden. Noe av grunnen til at 

ikke alle merka dyr ble lokalisert skyldes trolig sendersvikt. 

 

Før jakta i 2002 ble de fleste elgkyrne som var registrert med kalv tidligere kontrollert 

for gjenværende kalver. Det viste seg at samtlige kalver fortsatt var i live. På grunn av 

tidlig snøfall og dermed dårlig framkommelighet langs veier og i terrenget fikk vi ikke 

utført en fullgod kontroll av antall kalver som var skutt i løpet av jakta 2002. Kalvesta-

tus hos de fleste av disse kyrne ble derfor først undersøkt i etterkant av tellingen vinte-

ren 2003. Av 9 kyr som hadde kalv før jakt ble nå kun 3 kyr observert med kalv. En av 

de manglende kalvene ble felt under jakta (i tillegg til en ku). Hvorvidt kalvene til de 

resterende kyrne også er skutt eller er døde av andre årsaker (for eksempel ulv) er u-

kjent.  

 

I mai/juni 2003 ble alle gjenværende (30) radiomerkede elgkyr oppsøkt for å sjekke 

kalvingstidspunkt og kalveproduksjon. De samme kyrne ble igjen sjekket i september, 

før jakta, for å undersøke avgangen av kalv i løpet av sommeren, og i november for å 

undersøke hvor mange kalv som var skutt under jakta.  

 

I alt ble 18 kyr registrert med enkeltkalv, mens 2 produserte tvillingkalv. Ti individer 

ble ikke registrert med kalv. Dette antyder en kalv per ku rate på 0.73 og en tvillingra-

te på 1.1 (10%). Begge ratene er tilsvarende ratene i fjor (Figur 2) og er å betrakte som 

moderate under norske forhold.  
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Figur 2. Variasjon i kalveproduksjon i studieområdet i perioden 2002-2003. 

 

Kalvingen strakte seg fra 24/5 til minimum 19/6 (snitt 30/5). Dette samsvarer med 

kalvingstidspunktet i 2002 (snitt 1/6). Den seneste kalvingen var en tvillingku som sist 

ble registrert uten kalv 19/6, men som likevel ble observert med små tvillingkalver i 

september. Disse er derfor født sent i juni eller i løpet av juli måned, mest sannsynlig 

som følge av at bedekning skjedde etter hovedbrunsten i september/oktober i 2002.  

 

Av 22 kalver ble 2 (9%) registrert tapt i løpet av sommeren. I tillegg har vi så langt i 

prosjektperioden registrert avgang av 3 radiomerkede elgkyr utenom jakt. En ble re-

gistrert død i januar/februar. Spor på stedet og kadaveret viser at dyret var påspist av 

ulv. Vi kan imidlertid ikke si sikkert om elgkua ble drept av ulv, selv om dette er sann-

synlig. Tilsvarende ble 2 merkede elgkyr funnet døde under feltarbeidet i månedsskif-

tet mai/juni. Begge var nylig drept når de ble funnet, mest sannsynlig av ulv.  

 

Til tross for denne avgangen antyder resultatene så langt at kun 3% av de voksne kyr-

ne dør hvert år som følge av andre årsaker enn jakt. Tilsvarende tall for kalv antyder 

en dødelighet utenom jakt på 20-40% det første studieåret. Disse tallene er imidlertid 

meget usikre som følge av problemer med å registrere dødelighet av kalv sist vinter.  
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Figur 3. Posisjon til elgkyr under merking på vinteren og observasjonsposisjon under 

kalvingen i studieområdet. Tangentene antyder korteste distanse mellom punktene. 

Også posisjonen til 3 merka kyr som ble funnet døde, trolig ulvedrept, er antydet i kar-

tet. 

 

Så langt har vi hatt 41 merkede elg i området (2 kun med øremerke). I tillegg kommer 

40 kalver produsert av disse. En radiomerket ku og dennes kalv ble innrapportert skutt 

høsten 2002, mens ytterligere 3 merkede individer (2 kyr og 1 åringsokse) ble skutt 

høsten 2003. I tillegg forsvant det 4 kalver under jakta i 2003, sannsynligvis som følge 

av at de ble skutt. En ku som hadde kalv før jaktstart, ble ikke kontrollert etter jaktslutt 

p.g.a. meget ustabile sendersignaler. Vi har også mistet kontakten med 2 andre indivi-

der, mest sannsynlig som følge av permanent sendersvikt.  
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Figur 4. Fordeling av distanse mellom merkeposisjon og kalvingsposisjon hos merke-

de elgkyr i studieområdet. 

 

Data på vinter- og sommerposisjon til merkadyrene i området antyder at trekkdistan-

sen er kort. Den maksimale rettlinjede trekkdistansen registrert mellom sommer og 

vinterposisjon er så langt 14 kilometer, mens gjennomsnittet ligger rundt 4 kilometer 

(Figur 3 og 4). Dette er vesentlig lavere enn i de aller fleste elgbestander som er un-

dersøkt tidligere i Norge. Det er heller ingen systematisk retning på bevegelsen mel-

lom sommer og vinterposisjon, noe som antyder at variasjonen i oppholdssted kun av-

speiler varierende bruk av et helårs hjemmeområde. 

 

Den videre gangen i prosjektet omfatter en ny undersøkelse av kalvestatus på ettervin-

teren/våren 2004 for å registrere avgangen av kalv gjennom vinteren. Deretter følger 

undersøkelser av kalvingsuksess i mai/juni og sommerdødelighet av kalv i september. 

Det vil ikke bli merking av nye elg i 2004, men vi vil prøve å få til en peiling av alle 

merkadyrene i løpet av vinteren.  

 

I løpet av 2003 er det distribuert 3 nyhetsbrev (e-post) fra prosjektet og resultater fra 

prosjektet er presentert på flere interne møter i NINA. NINA personell (EJS) har i til-

legg deltatt på to lokale informasjonsmøter (Eidskog kommune, Nes kommune). 
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