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Mål med prosjektetMål med prosjektet

� Undersøke sammenhengen mellom tettheten av 
hjortelusfluer og

● alder

● slaktevekt

● kjønn

● geografi

� Undersøke stress-nivået hos elgen, er det en 
sammenheng mellom høy tetthet av hjortelusfluer 
og nivået av stress-hormonet kortisol ?
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MetodeMetode

� Alle hudbitene ble klipt med «ku-klipper» og pelsen 
nøye undersøkt for parasitter (hjortelusflue og flått)
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HypoteserHypoteser
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� Hjortelusflue tettheten høyest i:

● vinterhabitatet (ung furuskog)

● områder med høy elgtetthet

● søndre del av ERRØ

● elg med høyt nivå av stress-
hormonet kortisol
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2 km 2 km 

Totalt areal ≈ Totalt areal ≈ 
12.5 km12.5 km22

� Habitat kart:
● GIS: buffer med 2 km radius 

rundt fellingssted 

● 2 km radius => 12.5 km2 ≈ 
hjemmområde til stasjonære 
elg på høsten
(Rolandsen et al, 2012)

● andelen av ulike
lanskapsvariabler 
innenfor det estimerte
hjemmeområdet ble
beregnet

Kilde:  Statens kartverk & 
Norsk Institutt for naturforskning
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Resultater ERRØ

● alle elgene hadde hjortelusfluer

● stor variasjon i tetthet per hudbit undersøkt:
� 430 på en ungokse fra Aurskog-Høland

� 1 på ei kvige fra Eidskog

� 0,001 – 1,405 hjortelusfluer/cm²

● høyest tetthet i 1,5 årige okser

● lave tettheter av hjortelusfluer gir svak/ingen 
effekt av på stressnivået og slaktevekt, men 
usikre tolkning av resultatene
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Resultater ERRØ (forts)

● tettheten av hjortelusflue var høyest i:
� elghabitater dominert av furuskog 

� sørlige delen av ERRØ (Aurskog-Høland)

� områder med høy elgtetthet

● tettheten av hjortelusflue var minst i:
� elghabitater dominert av myr

� nordlige delen av ERRØ 

� de høyest liggende områder av ERRØ 



14.02.2013

8

Tusen takk for god innsats under jakta i 
2010!!


