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Forord 
Dette er en bestandsplan for elg for Aurskog-Høland Elgvald i Aurskog-Høland kommune for 

treårsperioden 2013 til 2015. Den er, med unntak av avskytingsmodellen, på mange måter en 

videreføring av planen for den foregående treårsperiode. 

Ansvarlig for planen er Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland kommune bestående av: Harethon 
Jaktfelt (Ole Edward Hagen), Kjølen Jaktfelt (Kåre Skedsmo, arbeidsutvalget), Mangenskogen Jaktfelt 
(Aksel Odd Haneborg), Setta Jaktfelt (Rolf Th. Holm), Setskog Jaktfelt (Mads Wiel, arbeidsutvalget), 
Soprim-Skullerud Jaktfelt (Jørn Skullerud, leder arbeidsutvalget), Hølvannet Jaktfelt (Jan Kristian 
Kolstad, arbeidsutvalget), Langstranda Jaktfelt (Per Steinar Slang), Snartjernåsen Jaktfelt (Leif Reier 
Tønneberg), Dalsroen Jaktfelt (Jan Sofus Haugen), Tunnsjøen Jaktfelt (Frode Solheim, 
arbeidsutvalget), Elgheia Jaktfelt (Didrik Holmsen), Setten og Mjermen Jaktfelt (Fredrik Gedde) og 
Linken Jaktfelt (Knut E. A. Lundin). 
Sten Ivar Tønsberg er etter avtale med hans arbeidsgiver, Stangeskovene AS, sekretær i 
Elgforvaltningsrådet, og har vært veileder samt ført planen i pennen. 
 
Bjørkelangen, Aurskog-Høland, 15.3.2013. 
 
Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland 
Jørn Rangvald Skullerud 
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1. Elgvaldets avgrensning og størrelse 
 
Området begrenses i hovedsak av Aurskog-
Høland kommunes kommunegrense. Elgvaldet 
grenser mot Eidskog i Hedmark og Sverige i 
øst, mot Østfold-kommunene Rømskog, 
Marker og Trøgstad i sør og Akershus-
kommunene Fet, Sørum og Nes i vest og nord. 
Elgvaldet inngår sammen med Eidskog og de 
deler av kommunene Kongsvinger, Sør-Odal, 
Nes, Sørum og Fet med beliggenhet øst for 
Glomma, i ERRØ (Elgregionråd Øst). 

 
Elgvaldet er delt inn i 14 jaktfelt med et 
tellende areal på 802.542 daa. I tellende areal 
inngår skogsarealer inklusiv tjern under 100 
daa, samt dyrka mark under 100 daa med skog 
på alle sider (jfr. Fagplan for viltforvaltning i A-
H kommune).  
 
 
 
 

 

Figur 1. Aurskog-Høland Elgvald 

 

2. Planperiode 
Planen gjelder for 3 års perioden 2013 – 2015 med mindre det i planperioden skulle inntreffe 
uforutsette hendelser som gjør en revisjon nødvendig.

 

3. Status 

Arealbruk og ernæring: 

Elgens arealbruk vil naturlig være knyttet opp 

mot tilgjengelig beite gjennom året. I Aurskog-

Høland har vi en kort veg mellom frodige 

granforyngelser og åkerland på god bonitet, til 

blåbærmarker og furuskog på middels og 

lavere bonitet. Dette, sammen med moderate 

snømenger, gjør elgen i Aurskog-Høland 

relativt stasjonær og vi opplever ikke de store 

sesongtrekkene som i mer høyereliggende 

strøk av landet. Merkeprosjektet (Solberg mfl. 

2003) støtter opp under dette. Her ble det 

blant annet funnet en gjennomsnittlig, 

rettlinja, avstand på 4 km mellom 

sommerposisjon og vinterposisjon for elgkyr, 
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noe som er lavt i landssammenheng. Vi kan ut 

fra dette anta at områdebruken til produktive 

elgkyr er mellom 15-20.000 daa gjennom året. 

For andre kategorier som elgokser og ungdyr 

vil dette antagelig være noe større. Elgoksene 

er blant annet avhengige av å finne 

beiteplanter av god kvalitet sommerstid, og 

beveger seg over større areal for å finne 

lommer i terrenget med høykvalitets beite 

(Andersen & Sæther 1996). Kyrne har en mer 

begrenset bevegelsesfrihet etter kalving og er 

derfor mer bundet opp mot mindre områder 

(Phillips et al. 1973, Sæther et al. 1987, 

Lorentsen et al.1990). Dette kan være noe av 

grunnen til at det sommerstid har blitt 

observert flokker av elgokser i deler av 

kommunen, mens elgkuene i mindre grad 

observeres i denne tiden. 

De ulike jaktfeltenes beliggenhet og 

egenskaper gir ulike forutsetninger for 

arealbruk og ernæring. De fleste har imidlertid 

både høybonitetsarealer, jordbruksareal og 

mer karrige skogsområder, samt beliggenhet 

mot ulykkesbelasta vegstrekninger, eller de 

ligger innen årsleveområdet til elg som 

vandrer mellom disse områdene. 

 Jaktfelt Totalt areal Tellende 
areal 

Av totalt 
areal 

Av skogareal 

  Daa Daa Fulldyrka Høy bon Middels bon Lav Bon Hkl. 1-2 

Harethon 85411 60367 21,2 % 30,7 % 22,4 % 47,0 % 8,8 % 
Kjølen 69855 66990 2,2 % 23,7 % 48,0 % 28,3 % 4,5 % 
Mangenskogen 56816 53463 0,3 % 22,7 % 47,9 % 29,4 % 7,0 % 
Setta 76315 67199 3,1 % 26,2 % 51,3 % 22,5 % 3,9 % 
Setskog 86102 80084 1,0 % 12,2 % 37,3 % 50,5 % 3,6 % 
Soprim & Skullerud 57420 53379 2,9 % 9,6 % 20,7 % 69,8 % 1,3 % 
Hølvannet 51669 41267 13,0 % 16,8 % 43,8 % 39,3 % 6,1 % 
Langstranda 54665 31095 18,4 % 26,1 % 19,4 % 54,5 % 7,1 % 
Snartjenåsen 59028 46948 11,1 % 31,5 % 1,6 % 15,3 % 6,4 % 
Dalsroa 93056 61631 23,0 % 26,6 % 17,5 % 55,9 % 7,3 % 
Tunnsjøen 98289 86869 7,5 % 13,8 % 26,5 % 59,7 % 2,6 % 
Elgheia 83630 59535 18,3 % 30,0 % 29,6 % 40,5 % 5,5 % 
Setten & Mjermen 60470 46911 2,1 % 18,6 % 45,1 % 36,3 % 3,1 % 
Linken 53189 46804 7,9 % 19,0 % 46,1 % 34,9 % 6,2 % 
Figur 2. Oversikt over jaktfeltenes geografiske egenskaper. Egenskapstall fra 2007. Hentet fra Skog og Landskap. 
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Figur 3. Dyrka mark Aurskog-Høland 

De ulike jaktfeltenes andel av dyrkamark 

varierer, det samme gjør elgens utnyttelse av 

disse arealene gjennom sesongen. Noen 

grunneiere opplever også et betydelig tap av 

avling og inntekt knyttet opp mot elgbeite. 

Elgstammens bevegelser gjennom året 

innbefatter imidlertid flere typer beite og 

leveområdet til de elgene som utnytter beite 

på dyrka mark vil nødvendigvis krysse både 

jaktlags-, jaktfelt- og valdgrenser. Med andre 

ord bør man, om redusert beite på dyrkamark 

er et mål, øke avskytingen i et større område 

enn akkurat i åkerkanten der beiteskaden 

registreres. Vi har i dag ingen klare tall på 

beiteomfanget på dyrkamark, men ut fra 

innkomne meldinger til Elgforvaltningsrådet, 

har dette minsket siden 2006-2007. Et 

prosjekt med målsetting om å registrere 

omfang og betydning av innmarksbeite kunne 

vært kjærkomment i så måte. 

 

 

Figur 4. Bonitetsfordeling. Rødt - Høy, oransje - 
middels, gult - lav. 

Tilgjenglig elgmat i skog er også knyttet opp 

mot hogstklassefordeling og bonitet. Skog på 

høy bonitet, men med en lav andel yngre 

skog, vil kunne produsere mindre elgmat enn 

skog på middels til lav bonitet i riktig alder. 

Skog på lav bonitet kan imidlertid ikke 

produsere høykvalitetsbeite i stor grad, og et 

større kvantum av mindre prefererte arter kan 

i svært liten grad oppveie for et redusert 

inntak av kvalitetsbeite (Elgbeiteundersøkelse 

Aurskog-Høland, Hjeljord m.fl. 2007). 
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Elgbeiteundersøkelsen som ble utfør av UMB i 

2006 slo fast at vi i deler av kommunen har et 

elgbeite som i en viss grad begrenser skogen 

og som ligger opp mot det tak som er satt i 

fagplanen på 40 % av årlig kvistproduksjon av 

furu. Spesielt gjelder dette området nord i 

kommunen og i skogområdene i vest. 

Elgregionråd Øst (ERRØ) samarbeider med 

NINA i Trondheim om prosjektet ”Mot en 

bærekraftig forvaltning av elg, hjort og deres 

beiteressurser (SUSTHERB)”, hvor hovedmålet 

er å bedre grunnlaget for en mer 

økosystembasert forvaltninga av elg, hjort og 

deres næringsressurser. Dette gjøres ved å 

analysere utviklingen i både vegetasjon og 

hjorteviltbestander innen og mellom områder 

over tid, og ved å utføre eksperimentelle 

studier av vegetasjonsutviklingen i områder 

med varierende produktivitet og grad av 

beiting fra elg og hjort. I praksis er det satt 

opp 16 uthegninger med referanseflate i 

ERRØ’s område, hvorav 4 stk har beliggenhet i 

Aurskog-Høland. Her vil man over tid kunne 

studere hjorteviltets påvirkning på området. 

Videre følges vektdata fra de ulike vald og 

jaktfelt opp innen ERRØ’s område. Mer om 

dette finnes på www.elgregion.no.  

Elgens næringssøk og behov, satt opp mot de 

ulike jaktfeltenes egenskaper, gir et 

utgangspunkt for en varierende elgstamme, 

innenfor både jaktfeltenes- og valdets grense. 

Summen av flere faktorer gir den elgstammen 

de enkelte jaktlag og jaktfelt har å jakte på.  

 

Rovdyr 
I forrige bestandsplan ble predasjonstrykket 

antatt til å være svært lavt og uten betydning 

for elgstammen. Det ble imidlertid beskrevet 

en mulighet for å få etablering, spesielt av ulv 

som tidligere har hatt fast tilhold innenfor 

valdets grenser (1995-2005). ”Konsvinger-

Årjeng”- flokken holdt seg flere år i de 

nordøstlige deler av valdet mot Sverige, 

Eidskog og Rømskog. Denne flokken ble siden 

splittet opp i flere mindre revirer, 

hovedsakelig i samme området. Etablering i 

vest skjedde også i denne perioden, men 

avgang av ulv pga trafikk gjorde antagelig sitt 

til at dette ikke var noe langvarig affære og 

uten videre påvirkning på elgstammen. 

I dag er imidlertid situasjonen en annen. 

Vinteren 2010-2011 ble et revirmarkerende 

par registrert i valdet (Mangen-paret), videre 

ble ytterligere ett registrert i grensetraktene 

Aurskog-Høland-Eidskog (Eidskog-paret). 

Mangen-paret har senere fått navnet Aurskog- 

paret og det ble sommeren 2011 registrert 

yngling, blant annet dokumentert ved at hele 

flokken slo seg ned på Golfbanen ved 

Aursmoen i september 2011. Vinter 2011-

2012 blir yngling i Aurskog-reviret offisielt 

bekreftet og sporing viste totalt 4 ulver med 

tilhold i de nordvestlige delene av valdet 

(Tunnsjøen, Elgheia, Harehton, Setta, Linken, 

Mangenskogen og Kjølen, samt noe i Fet og 

Sørum, Nes og Eidskog).  Foreløpig rapport fra 

Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad pr 15. 

februar i år, viser at Aurskog-reviret fortsatt er 

i hevd, men det er så langt offisielt ikke 

registrert ynglinger her i 2012. Mer sporing og 

dna-analyser vil gi mer svar rundt dette.  

Oppslag i lokalpressen og meldinger fra ulike 

hold rundt om i Aurskog-Høland og 

nærliggende områder, tyder imidlertid på at 

ulv har tilhold i det meste av valdet. I hvilken 

grad det er snakk om de(n) samme ulv(ene) 

eller ulike par/flokker er vanskelig å si noe 

sikkert om. Løst vurdert ut fra innkomne 

meldinger kan det se ut som om vi har en 

større flokk i sydøst, med mesteparten av sitt 

område i Rømskog og Sverige. Videre kan det 

se ut som om et par med en eventuell 

fjorårsvalp har tilhold i nordøst mot Nes og 

Eidskog og ytterligere 2-3 som har tilhold i 

vest. Hvorvidt de ulvene i øst og vest er 

http://www.elgregion.no/
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samme flokken/reviret vil forhåpentligvis dna 

analyser gi svar på.  

Ulvens tilstedeværelse er imidlertid godt nok 

dokumentert til å si at vi har ulv og at denne 

virker over det meste av valdets areal. 

Revirhevdende ulv livnærer seg hovedsakelig 

av elg, og vi veit fra andre området at det går 

med 100-130 elg i året i et ulverevir, i stor 

grad uavhengig av tilgjenglighet og antall 

individer. Predasjonens betydning for 

elgstammen blir i størst grad påvirket av revir-

størrelse og noe av tilgjenglighet til annet 

byttedyr (rådyr).  Gjennomsnittlig størrelse på 

et ulverevir i Skandinavia er ca. 1 000 000 daa, 

men det er store variasjoner. Det sier seg selv 

at predasjonen vil få mer å si for hva som kan 

tas ut i form av jakt om 120 elg tas av ulv i et 

område på 300.000 daa mot 1 500 000 daa. 

Det hele blir mer utfordrende med tanke på 

avskyting når vi tidligere har sett ulverevir 

forsvinne ”over natten”, ved tilfeldigheter som 

eks. påkjørsel av alfadyr. Vi har også sett store 

revir blitt splittet opp og predasjonen 

nærmest fordoblet om alfadyr forsvinner og 

de gjenværende individene eller andre, deler 

det tidligere store reviret mellom seg. Pga vår 

beliggenhet mot Sverige og i det området i 

Norge hvor ulv skal få etablere seg og få 

valper, vil det være å anta at vi vil ha fast 

tilhold av ulv så lenge det ikke politisk finnes 

en annen løsning på dette.  

Med antagelser om at ulvens tilstedeværelse 

når alle hjørner av Aurskog-Høland, uavhengig 

av antall revir eller individer, og at 

gjennomsnittstørrelsen på et revir (ca. 1 000 

000 daa) samsvarer med valdet og 

kommunens totalareal, bør det i videre 

forvaltning tas høyde for at 100-130 dyr årlig 

går bort til ulv. Mekanismer som at ulvens 

predasjon på nyfødte kalver sommerstid, kan 

påvirke elgkyrnes kondisjon i positiv retning og 

øke produksjonen påfølgende år, og at en 

dreining av kjønnsforholdet med flere kuer pr 

okse i stammen, kan være med på å demme 

noe opp for påvirkninger predasjon får for 

avskytningen. Det vil også få større betydning 

for elgstammen om avskytingen av eldre 

produksjonsdyr er høy. Man tar da ut dyr som 

i stor grad går trygg for ulvens herjinger pga av 

både alder og størrelse og som står for 

produksjonen av kalv, i stede for å jakte kalv 

som uansett har noen usikre år i møte og ikke 

vil gå inn i produksjonen på 2-3 år. Ulvens 

nærvær gjør forvaltningen mer usikker, og kan 

gi utfordringer med å regulere elgstammen 

mot et ønsket mål. Et verktøy for og underveis 

i jakta kunne justere avskytingen og en jakttid 

som muliggjør en så presis avskyting som 

mulig, vil derfor være ønskelig. 
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Sykdom/Skade/påkjørsel 
Det blir hvert år funnet eller skutt elg med 

skader/sykdom av ymse slag. Av de vanligste 

kan nevnes stangskader etter brunstkampene, 

fallskader (knekte bein og lignende, eller 

gamle skader etter påkjørsel) og alder. Det er 

imidlertid ingenting som skiller seg spesielt ut 

om vi ser bort fra tilfellene med hårløshet i 

2007. Vi holder utviklingen under oppsikt og 

kommunens fallviltregister er et nyttig 

hjelpemiddel i så måte. 

 

Figur 5. Fallvilt Aurskog-Høland 2006-2012

 

Figur 6. Påkjørsler og avskyting 2010-2012. Rød - høy 
avskyting, gul - lav avskyting 

Antall påkjørsler har økt i årene 2009-2011, i 

samme tidsrom har elgbestanden blitt 

redusert. Vi vet at værforhold og snødybde 

kan spille inn her, samtidig som 

trafikkmengden har økt med 2,6 % fra 2009-

2012 (Vegvesenet.no, trafikktellinger på rv 

170, Kompvegen). Antall påkjørsler i 2012 har 

gått ned, men er fortsatt på nivå med 2006-

2008, selv om elgstammen er på nivå med 

2001-2002 (Se figur 6).  

Høy avskyting i områder med påkjørsler har 

vært prioritert fra Elgforvaltningsrådets side, 

og tilleggsdyr har i stor grad blitt prioritert til 

jaktfelt i nærhet til belastede strekninger. 
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Bestandsutvikling 

 

Figur 7. Bestandsutvikling 1990-2012. 

Sett-elg pr jegerdøgn og antall skutte dyr for 

årene 1990-2012 viser en bestandsutvikling 

med ”dype daler og høye tinder”. Fra en høy 

bestand og høy avskyting tidlig på 90-tallet, 

via en nedgang i elgstammen med påfølgende 

oppbygging uten at avskytingen tok seg 

tilsvarende fort opp, og en svært høy 

elgstamme gjennom hele 2000-tallet, til en 

nedgang de senere årene både for observerte 

dyr og skutt dyr. Som estimat for elgstammens 

størrelse brukes sett-elg per jegerdøgn. I dette 

tallet ligger mye og det kan også diskuteres i 

hvilken grad det faktisk gjenspeiler den 

faktiske situasjonen i skogen. Det er uansett 

det beste tallet vi har på et bestandsestimat. I 

2012 ligger bestanden på nivå med 2002, 

mens avskyting på rundt 2005-2006. 

Elgstammen var nedadgående gjennom både 

2010 og 2011, med en uflating i 2012. Den lille 

oppgangen i 2012 er i all hovedsak antall sette 

kalver som pånytt har tatt seg noe opp, sett ku 

er stabilt fra 2011 og sett okse noe negativ. Vi 

kan derfor anslå at vi ikke vil få noen sterk 

vekst i 2013, men forhåpentligvis et nivå på 

linje med 2011-2012. Når det gjelder 

utviklingen har det mye å si hva vi skyter. En 

høy avskyting av produksjonsdyr vil gi en 

yngre stamme som igjen vil produsere mindre 

kalv, og tilsvarende motsatt.  
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Figur 8. Forhold mellom skutt ku, kalv og produksjon. 

Vi ser på figur 7 at produksjonen tidlig på 90-

tallet var svært høy med over 0,8 kalv per ku. 

Samtidig var over 20 % av årlig avskyting ku og 

kalveavskytingen var lav. Videre sank 

produksjonen til 0,6 kalv per ku i 1996, 

avskytingen ble mer dreid over mot kalv og fra 

1997-2006 ligger avskytingen på over 30 % 

kalv (unntak for 2003 som var et svært dårlig 

år med lite kalv). Siden 2007 har avskytingen 

av kalv vært nede rundt 20 % igjen, og i 2010 

helt nede i 13 % mens avskytingen av eldre ku 

dette året var på hele 26 %. Gjennomsnittet 

for de to siste 3 års periodene (2007-2009 og 

2010-2012) er imidlertid begge på 23 % eldre 

ku og det ser ut som om bestandsnedgangen 

ikke startet før i 2009-2010 (figur 6). Splitter vi 

imidlertid opp type dyr vi har sett pr 

jegerdøgn (figur 8), ser vi at bestandstoppen vi 

hadde i 2008-2009 i stor grad skyldes mye 

kalv, og at nedgangen i sett ku per jegerdøgn 

startet i 2007-2008. 

 

 

Figur 9. Sett ulike kategorier elg pr jegerdøgn. 
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For en videre avskyting med mål om 

stabilisering av stammen, og med hensyn til 

predasjon av kalv/ungdyr, bør det være en 

anbefaling å komme ned til under 20 % eldre 

hunndyr i den totale avskytinga, helst ned på 

15 %.  

En utregning av bestandsstørrelsen på lik linje 

med hva som ble gjort i Bestandsplan for 

2009-2012 bekrefter en nedgang mot målsatt 

vinterstamme. Men utregningene tar 

utgangspunkt i at ved en gitt avskyting er 

stammen stabil. Stammen har vært synkende 

de siste årene og utregningene blir derfor av 

større usikkerhet. Legges imidlertid siste års 

elgstamme og avskyting inn, kan målet om en 

vinterstamme på ca 1100 dyr ses å være 

oppnådd. 

 

Kjønnssammensetningen 

 
Figur 10. Sett ku per okse, med mål fra "mål og retningslinjer". 

Forholdet mellom ku og okse i sett-elg 

dataene har vært stabilt under sett 2 ku per 

okse siden 2001. En positiv effekt her har vært 

observasjon av flere store okser og årlig 

avskyting av okser i medaljeklassen. En sterk 

oksestamme har også fordelen av en mer sunn 

avl, der små og yngre okser i mindre grad 

slipper til og eldre og mer erfarne okser fører 

stammen videre. Nærvær av større okser kan 

føre til tidligere brunst, tidligere fødsler og 

høyere vekter når vinteren nærmer seg 

(Vega).   

Data fra 2012 viser imidlertid at denne 

perioden er brutt av et moderat fall i 

oksebestanden. En mulig årsak her kan være 

den noe høye kvoten sammen med en 

nedgang i stammen. Krav om økt presisjon i 

avskytingen kan ha ført til at man i større grad 

”kvier” seg for å skyte ku/kvige, men at 

hanndyra fortsatt felles. Avskytingen de siste 

årene bekrefter også dette i en viss grad, med 

ett gjennomsnitt på 52 % hanndyr og 48 % 

hunndyr de siste 3 åra. I 2012 datt det 

imidlertid hele 55 % hanndyr og 45 % 

hunndyr. Dette er imidlertid ikke enestående 

for 2012 (Figur 10) og hvorfor dette plutselig 

slår ut i en slik grad som i 2012, er usikkert. 

Det kan også ha noe med avskytingen i våre 

nabovald å gjøre og vi registrerer en stor 

variasjon mellom jaktfeltene i så måte (Se 

figur 15).  Vi ser også at ku/okse forholdet 

generelt i ERRØ er blitt skjevere det siste året, 

noe som kan støtte opp under denne teorien. 

En negativ utvikling i slaktevekt på eldre okse 

siden 2006 og frem til 2012 kan også støtte 

opp under et forhold med at oksene blir yngre 

igjen, og dertil lettere (Figur 13). Oksene når 

sitt klimaks i 7-9 år alder, og økes avskytinga 

av eldre okser vil denne slaktevekt påvirkes 

negativt. 
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Figur 11. Kjønnsfordeling skutte dyr. 

Om dette forholdet ønskes rettet opp, må vi 

felle færre hanndyr enn hunndyr, eller 

hvertfall komme ned på stabile 50/50. Over 

tid fødes det noe flere hanndyr enn hunndyr, 

men oksene får gjerne alderdomssvekkelser 

før kyrne. ”Grunn til dette er antatt og skyldes 

seksuell seleksjon. I det ligger det at oksene er 

selektert til å maksimalisere antallet parringer 

i løpet av en hektisk karriere som sjarmør og 

derigjennom antallet kalver de kan bli far til. 

En okse kan i teorien bedekke flere titalls kyr 

hver høst, men ikke uten konkurranse. For å 

vinne i konkurransen er de tjent med å 

investere mye energi i brunsten over et fåtall 

år framfor å fordele denne energien over et 

langt liv og kanskje aldri kunne oppnå en 

parring fordi de blir funnet ‘for lette’ hver 

enkelt sesong. De har derfor en fysiologi og 

atferd som er innstilt på høy kroppsvekst i 

første fase av livet slik at de raskt blir store (30 

% større enn kyrne) og høyt aktivitetsnivå og 

nedsatt appetitt under brunsten (har ikke tid 

til mat). Alt dette styres av testosteron. Denne 

aktiviteten tærer imidlertid på kroppen og i 

tillegg er det ting som tyder på at testosteron 

kan ha negative effekter på immunforsvaret 

(noe som også er fremmet som en hypotese 

for hvorfor menn dør før kvinner). Til forskjell 

fra oksene har kyrne full kontroll på 

kalveproduksjonen (de blir bedekt uten stor 

innsats), men er begrenset fysiologisk til å 

produsere maks 2 kalver pr år (noen ganger 

tre). De er også i stand til å avveie innsatsen i 

kalveproduksjonen mellom år og på det viset 

kan de leve et langt og lykkelig liv” (E. Solberg 

pers med).  

”På den annen side har man ikke sett at 

forholdet 2 kyr per okse har påvirket 

bedekningskapasiteten i noen grad. Enkelte 

datasett antyder imidlertid at 3 kyr per okse 

begynner å bli litt snaut. En stamme på et gitt 

antall dyr, vil imidlertid kunne produsere mer 

kalv med et forhold på 3 kyr per okse, enn 2” 

(E. Solberg pers med).  En tilpassning til mer 

predasjon av ulv kunne derfor være å legge 

ku/okse-forholdet noe skjevere enn hva som 

er anbefalt tidligere. På den annen side er det 

som sagt positive effekter av å ha mange og 

store okser, og når vi veit at bakgrunnen for 

bl.a. ERRØ`s opprinnelse var et ønske om å få 

opp flere store okser, blir det feil å kullkaste 

dette nå når det ser ut til at dette har gitt 

resultater. Fagplan for viltforvaltning i 

Aurskog-Høland beskriver også at ”observert 

ku per okse i sett-elg bør ligge mellom 1,5 til 

2,0 for valdet i gjennomsnitt for 

planperioden”.
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Vektutvikling 
 

 

Figur 12. Slaktevekt kalv med nedre mål. 

Slaktevekt for kalv er for så vidt stabil rundt 70 

kg. Flere forhold kommer inn å påvirker 

slaktevektene, og ikke bare de jegerne har 

mulighet til å påvirke. Kondisjon og alder på 

produksjonsdyra og et beiteforhold tilpasset 

stammens størrelse vil imidlertid være 

faktorer som vi bør vurdere å optimalisere om 

vektene ønskes økt eller om de skulle begynne 

å vise en negativ trend. Kalv er som kjent den 

kategorien dyr som først påvirkes av nevnte 

forhold. 

 

 

Figur 13. Slaktevekt ungdyr med nedre mål. 

Det samme kan sis om vektutvikling på 

ungdyr. Siden 2001 har disse vært vekslende 

rundt 135 kg. Både slaktevekt for kalv og 

ungdyr ligger moderat til i landssammenheng 

og kan fungere som et mål på beitetilgangen i 

valdet. Vektene varierer imidlertid naturlig 

mellom jaktfeltene, antagelig med grunnlag i 

ulike beiteforhold. 
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Figur 14. Slaktevekt dyr 2,5 år og eldre. 

Vektene her er ikke representative i samme 

måte som for kalv og ungdyr. Slaktevekt for 

eldre dyr styres i større grad av jegernes 

seleksjon i avskytingen. De senere årene har 

det blitt poengtert viktigheten med å ta ut 

små og yngre hunndyr. Om den svakt negative 

trenden i vektutvikling for kyr fra 2010 og 

frem til 2012 skyldes dette, en stamme med 

yngre dyr eller dårligere kondisjon, blir derfor 

usikkert. For okse derimot kan vi merke oss en 

svak negativ trend fra 2006 og frem til i dag. 

Vekt på okse er nært tilknyttet alder og om 

denne vektreduksjonen kan knyttes til dette, 

kan det være grunn til gjøre noen grep.  
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Kalv per ku 

 

Figur 15. Observert kalv per ku med nedre mål. 

Kalv per ku er relativt stabil over tid. På grafen 

kan det ikke registreres noen positive eller 

negative utviklinger foruten en årlig variasjon. 

Nedgangen i 2011 ble hovedsakelig vurdert til 

å være en direkte konsekvens av vinteren 

2010-2011. Elgkuenes evne til å abortere for å 

spare seg selv ved fysiske påkjenninger er 

kjent og vinteren 2010-2011 var historisk lang 

og snørik i vårt område. Samme nedgang er 

også å spore i andre områder på Østlandet. En 

oppgang i 2012 var forventet, da mange kuer 

gikk uten kalv i 2011 og kunne konsentrere seg 

om egen vekt og kondisjon, og det forhold at 

vinteren 2011-2012 var av de mer ”humane”. 

Hvor vidt ulvens predasjon påvirker denne 

utviklingen og hvordan oppgangen i 2012 ville 

sett ut uten ulvens nærvær, blir spekulasjoner. 

Men oppgangen i 2012 er på samme nivå som 

oppgang andre steder på Østlandet i 2012, 

også de uten ulvens nærvær. Samtidig ser det 

ut til at 2009 var et spesielt godt år, med 

mange kalver per ku, noe som også er 

registrert andre steder.  Det forholdet at vi i 

flere år har skutt flere eldre kyr og i større 

grad spart kalv, kan føre til en dreining av en 

yngre og mindre produktiv stamme (Figur 7). 

Hvert fall på kort sikt, men at utviklingen for 

Aurskog-Høland er svært lik den man finner, 

for eksempel på Romeriksåsen, underbygger 

denne teorien. Antagelig er produksjonen av 

kalv nært knyttet opp mot årsvariasjoner i 

mattilgangen, som snødybde, vinterlengde og 

spiretidspunkt.  

Det er tidligere gjort forsøk på å påvise 

predasjon i data over kalveproduksjonen uten 

at dette har lykkes nevneverdig. Som nevnt 

tidligere, er predasjonstrykket knyttet opp til 

størrelsen på området dette foregår over. 

Men en situasjon med flere og mindre 

ulverevir, vil naturlig nok predasjonstrykket 

øke og vi må regne med at dette blir synlig i 

sett elg data. 
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Variasjoner mellom jaktfelt 

Jaktfelt Kjønnsfordeling Slaktevekter Skutt Skutt Sett Sett  Daa 

navn Hann Hunn Kalv 1,5 andel andel ku kalv Tagger per 

    åring 1,5 
års 

eldre per per gj.sn. felt 

   (70 kg) (135 kg) dyr ku okse ku  X 3 

Harethon 50 % 50 % 75 141 35 % 27 % 1,54 0,67 9 1693 

Kjølen 58 % 42 % 65 132 39 % 25 % 1,75 0,47 7 1914 

Mangenskogen 51 % 49 % 63 121 40 % 26 % 1,95 0,50 7 2140 

Setta Elgvald 51 % 49 % 41 119 43 % 25 % 2,02 0,55 5 2400 

Setskog 61 % 39 % 69 130 41 % 21 % 2,19 0,54 6 2452 

Soprim / 
Skullerud 

48 % 52 % 68 132 38 % 18 % 2,67 0,74 5 1862 

Hølvannet 51 % 49 % 71 145 47 % 18 % 1,95 0,83 7 1587 

Langstranda 58 % 42 % 74 152 49 % 14 % 2,29 0,89 8 1581 

Snartjernåsen 44 % 56 % 74 144 40 % 27 % 2,24 0,80 7 1539 

Dalsroen 51 % 49 % 54 143 57 % 23 % 1,83 0,84 8 1433 

Tunnsjøen 53 % 47 % 75 130 43 % 23 % 1,72 0,60 8 1660 

Elgheia elgvald 51 % 49 % 78 145 43 % 26 % 2,12 0,66 6 1624 

Setten og 
Mjermen 

52 % 48 % 66 132 46 % 26 % 4,04 0,57 5 2165 

Linken 47 % 53 % 64 136 36 % 27 % 1,87 0,58 7 1800 

                      

SUM 52 % 48 % 71 136 38 % 24 % 1,97 0,67 7 1846 

Figur 16. Ulike jaktfelt med snittegenskaper fra 2010-2012. 

Vi skal med en del data være varsom med å 

sammenligne jaktfelt. Ulik fordeling av kvote, 

ulik organisering, antall jaktlag, ulik måte å 

føre sett-elg skjema osv. kan få konsekvenser 

for hvordan tallene blir seende ut. På den 

annen side er det forskjeller mellom 

jaktfeltene, både i form av tilgjengelig beite, 

snødybde, geografi og annet. Noe som gir 

utslag i hvordan elgstammen ser ut de ulike 

dele av valdet. Naboforhold og avskyting her 

kan også gi utslag. Et eksempel her er den lave 

oksebestanden som er i Marker kommune. Ser 

vi på jaktfeltene Setten og Mjermen, 

Langstranda og spesielt Soprim/Skullerud, har 

disse en lav andel okser per ku. I Fet og Sørum 

er oksestammen sterk, og ser vi på Harethon, 

Tunnsjøen og Dalsroa, har disse igjen en sterk 

oksestamme. Årsvariasjoner forekommer 

imidlertid, og ser vi på slaktevekt kalv for de 

ulike jaktfelene, så representerer noen av 

disse vektene så få individer at de ikke kan 

vektlegges i nevneverdig grad. Vi kan 

imidlertid se at slaktevekt på 1,5 års dyr i 

Harethon, Hølvannet, Langstranda, 

Snartjernåsen, Dalsroa og Elgheia er alle over 

140 kg. Med et lite unntak for Hølvannet har 

de samme jaktfeltene ikke bare høyest andel 

dyrkamark, men også skog i høy bonitet i 

passe beitealder (Figur 1) Ut fra dette skulle 

Setta, Setskog, Soprim/Skulleud og Setten og 

Mjermen ligge lavt på ungdyrvektene, med 

tanke på lite dyrkamark og lite skog i 

tilgjengelig elgbeitealder, noe som for så vidt 

også stemmer, selv om andre jaktfelt også 

blander seg inn. Dette kan imidlertid snu i en 

viss grad, om for eksempel hogstaktiviteten 

igjen tar seg opp. 



Oppsummering av dagens situasjon og mål med videre forvalting 
 

Mål-parameter Dagens tilst.  Korts. Mål 
2015 

Langs. Mål Styrings-
verktøy 

Måloppnåelse 

Bestandsstørrelse Vinterbestand 
Ca. 1100 dyr 
Redusert. 

Ca. 1100 dyr Stabilisere på 
ca. 1100 dyr 

Avskyting Elgforv. rådet. 
vurderer 
fortløpende. 

Jaktuttak pr. År  417 dyr i 2012 
Redusert. 

400-350 dyr 
årlig 

Stabilisere på 
400 dyr årlig. 

Kvotetildeling 
tilleggsdyr. 

Sett-elg data. 

Beitetrykk 
(kvistprod. Furu) 

25 - 40 % 
(2006) 

Redusere 
beitetrykket. 

< 30 % Redusere 
best. 

Beitetakst. 

Ku pr. okse i sett-
elg. 

1,97 (2010-
2012) Økt. 

1,5-2 1,5-2 Justere vha. 
kvotetildeling. 

Sett-elg 

Kalv pr. ku i sett-
elg. 

0,67 (2010-
2012). 
Redusert. 

Øke > 0,65 Spare eldre 
kuer.  Justere 
vha. 
kvotetildeling 

Sett-elg 

Slaktevekter kalv 71 kg. Stabilt. Opprettholde > 70 kg Tilpasse 
stamme og 
beite. 

Registrering av 
vekter 

Slaktevekter 
ungdyr 

136 kg. 
Stabilt. 

Opprettholde > 135 kg Tilpasse 
stamme og 
beite. 

Registrering av 
vekter 

Differensiering 1433-2452 
daa bak hvert 
dyr. Økt. 

Opprettholde. 
Differensiert 
grunnkvote. 

Opprettholde. Differensiere 
grunnkote, 
tilleggsdyr 
fordelt i jakta. 

Skutt elg 
statistikk 

Fallvilt - Trafikk 79 (2010-
2012). Økt. 

Redusere Bør ikke 
overstige 5 % 
av antatt 
bestands-
størrelse. 

Differensiering 
av kvote. 
 

Fallvilt- 
statistikk 

Fallvilt - 
Sykdom/alder 

105. 
Redusert. 

Opprettholde 
på lavt nivå. 

Riktig 
bestands- 
størrelse. 

Fallvilt- 
statistikk 

Fallvilt - Rovvilt 100-130. Økt. Overvåke Overvåke Justere med 
kvotetilldeling. 

Overvåke 
rovdyrtetthet. 

 

 

Her er det som nevnt tidligere, flere forhold 

som kan stilles spørsmålstegn ved. Dels om 

vår avskyting har noen påvirkning (slaktevekt, 

kalv per ku), hva den egenlige 

bestandsstørrelsen er og den faktiske 

betydningen av predasjon. Fallvilt i trafikken 

har økt noe siden sist, og vi har forsøkt bl.a. 

med tilleggsdyr å redusere dette noe ved å 

prioritere tildelinger til utsatte områder. Om 

trafikken imidlertid økes kan dette igjen føre 

til flere påkjørsler da vegen i større grad kan 

oppfattes som en barriere. Andre forsøk på å 

redusere påkjørsler kan også påvirke dette, 

som foring og frisikt-hogst.



4. Avskyting i planperioden 2013-2015 
Avskyting i perioden 2007-2009 og perioden 

2010-2012 hadde som hensikt å redusere 

bestanden, samt å maksimere utbyttet av kg 

kjøtt i forhold til de beiteskadene som 

nødvendigvis må finne sted med en stor 

elgbestand. Videre var det et ønske om å 

redusere antall påkjørsler og andre konflikter 

mellom ”elg og samfunn”, ved å prioritere 

utsatte områder ved tildeling av tilleggsdyr.  

For å øke utbyttet av kg kjøtt i forhold til 

beiteskadene har mye av avskytinga blitt 

forsøkt lagt på 1,5 års dyr, samtidig som man 

har ønsket en høy vinterstamme av kalv. 

Forsøk har vist at kalv beiter mindre enn et 

voksent dyr, samtidig som kjøttproduksjonen 

er desidert høyest det første året. Utbyttet av 

kg kjøtt pr felte dyr har da også økt (Figur 16). 

 

Figur 17. Kg slaktevekt per skutt dyr i bestandsplanperiodene. 

Samtidig har kalveskyting blitt redusert fra over 30 % til 17 % for siste planperiode (Figur 17). 

 

Figur 18. Andel skutt kalv, ungdyr og eldre i bestandsplanperiodene. 

Det er imidlertid verdt mer merke seg at reduksjon i andel skutte kalver, hovedsaklig bør tas igjen i 

andel skutte 1,5 års dyr og ikke i andel skutte eldre dyr. 
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Avskyting i perioden 2013-2015 bør ta hensyn 

til at bestanden er redusert fra et høyt nivå. 

Den bør ta hensyn til en økt predasjon fra ulv 

og en variasjon innad i valdet som ytterligere 

forsterkes av både bestandsnedgang og 

predasjon. Samtidig bør det tenkes på at 

variasjonen kan være ulik fra år til år og 

periode til periode, spesielt med tanke på 

predasjon og at nærværet av store rovdyr kan 

gi den praktiske jakta utfordringer også for 

kortere perioder. 

Produksjonsdyr bør i størst mulig grad spares, 

og avskytinga bør i større grad enn foregående 

planperioder flyttes over på kalv og ungdyr. Et 

mål bør være en avskyting av eldre dyr ned 

mot 30 % og av 1,5 åringer og kalv på ca 70 %. 

For å rette opp forholdet mellom ku og okse 

bør avskytingen av okser reduseres i forhold til  

ku. I tillegg bør avskyting av hanndyr legges på 

yngre okser for å sikre en stamme av eldre 

produktive okser. 

På bakgrunn av dette legges det opp til en 

årlig avskyting av 413 dyr, og det søkes om en 

total kvote på 1239 dyr i løpet av 3-

årsperioden. Dette gir et arealgrunnlag på 

1943 daa per dyr i valdet mot 1523 daa i 

forrige periode.  

For å kunne foreta den ønskede 

differensiering av tildelingene innenfor valdet, 

deles det ut en grunnkvote på bakgrunn av 

avskytingen i årene 2010-2012, justert til en 

differanse på 500 daa mellom jaktfeltene med 

flest og færrest daa bak hver tildeling.  

Samtidig holdes det igjen totalt 90 dyr som 

tilleggsdyr for perioden. Tilleggsdyra fordeles 

årlig etter egne kriterier. 

 

Jaktfelt Daa bak skutte  Skutt Tellende Daa  

 dyr 2010-2012 Kvote 2010-2012 areal 2013 pr tildeling Tildeling 

 m. tillegg 2010-2012 m. tillegg - 2015 2013-2013 2013-2015 

Harethon 1693 106 107 60367 2021 90 

Kjølen 1914 118 105 66990 2130 94 

Mangenskogen 2032 94 79 53463 2188 73 

Setta 2400 119 84 67199 2369 85 

Setskog 2452 142 98 80084 2394 100 

Soprim/Skullerud 1862 91 86 53379 2105 76 

Hølvannet 1587 73 78 41267 1970 63 

Langstranda 1581 55 59 31095 1967 47 

Snartjernåsen 1539 82 91 46948 1946 72 

Dalsroa 1433 110 129 61631 1894 98 

Tunnsjøen 1660 154 157 86869 2005 130 

Elgheia 1624 105 110 59535 1988 90 

Setten&Mjermen 2165 83 65 46911 2253 63 

Linken 1800 83 78 46804 2074 68 

Tilleggsdyr   167      90 

            

Gjennomsnitt 1839      2093  

Sum   1582 1326 802542   1239 

Figur 19. Tildeling av kvote 2013-2015 
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Avskytingsmodell: 
 

13 % Eldre okse  
15 % Eldre ku  
72 % Ungdyr/kalv 
 
Eldre okse –  2,5 år eller eldre med mer enn en tagg på den minst utviklede gevirsiden og 

/eller vekt 140 kg eller høyere. 
Eldre ku -  2,5 år eller eldre med vekt 150 kg eller høyere. 
1,5 års okse –  1,5 år på tennene eller 2,5 år eller eldre med en tagg på den minst utviklede 

gevirsiden og/eller under 140 kg. 
1,5 års ku –  1,5 år på tennene eller eldre hunndyr under 150 kg. 
Kalv –   dyr født inneværende år. 
 

- Fordelingen av skutte 1,5 års dyr skal være tilnærmet 50/50 i planperioden. 
- Kalv kan skytes som alle kategorier dyr og er kjønnsnøytral, 1,5 års ku/okse kan skytes 

som eldre dyr. 
- Det skal tilstrebes en jevn avskyting i perioden, men jaktfeltet har anledning til årlig å 

overskride tredjeparten av tildelingene med 10 % så lenge totalt antall felt i perioden 
ikke overskrides. For valdet samlet vil jevn avskyting tilsi 383 dyr på grunnkvoten og 30 
dyr fra restkvoten per år. Innenfor disse rammene kan det også flyttes kvote fra ett år 
til ett annet. 

- Det skal antas at skutt eldre okse med et knekt eller felt gevir har hatt samme antall 
tagger på begge gevirsidene.  

- Okse 2,5 år og eldre over 140 kg som felles med felt gevir nedklasses ikke. 
- Dersom det skytes dyr med skader som ikke medfører kassering av hele dyret, klasses 

det ikke ned. Felling av et slikt dyr kan imidlertid komme laget til gode ved senere 
tildelinger. Kjøttsvinnet må i så fall være dokumentert av kommunal kontrollør. 

- Dyr som etter attest fra veterinær eller annen med kontrollmyndighet godkjent av 
kommunen, ikke er folkemat skal ikke belaste kvoten. Disse skal heller ikke registreres 
som skutt i sett-elg skjemaet, men skal nevnes i kommentarer på sett-elg fra 
jaktfeltet. Kasseringsattest skal sendes kommunen snarest etter kassering.  

- Kalv under 40 kg kasseres ikke om det ikke er andre forhold som tilsier dette. Det ses 
imidlertid som positivt at slike dyr tas ut, så disse skal ikke belaste kvoten til det 
enkelte lag, men trekkes fra valdets samlede kvote. Kalv under 40 kg skal derfor føres 
og handteres som andre skutte dyr, men det skal kommenteres under merknader i 
sett-elg skjema at det er skutt kalv under 40 kg. 

- Kommunens kontrollører har kontrollmyndighet av type dyr som er skutt og 
eventuelle nedklassinger. 
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Fordeling av fellingskvoten 
Det er Elgforvaltningsrådet som fatter vedtak om fordeling av fellingskvoten i Aurskog-Høland vald 

mellom jaktfeltene. Grunnkvoten, inndelt i kategori dyr, skal fordeles med bakgrunn i tellende areal 

og forrige periodes avskyting med en justering av differansen mellom det jaktfelt med flest og 

færrest daa bak hver tildeling, men Elgforvaltningsrådet kan fatte vedtak om avvik fra dette 

hovedprinsippet når en eller flere av nedennevnte forutsetninger er til stede: 

- Et jaktfelt ønsker mindre kvote 

- Et jaktfelt overholder ikke kvoten eller elgvaldets målsetninger om alders- og kjønnsfordeling 

i uttaket. 

- Ved en økning i antall viltpåkjørsler. 

- Ved at det dokumenteres uakseptable skader på skog og innmark. 

- Ved tvister i enkelte jaktfelt, hvor det kan være fare for at det felles flere dyr enn tildelt 

grunnkvote. 

- Dersom det skjer uforutsette endringer i elgtettheten innen området, synliggjort gjennom 

sett-elg registreringer, fellingsstatistikk eller andre forhold. 

Jaktfelt Tildeling 2013-2015 

  Kalv/frie dyr Ungdyr/kalv Eldre okse Eldre ku Sum 

        

Harethon   65 12 13 90 

Kjølen   68 12 14 94 

Mangenskogen   53 9 11 73 

Setta   61 11 13 85 

Setskog   72 13 15 100 

Soprim/Skullerud   55 10 11 76 

Hølvannet   45 8 10 63 

Langstranda   34 6 7 47 

Snartjernåsen   52 9 11 72 

Dalsroa   70 13 15 98 

Tunnsjøen   94 17 19 130 

Elgheia   65 12 13 90 

Setten&Mjermen   45 8 10 63 

Linken   49 9 10 68 

Tilleggsdyr 90    90 

        

Sum 90 828 149 172 1239 

Figur 20. Fordeling av kvote. 

Hvert jaktfelt får tildelt en spesifisert 

grunnkvote for hele bestandsplanperioden 

samlet. Jaktfeltene oppfordres til å ha en mest 

mulig jevn årlig avskyting, men har anledning 

til å variere kjønns- og 

alderssammensetningen i uttaket mellom år 

så lenge fordelingen i det totale uttaket i løpet 

av bestandsplanperioden er i 

overensstemmelse med Elgforvaltningsrådets 

målsetning. Jaktfeltene kan også overskride 

antall dyr i uttaket det aktuelle år med inntil 

10 % av en jevn avskyting så lenge 
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sluttsummen stemmer med tildelt kvote for 

perioden. Det anbefales imidlertid og årlig 

sette opp en fordeling av kvoten for de 

enkelte jaktlag basert på jevn avskyting og hva 

som er igjen av kvoten.  

Jaktfeltets, eller det enkelte lags kvote, kan 

ikke flyttes til andre jaktfelt uten rådets 

godkjenning. ”Jaktmessig oppførsel” mellom 

nabolag kan imidlertid godtas uten videre 

samtykke enn av berørte jaktlag. 

Selv om grunnkvoten tildeles jaktfeltene for 

hele bestandsplanperioden samlet, har 

elgforvaltningsrådet anledning til å redusere 

kvotene underveis i perioden hvis dette er 

bestandsmessig fornuftig. Det kan også 

besluttes å øke kvotene underveis, men til 

dette kreves godkjenning fra kommunen. Om 

forhold tilsier det kan også 

Elgforvaltningsrådet godta avvik fra 

prosentsatsen mellom de ulike kategorier dyr i 

tildelt kvote.  

 
 

 

Tilleggsdyr: 
- Tilleggsdyr fordeles til jaktlag eller jaktfelt etter at jaktlagsleder har meldt ønske om 

tilleggsdyr til jaktfeltleder i forkant av et fordelingsmøte i Elgforvaltningsrådet. 

- Fordelingsmøtet skal finne sted første mandag etter tredje helg med jakt. Kan avvikes, 

men dette skal gjøres kjent før jakta. 

- Ved tildeling av tilleggsdyr til jaktlag/jaktfelt skal dette skje etter en vurdering av 

trafikkpåkjørsler, andel av grunnkvoten som er skutt, innstilling fra jaktfeltleder, areal 

og eventuell feilskyting for det aktuelle lag/jaktfelt. 

- Spesifikke dyr, som f.eks. problemdyr, fallvilt til fordeling eller andre dyr som rådet 

enes om å prioritere uttak av, fordeles først. 

- Med unntak av spesifikke dyr, tildeles tilleggsdyr som kalv. 

- Et lag kan ikke tildeles mer enn 50 % av grunnkvota i 3 års perioden.  

- Det er frivillig å søke om tilleggsdyr for det enkelte lag. Elgforvaltningsrådet kan også 

velge ikke å dele ut tilleggsdyr ved eventuelle endringer i elgstammen. 

- Felles ikke tildelt tilleggsdyr, trekkes dette tilbake etter jakta og inngår i restkvoten for 

neste år.  

- Påtreffes klart morløse kalver under jakta skal disse felles og trekkes av 

tilleggsdyrkvota i samråd med jaktfeltleder.  

- Velger et jaktfelt å gi fra seg grunnkvote til felles fordeling, deles disse ut på lik linje 

med andre tilleggsdyr. 

- Etter endt jakt og sammen med sett-elg skjema, skal det rapporteres til jaktfeltleder og 

valdet om tilleggsdyr ble skutt. 



5. Organisering 

Elgforvaltningsrådet 
Elgforvaltningsrådet representerer jaktrettighetshaverne og består av lederne for de 14 jaktfelt som 

kommunen er inndelt i. 

Arbeidsutvalget i Elgforvaltningsrådet består av 5 personer, valgt blant de 14 jaktfeltlederne på 

årsmøtet. Arbeidsutvalgets medlemmer velges for 1 år av gangen, og funksjonstiden for de enkelte 

medlemmene bør ikke overstige 6 år (jfr. Vedtekter for Elgforvaltningsrådet). 

Elgforvaltningsrådet skal være et kontaktorgan mellom jaktrettshaverne og kommunens ansvarlige 

viltforvalting. Dette innebærer å sette opp og inngå avskytningsavtale med kommunen med 

bakgrunn i godkjent vald, rapportere utfallet av jakta og henstille til kommunen med hensyn til 

kvotestørrelser og andre forvaltingsspørsmål. Videre skal Elgforvaltningsrådet ha kontakt med 

jaktlagen

 

6. Regler for valdet 
 

Det enkelte jaktfelt er forpliktet overfor Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland elgvald i henhold til 
Elgforvaltningsrådets vedtekter og vedtak fattet av rådet. 

Kommunen (offentlig part) 
Kommunen skal godkjenne bestandsplan og vald, og kontrollere skutte dyr. Kommunen legger 

overordnede føring for elgforvaltningen gjennom ”Fagplan for viltforvaltning”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakttid 
Jakttid i perioden 2007-2009 og 2010-2012 

har vært 5.oktober til 31.oktober og 

8.november til 21.november. 

Elgforvaltningsrådet anmodet i 2012 Aurskog-

Høland kommune å søke om en utvidelse av 

dette til å gjelde 1.november til 23.desember, 

men dette ble stoppet i formannskapet. 

Jakttid per i dag og ut 2013 er som i de to 

foregående bestandsplanperiodene.  

Det er imidlertid ønskelig fra 

Elgforvaltningsrådet å jobbe videre med 

denne saken og på nytt anmode Aurskog-

Høland kommune om å søke utvidelse av 

elgjakta i perioden 1.november til 

23.desember. I følge tilbakemelding fra 

Akershus fylkeskommune er det her positivt 

med samlede søknader fra flere kommuner i 

Akershus.  

Bakgrunnen for en slik søknad vil være et 

ønske om økt presisjon i forvaltningen, økte 

muligheter for næringsutvikling og en større 

tilpassning til nærvær av store rovdyr. En 

forlengelse av jakttiden vil også ha en positiv 

rekreasjons effekt da mange av kommunens 

innbyggere er engasjert i og rundt elgjakten.  

 

Økonomisk betyr det også mye, og vi hentet i 

2012 ut kjøttverdier for ca 4 millioner kroner. 

Verdien av selve jakta og den indirekte 

økonomiske omsetningen, som for utstyr, 

oppskyting, hytteutleie mm. overgår 

kjøttverdien en høy gang. En utvidelse av 

jakttiden vil være positivt i denne 

sammenhengen. 

Ved en ytterligere utvidelse av jakttiden er det 

imidlertid svært viktig at elgjegerne tar hensyn 

til andre brukergrupper, og vi merker en viss 

skepsis, ikke bare fra småvilt- og rådyrjegere 

som i dag har en lang jakttid, men også fra 

turgåere og det generelle friluftslivet. Mye av 

dette grunner antagelig i den tro at elgjakten 

vil foregå like intensivt i november og 

desember, som den har foregått i oktober, 

noe som ikke er sannsynlig. Erfaring så langt 

fra Eidskog som i 2012 fikk utvidet jakttid fra 

1. november til 23.desember, viser tilnærmet 

den samme jaktinnsatsen som i Aurskog-

Høland i den utvidete perioden, med den 

forskjellen at i Aurskog-Høland foregår dette 

over 2 uker, mens i Eidskog foregår det over 

nesten 8 uker. Det samlede jakttrykket blir 

derfor svært redusert ved en forlengelse av 

jakttiden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Dyr som ikke belaster kvoten 
Dyr som etter attest fra veterinær eller 
annen med kontrollmyndighet godkjent av 
kommunen, ikke er folkemat, belaster ikke 
kvoten og registreres heller ikke som skutt i 
sett-elg, men skal nevnes i kommentarer på 
sett-elg fra jaktfeltet. Kasseringsattest skal 
sendes kommunen snarest etter kassering.  
 
Det refereres videre til § 28 i Forskrift om 
utøvelse av jakt, felling og fangst: 
 
”Avliving av skadet storvilt i ordinær jakttid 
eller fellingsperiode  
       Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid 
eller fellingsperiode treffer på storvilt som er 
såret eller skadet slik at det er påført store 
lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal 
avlive dyret for å hindre unødige lidelser.  
       Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt 
og bever har fellingstillatelse på tilsvarende 
kategori dyr, skal vedkommende straks ta 
stilling til om dyret skal tas på egen 
fellingskvote. Tar ikke jegeren dyret på sin 
fellingskvote tilfaller hjortevilt og bever 
kommunen, mens annet storvilt tilfaller 

Viltfondet. Dyret skal straks gjøres opp slik at 
kjøttet ikke tar skade. Transport av slikt kjøtt 
må ikke foretas før melding er gitt etter tredje 
ledd. Er kjøttet ikke brukbart, skal det 
plasseres slik at det skjemmer terrenget minst 
mulig. Melding om avlivingen skal så snart 
som råd gis til kommune og valdansvarlig 
representant.” 
 
Og videre til rundskrivet som er gitt ut i 
forbindelse med denne forskriften: 
 
”Vilt som etter felling viser seg å være skadet, 
magert eller på annen måte oppfattes som 
mindreverdig skal som hovedregel tas på 
kvoten på ordinært måte. Et unntak fra dette 
er dyr som ved attest fra offentlig 
kjøttkontroll, dokumenteres å være uegnet til 
menneskeføde, og som blir kassert i s n helhet. 
Slike dyr skal ikke belastes valdets kvote, men 
innrapporteres av kommunen som irregulær 
avgang. Hele dyret, også gevir, tilfaller da 
kommunen. Det forutsettes at felling av nytt 
dyr skjer innenfor den ordinære jakttid.” 

 

 

Feilskyting 
Det jaktlag som feller feil dyr i forhold til tildelt kvote, skal umiddelbart melde dette til 
jaktfeltsleder. Det henstilles om at følgende retningslinjer blir fulgt: 

1. Er det et annet jaktlag innad i jaktfeltet som har igjen tilsvarende dyr på planperiodens 
kvote, plikter dette å belaste sin kvote med det feilskutte dyret. Dette laget kan velge om 
det vil motta dyret fysisk eller ved bytte av kvote senere år. Er det flere jaktlag innad i 
jaktfeltet som har igjen slikt dyr og ingen ønsker å inngå i en bytteordning, avgjøres tildeling 
ved loddtrekning. 

2. Dersom feilskytingen resulterer i at man i jaktfeltet overskrider 10 % jevn avskyting innenfor 
perioden, eller går utover jaktfeltets totale kvote på denne type dyr i 
bestandsplansperioden, byttes dyret med det nærmest beliggende jaktfeltet som har igjen 
tilsvarende dyr etter det samme prinsippet som nevnt under pkt. 1. 
 

Om et dyr må overleveres fysisk, står jaktlaget som har forårsaket feilskytingen, ansvarlig for fullført 
flåing og slakting. Skinn, hode m. event. gevir, hjerte samt det som er nødvendig for 
veterinærkontroll, følger dyret. 
 



Bestandsplan Aurskog-Høland Elgvald 2013-2015 

28 
 

 

Varsling og ettersøk av skadeskutt elg 
Hvert jaktlag er ansvarlige for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til gjeldende 

lover og forskrifter. Jaktlagene er ansvarlige for at de har skriftlig avtale med godkjent 

ettersøksekvipasje, eller har egen ekvipasje. 

Utdrag av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst: 

§ 27. Ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret storvilt 

”….Jegerne og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens 

ettersøk pågår. Innen valdets grenser (Kommentar: Aurskog-Høland elgvald) skal ettersøk om 

nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. På annet vald opphører retten til ettersøk og felling 

ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn i valdet.” 

……. 

”Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette 

jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold. Jeger og jaktlag 

som har deltatt ved skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i 

det videre ettersøk.” 

Rapportering 
Under jakta skal det raskest mulig (samme 

dag) rapporteres til jaktfeltansvarlig/jaktleder i 

berørte nabolag dersom det har skjedd 

skadeskyting med resultatløst ettersøk, og til 

ansvarlige for skadefelling i kommunen.  

Etter jakt og senest innen 3 dager etter siste 

jaktdag, skal jaktlagene sende sett-elg skjema, 

fullstendig utfylt, til jaktfeltleder. Sett-elg 

skjemaene må være kommunen i hende 

senest 10 dager etter endt jakt. 

 

Kontroll 
Kommunen gjennomfører kontroll av felte dyr. Kommunens kontrollør, veterinær og mattilsynet har 

myndighet til å kassere felt dyr. Laget skal da motta en rapport som oversendes kommunen.. 

Kontrollør skal også vurdere dyr med kjøttsvinn (se punkt under Avskytingsmodell). 

Av alle felte dyr skal kjønn, alder, slaktevekt og antall tagger på okse registreres av jaktlagene. 

Elgforvaltningsrådet skal informere jaktlagene ved innsamling av organer eller annet, iverksatt av 

myndighetene eller Rådet selv. 
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7. Godkjenning av bestandsplanen 
 

 

 

Godkjenning av bestandsplanen av jaktrettshaverne 
Bestandsplanen er godkjent av Aurskog-Høland Elgforvaltningsråd og danner grunnlag for å søke 

kommunen om godkjenning av bestandsplanen og inngåelse av avskytingsavtale. 

 

 

 

 

_________________     _____________________________________ 
Dato       For Aurskog-Høland Elgforvaltningsråd 

 

 

 

 

Godkjenning av bestandsplanen av kommunen 
Aurskog-Høland kommune v/viltnemda har ved vedtak av ___________sak____________godkjennt 

forliggende bestandsplan for elg for Aurskog-Høland elgvald i henhold til Hjorteviltforskriftens § 14. 

       _____________________________________ 
       Aurskog-Høland kommune 
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Vedlegg 1. Avskytingsavtale 2013-2015 
I henhold til godkjent bestandsplan inngås følgende avtale mellom Aurskog-Høland kommune 

v/viltnemda og Aurskog-Høland Elgforvaltningsråd: 

1. Aurskog-Høland Elgforvaltningsråd tildeles 1239 valgfrie dyr med hjemmel i Viltlovens 

forskrift om forvaltninga av hjortevilt § 14. Tildelingen gjelder for planperioden 2013-2015. 

2. Aurskog-Høland Elgforvaltingsråd har følgende plan for avskyting og tildeling av kvoten i 

planperioden 2013-2015: 

Bestandstetthet, beitepress og jakttrykket varierer innenfor planområdet. For å oppnå en ønsket 

differensiering i avskytingen splittes kvoten i en grunnkvote og en restkvote. Grunnkvoten fordeles 

på de enkelte jaktfelt etter avskyting i forrige planperiode og etter tellende areal, mens restkvoten 

fordeles i løpet av jaktperioden av Elgforvaltningsrådet. 

For planperioden samlet, fordeler grunnkvoten og restkvoten seg slik: 

 Kalv/frie 
dyr 

72 % 
Ungdyr/Kalv 

13 % Eldre 
okse 

15 % Eldre 
ku 

Total kvote 

Sum 
grunnkvote 

 829 149 172 1148 

Restkvote til 
fordeling 

90    90 

Totalt 90 828 149 172 1239 

 

Tabellen angir hvor mange dyr som maksimalt kan felles. Kalv kan skytes i stedet for dyr i de angitte 

kategorier, og 1,5 års dyr kan felles i stedet for eldre dyr. 

3. Kommunen kan ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan trekke godkjenning av 

avskytingsavtalen tilbake, eventuelt ikke godkjenne ny bestandsplan. Vesentlig avvik vil bl.a. 

inntreffe når det felles mer enn 3 % over det som er tildelt. 

4. Kommunens viltansvarlig kan gjennomøfre kontroll av felte dyr. 

5. Bestandsplanområdet forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver/sett-elg skjema til 

kommunen og følge opp event. organ innsamling etter initativ fra Direktoratet for 

Naturforvaltning, fylkeskommunen eller kommunen. 

6. Det enkelte jaktfelt kan ikke pålegges å felle elg. Jaktfeltet kan derfor selv avgjøre om det skal 

felles færre dyr enn hva tildelingen legger opp til. Det skal i så fall i god tid rapporteres til 

Elgforvaltningsrådets leder slik at disse dyrene kan påplusses restkvoten. 

 

_____________________________ 
Sted/Dato 
 
 
 
_____________________________    _______________________________ 
For Elgforvaltningsrådet     For kommunen/Viltnemda 
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Vedlegg 2. Oversikt over jaktfelt og lag. 
H

a
re

th
o

n
 

Jaktfeltleder: Ole Edward Hagen Areal: 

Østsiden j.l. Einar Berger 2 049 

Ulviken / Aasnes j.l. Nils Halvor Krog 10 770 

Hareton j.l. Edgar Harethon 7 279 

Sletner j.l. Ole Edward Hagen 8 742 

Ekeberg / Killingmo j.l. Åge Kristensen 11 297 

Borstad / Ullerud j.l. Sverre Sletner 2 125 

Loxhaug j.l. Asle Bjelland 9 840 

Dingsrudåsen j.l. Tore Hedum 8 265 

Sum for Jaktfeltet 
 

60 367 

 K
jø

le
n

 

Jaktfeltleder: Kåre Skedsmo Areal: 

Toverud j.l. Lars Toverud 6 670 

V. Nordby j.l. Lars Henrik Sundby 
 

N. Berger Seterskog j.l. Lars Henrik Sundby 25 967 

N. Nordby j.l. Terje Trætteberg 
 

Lundberg j.l. Georg Stang 9 700 

Ovlien j.l. Kjell Tore Skedsmo 
 

Husmo j.l. Tor Melby 24 653 

Sum for Jaktfeltet 
 

66 990 

M
a
n

g
e
n

s
k
o

g
e

n
 

Jaktfeltleder: Aksel Odd Haneborg Areal: 

Søndre Mangen j.l. Aksel Odd Haneborg 22110 

H. Haneborgs barn j.l. Åge Merli 25 605 

Vislie sameie j.l. Odd Vislie 5 748 

Sum for Jaktfeltet: 
 

53 463 

S
e
tt

a
 

Jaktfeltleder: Rolf Th. Holm Areal: 

Eidsverket j.l. Freddy Bakker 20 584 

Tanum/Holm (Setskog j.l.) Øyvind Eriksen 34 493 

Ringsbu j.l. Thor Ringsbu 
 

 Østre Bunæs j.l. Anne Cathrine Bunæs 3 695 

Aurset j.l. Henry M. Ødegaard 4 366 

Kjelle V.G.S. Stig Helge Basnes 4 061 

Sum for Jaktfeltet: 
 

67 199 

S
e
ts

k
o

g
 

Jaktfeltleder: Mads Wiel Areal: 

Gløtta / Tangen j.l. Sigmund Heggedal 31 509 

Mads Wiels j.l. Mads Wiel 40 394 

Tukkensetra j.l. Truls Holthe 8 181 

Sum for Jaktfeltet: 
 

80 084 
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S
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 Jaktfeltleder: Jørn Skullerud Areal: 

Søndre Skullerud j.l. Jørn Skullerud 14 813 

Søndre Soprim j.l. Kjetil Simonsen 17 644 

Tresjøen j.l. Bjarne Dalen 13 444 

Nordre Skullerud j.l. Øistein Lundberg 7 478 

Sum for Jaktfeltet: 
 

53 379 

H
ø

lv
a
n

n
e
t 

Jaktfeltleder: Jon Kristian Kolstad Areal: 

Thorstein Øiseths j.l. Anne Øiseth 5 321 

Skarabøl j.l. Per Andre Bjerkenes 5 256 

Kinnarslund j.l. Jørn Østreng 3 503 

Bergsjø j.l. Ole Jørgen Kolstad 7 321 

Østreng j.l. Jon Kristian Kolstad 14 366 

Tøyen j.l. Kai Næss 5 500 

Sum for Jaktfeltet: 
 

41 267 

L
a
n

g
s
tr

a
n

d
a

 Jaktfeltleder: Per Steinar Slang Areal: 

Trinnberg/Kragtorp j.l. Halvor Børresen 13 487 

Stomperud j.l. Johan Arthur Torp 7 464 

Stenersby j.l. Lars Østby 10 144 

Sum for Jaktfeltet: 
 

31 095 

S
n

a
rt

je
rn

å
s
e
n

 

Jaktfeltleder: Leif Reier Tønneberg Areal: 

Auten og Naddum j.l. Nils Henry Trovåg 7 766 

Øsken j.l. Odd Lintho 5 766 

Halhorn j.l. Per Erik Nilssen 4 229 

Klava I og II j.l. Terje Borstad 6 491 

Ihlebæk j.l. Magne Aamodt 7 410 

Sandem j.l. Arne Christian Dalen 13 059 

Thor Heyerdahl j.l. Sten Heyerdahl 2 227 

Sum for Jaktfeltet: 
 

46 948 

D
a
ls

ro
a

 

Jaktfeltleder: Jan Sofus Haugen Areal: 

Bjørnebråten j.l. Svein Fossbråten 10347 

Ensrud j.l. Øyvind Stigen 7050 

Mørk j.l. Reidar Granerud 13232 

Klaput og Solberg j.l Per Fjeld 8871 

Vardåsen og Vestreng j.l. Rune Havnås 7924 

Grepperud og Gangnæs j.l. Jahn Arvid Svendsen 10441 

Hellesjø og Enger j.l. Roy Hellesjø 3884 

Sum for Jaktfeltet: 
 

61 749 
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Jaktfeltleder: Frode Solheim Areal: 

Prestegårdsskogen j.l. Vegard Tønsberg 10274 

Lomsnes og Tønsberg j.l. Harald Christian Tønsberg 10938 

H. R. Astrup j.l. Fredrik Aalerud 22464 

Mo j.l. Frode Solheim 7516 

Larsbråtan j.l. Willy Kristiansen 
 

Stangeskovene/Høland j.l. Bjørn Lybæk 35677 

Stangeskovene Gullerud Knut Løken 
 

Stangeskovene Ensrud Erling Stokkebæk 
 

Stangekovene Thunsberg/Midtskog Bjarne Tønsberg 
 

Sum for Jaktfeltet: 
 

86 869 

E
lg

h
e
ia

 

Jaktfeltleder: Didrik Holmsen Areal: 

Lier j.l. Stein Lier 3699 

Ruud og Halvorsrud j.l. Magne Gromsrud 11601 

Ruud og Skrepstad j.l. Ragnar Heide 9238 

Hornåseng j.l. Jahn Helge Svendsen 10512 

Botner j.l. Hroar Braathen 5463 

Logn j.l. Didrik Holmsen 9706 

Brangerud j.l. Ove Merli 3037 

Rakstad j.l. Willy Fosskaug 2010 

Sultan j.l. Øyvind Nitteberg 4269 

Sum for Jaktfeltet: 
 

59 535 

S
e
tt

e
n

 o
g

 M
je

rm
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 Jaktfeltleder: Fredrik Gedde Areal: 

Snarholt/Holmbro j.l. Magne Holmbro 10065 

Holmedahl j.l. Sigurd Martin Holmedahl 2411 

Mjermenområdet j.l. Bjørn O. Kyhen 16183 

Tromåsen j.l. Kristian Holmedahl 3093 

Bolstad j.l. Fredrik Gedde 15159 

Sum for Jaktfeltet: 
 

46 911 

L
in

k
e
n

 

Jaktfeltleder: Knut E. A. Lundin Areal: 

J. Matheson j.l. Knut E. A. Lundin 18584 

Haneborg j.l. David Foss-Haneborg 13857 

S. Hanneborgs j.l. Kasper Hanneborg 14363 

Sum for Jaktfeltet: 
 

46 804 

Aurskog-Høland elgvald: Areal: 

802 542 
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Vedlegg 3. Kart over valdets grenser. 
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Vedlegg 4. Kart over avskyting 2010-2012 og påkjørsler 

 


