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Sammendrag

Summary
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Wam H. K., Hjeljord O. and E. J. Solberg. 2007. From the
project ”Biological and economic carrying capacity for
moose in Norway”: The state of moose browse in
Vegårshei, Kjose, Re, Sande, Halden, Rakkestad,
Aurskog, Finnskogen and Stjørdal 2005-2006. INA
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Sommeren 2005 og 2006 studerte vi elgens beitevalg
og beitetilbud i tolv områder med varierende beiteslitasje
og elgkondisjon, fra Aust-Agder i sør til Trøndelag i nord.
Prøver av sommermøkk (N=175) viste at få arter
var mengdemessig viktig i dietten: ROS, vier, bjørk,
blåbærlyng, bringebær og gras utgjorde totalt 75-90%
av prøveinnholdet. Vest for Oslofjorden var det størst
innslag av ROS (50%) og blåbærlyng (15%). På østsida
og i Stjørdal var det mer jevnt fordelt med 10-20%
blåbærlyng, vier, gras, ROS og bjørk. I Stjørdal var
dessuten bringebær et betydelig innslag (35%).
Skuddproduksjon av lauv og furu varierte mye
mellom områder, både i mengde og i forholdet mellom
høyt preferert (ROS og vier) og lite preferert (bjørk og
eik) lauv. Totalproduksjonen var størst i Re, hvor det
skilte nær 3x til områdene med lavest produksjon. Fem
områder hadde mer høyt preferert enn lite preferert
lauv: Stjørdal (2.5x), Rakkestad (1.3x), Halden (1.3x),
Aurskog S. (1.2x) og Re (1.1x). Aurskog V. og Sande Ø.
hadde 50:50. De øvrige: Sande V. (0.8x), Kjose (0.5x),
Aurskog N. (0.3x), Vegårshei (0.3x) og Finnskogen (0.2x).
Av beiteplanter i feltsjiktet dominerte produksjon
av lyng og gras med 2x så høy dekning av lyng som av
gras områdene sett under ett. I vest utgjorde blåbær
70% av lyngen mot 40% i øst. Det var med få unntak
ubetydelig med høge urter, storbregner og bringebær.
Tilgang til sommer kvalitetsbeite (kvist/lauv av ROS
og vier) forklarte mer av variasjonen i kalvvekter (89%
i vest og 74% i øst) enn alt sommerbeite (kvist/lauv av
ROS, vier, eik og bjørk). Vinterbeite (furubar og kvist
av lauvtrær) forklarte nær dobbelt så mye av
kalvvektene i øst som i vest (hhv. 73% og 40%).
ROS har tradisjonelt vært brukt som en viktig
indikatorart på beiteslitasje. Sett ut ifra ROS viste
sommerbeitene i vår studie minst like stor slitasje i øst
som i vest, til tross for høyere vekter på østsida. Det
viktigste elgbeitet i vest viste derimot et hardere
beitepress (ROS, 58% av skudd var beita) enn det
viktigste beitet i øst (vier og bjørk, 34% av skudd var
beita). Vi har klassifisert det akkumulerte beitetrykket i
områdene Sande V., Kjose, Finnskogen, Aurskog N.
og Aurskog V. som høy grad av overbeite. Vegårshei
som høyt, men minkende. I Aurskog S. som middels. I
Sande Ø., Halden og Stjørdal som lavt/middels, men
økende. I Re og Rakkestad som lavt.
Rapporten avsluttes med oppsummerende
konklusjoner for hvert enkeltområde om nåværende
”bæreevne” for elg i lys av områdets naturgrunnlag for
elgbeite, dagens beitetilbud og beiteslitasje.

In the summers of 2005 and 2006 we studied moose
browse preferences and availability on twelve Norwegian
moose ranges with varying browsing pressure and moose
body condition.
Summer fecal samples (N=175) showed that only a
few species dominated the diet: rowan (Sorbus aucuparia),
aspen (Populus tremula), willow (Salix spp.), birch (Betula
pubescens, Betula pendula), bilberry (Vaccinium myrtillus),
raspberry (Rubus idaeus) and grasses (Gramineae) together
made up 75-90% of fecal contents. On the western side
of the Oslofjord rowan/aspen/salix (50%) and bilberry
(15%) were the most abundant. On the eastern side no
single plant group dominated: bilberry, willow, grasses,
rowan, aspen and birch each contributed 10-20%.
There was much variation in shoot production
between areas, both in total amount produced and in
ratio highly preferred : less preferred browse species.
Browse production was three times higher on the range
producing the most (an area in the west) compared to
the areas with the least browse production. Five areas
had more highly preferred than less preferred browse
available (ratio 1.1x-2.5x), two areas had 50: 50 and
five areas had ratios 0.2x-0.8x.
In general, blueberry and heather together with
grasses dominated the field layer, with the coverage of
blueberry and heather being twice that of grasses. On
the western side of the Oslofjord, bilberry was more
abundant than heather (70% bilberry), while the
opposite was the case on the east side (40% bilberry).
With a few exceptions, there was very little tall herbs
and ferns. Raspberry was also uncommon.
Availability of high-quality summer browse, ROS
(rowan/aspen/salix), explained more of the variation
in calf bodyweights in the west than in the east (89%
versus 74%), while winterbrowse (deciduous browse
together with pine (Pinus silvestris)) explained more of
the variation in the east (73% versus 40% in the west).
The most palatable species (ROS) was heavily
browsed. The degree of browsing did not differ
between the west and east, although moose were
heavier on the east side. However, browsing pressure
on the area’s most important browse species was higher
in the west (58% of shoots browsed, ROS being the
most important), compared to the east (34% shoots
browsed, salix and birch being the most important).
In the final part of the report, we discuss
differences in browsing pressure and carrying capacity
of these twelve moose ranges in relation to browse
production and moose body condition.
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Forord
Vi presenterer her en registrering av elgbeiter utført
sommeren 2005-2006 i tolv områder fra Aust-Agder i
sør til Trøndelag i nord. Undersøkelsen er gjort av
Institutt for naturforvaltning ved UMB, i samarbeid
med Erling Solberg ved NINA. Den er et ledd i
doktorgraden ”Biologisk og økonomisk bæreevne for
elg i Norge”. Stipendiat Hilde K. Wam har stått for det
vesentlige av materialbehandlingen. Den endelige
avhandlingen vil omfatte mer inngående studier av
forholdet mellom beiter og elgkondisjon enn det vi
presenterer i denne rapporten. Her tar vi først og fremst
for oss tilstanden på beitene.
Elgbeiteproblematikk er som kjent en forvaltningsutfordring med mange variabler. Som vanlig er innen
elgforskningen - for hvert svar vi får synes det å dukke
opp tre nye! Ei heller denne rapporten gir de mye
etterspurte konkrete tall for hvor mange elger det er mat
til der ute. Men av alle de undersøkelser som er gjort på
temaet i det store, lille elglandet Norge, er dette
utvilsomt den mest omfattende. Gledelig er det derfor
at det allerede nå er klart at prosjektet har gitt mye ny
innsikt - kunnskap som på sikt kan munne ut i en
sikrere og mer bærekraftig elgforvaltning.
Olav Hjeljord
(prosjektansvarlig)
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Bakgrunn for undersøkelsen
Gjennom jegerne samles det årlig inn omfattende
data på bestandsvariasjoner, kjønnsforhold, vekter og
kalvproduksjon. Dette er og vil fortsette å være det
viktigste grunnlaget for elgforvaltningen.
Erfaringer fra distrikter med kraftig nedgang i
elgkondisjon vitner imidlertid om at det kan ta tid å snu
en negativ utvikling når den først har gått for langt.
Flere steder fortsetter vektene å falle selv om bestanden
reduseres. Nøkkelordet er ”forsinkede effekter” som
kan virke på både elgene og beitene. Dette understreker
at beiteovervåkning er nødvendig for å kunne sette inn
tiltak til rett tid. Herunder kommer også muligheten for
å overvåke beiteskader på økonomisk viktige treslag
som furu.

Det vi vil ha svar på
Med denne beiteundersøkelsen ønsker vi i første
omgang å kartlegge elgens beiter og se elgvektene i lys
av beitetilbudet. Når vi på sikt har fremskaffet nok data,
er målet å anslå ulike regioners tidsaktuelle bæreevne for
elg. Undersøkelsen har også gitt verdifulle data for å
vurdere omfanget av skader på furuforyngelse i lys av
elgtetthet. Sistnevnte materiale må imidlertid suppleres
med andre data før vi kan gå nærmere inn på problemet.
Temaet blir derfor bare overfladisk behandlet her.
Det teoretiske utgangspunktet for å estimere
biologisk bæreevne for elg er nokså enkelt: vektene
bestemmes av bestandstetthet i forhold til beitetilbud.
Beitetilbudet bestemmes av markas iboende produksjonsevne (bonitet, klima, geologi, topografi) og vegetasjonstype, som er tilnærmet upåvirkelig. Dertil kommer de
variable faktorene, som hogst og beiting (stormfelling,
brann og insekter kan også bidra, kanskje mer framover).
Jokeren ligger i å bestemme viktigheten av
KVALITET versus KVANTITET av beitet. Aktuelle
spørsmål er: Hvor avhengig er elg av de såkalte
kvalitetskomponentene i beitet som rogn, vier og høge
urter for å bli tung? Er lave vekter lave fordi det er lite
fôr pr dyr, eller fordi elgene ikke vil fylle vomma med
lite prefererte arter? Er en munnfull årsskudd fra
tidligere hardt kuet rogn like verdifullt for elg som en
tilsvarende munnfull fra ubetydelig beita trær?

Metode
Mer enn én million mål elgbeite registrert
Tolv områder á om lag 100.000 mål med varierende
beitetilstand og stor geografisk spredning inngikk i
undersøkelsen (Fig. 1): Vegårshei (Aust-Agder), Kjose
(Vestfold), Re (Vestfold), Sande Øst og -Vest (begge
Vestfold), Halden (Østfold), Rakkestad (Østfold),
Aurskog Sør/Nord/Vest (alle Akershus), Finnskogen
(Hedmark) og Stjørdal (Nord-Trøndelag).
Alle områdene vest for Oslofjorden med unntak av
Re har lave elgvekter. De lave vektene har vedvart
lengst i Kjose og Vegårshei, dernest i Sande vest, og

Figur 1. Tolv områder som inngår i UMB’s elgbeiteundersøkelse anno 2005-2006. Oransje ruter indikerer
lavere elgvekter, grønne ruter indikerer høyere vekter.

kortest i Sande Øst. Områdene øst for fjorden (samt
Stjørdal) har gjennomgående høye vekter. Aurskog
Nord har lavere vekter enn resten av østsida, men
likevel høyere enn lavvektsområdene i vest. Se
vedlegg for kart over områdene.
Sommermøkk fra mer enn 150 dyr
Det ble samlet inn 172 prøver av fersk elgmøkk i
juli-august. Variasjonen i møkkprøver fra elg er
såpass stor at 15 stk. må regnes som det absolutte
minimum for få et representativt bilde av elgenes
diett. Ideelt sett skal alle prøvene stamme fra ulike
dyr. Etter grundig gjennomgang av innhold i
prøvene, funndato og –sted, fant vi et fåtall prøver
som kan stamme fra ett og samme dyr. Totalt har vi
tilstrekkelig antall prøver fra ni av de tolv områdene.
I løpet av inneværende år vil vi forsøke å supplere
med flere prøver. Vi vil også samle inn vomprøver
fra trafikkdrept elg (sommer), og sammenlikne dette
med møkkprøvene.
Ved mikroskopisk analyse av møkk kan vi mer
presist bestemme innholdet i elgens sommerbeite
enn ved å registrere beitemerker direkte på
vegetasjonen. Analysene gir % treff på de ulike
artene. Dette kan ikke direkte overføres til mengde,
men bør snarere betraktes som hvor ofte elgene har
spist en art relativt til andre arter. En svakhet med
metoden er at den kan underestimere svært
lettfordøyelig fôr (som urter).
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Åtte tusen prøveflater registrert
Kartlegging av beitene ble organisert som en
prøveflatetakst. Registreringene ble gjort av trenede
mannskaper i juli-august. Hver mann takserte i alle
områder og like mye av hvert område. Stjørdal ble
taksert av bare én mann, som kun takserte dette
området. Minst 500 prøveflater ble taksert pr område.
Prøveflater (radius 2 m.) ble lagt systematisk langs
rette linjer over hele området (se vedlegg for plassering
av takstlinjene). Avstand mellom prøveflater var 15 m.
på beiteproduserende hogstflater og 75 m. i eldre skog.
På hver flate ble det notert bonitet, høydeklasse* og
vegetasjonstype. Antall beita og ubeita trær inntil 3
meters høyde av aktuelle arter (rogn, osp, selje, vier hvorav ørevier ble skilt ut for seg, bjørk, eik, annet lauv,
furu, gran og einer) ble talt opp. Samla dekningsgrad (%
av flatearealet) fra alle trær av hver art ble estimert fra
kroneomkretsen på sitt bredeste. Likeledes estimerte vi
dekningsgrad for aktuelle feltsjiktarter (bringebær, turt,
geitrams, mjødurt, rome, gullris, andre høge urter, låge
urter, ormetelg, skogburkne, strutseving, andre bregner,
blåbærlyng, annen lyng, smyle, andre grasaktige og lav).
På alle prøveflater med trær av rogn, osp, selje, vier,
furu, bjørk og eik ble det valgt representative prøvetrær
av hver art. Antall hhv. beita og ubeita skudd ble talt
opp, og vi målte skuddlengde på et gjennomsnittlig,
ubeita skudd. Vi målte også trehøyde og kronelengde,
og klassifiserte treet etter Solbraa’s beiteindeks.

Resultater: Elgens beitevalg
Beitespor på de fleste rogn, osp og vier
Som ventet viste nær sagt alle trær av elgens høyt
prefererte arter (rogn, osp, vier aktuelle her) spor etter
beiting. I snitt var 83% av rogna, 75% av ospa og 73%
av vieren beita, med omlag ± 10% variasjon mellom
områder. For bjørk og furu var det langt større
områdevariasjon, og denne variasjonen fulgte samme
mønster for begge artene (Fig. 2). Hvor hardt beita
trærne var (beitetrykket) dekkes i senere avsnitt.
Få arter utgjør det meste av sommerdietten
Det ble i snitt funnet 16 ulike planter pr møkkprøve
både i vest og i øst. Snittet pr område varierte fra 10 i
Sande Vest til 20 i Rakkestad. Områdevariasjonen var
den samme på begge sider av fjorden. Stjørdal hadde 15
planter i snitt. Det høyeste antall ulike planter som ble
funnet i en enkeltprøve var 25 (Rakkestad).
Til tross for dette nokså store mangfoldet, var det
kun noen få av artene som dominerte. Rogn, osp, vier,
bjørk, blåbærlyng, bringebær og gras utgjorde totalt 7590% pr prøve i alle områdene. Hvorvidt lauv eller
feltsjiktarter bidrog mest varierte mellom områder (Fig.
3). Vi fant dessuten en syd-nord gradient med mest lauv
i sør og svakt avtagende nordover.
Av lauv dominerte rogn og osp i vest, mens østsida
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Figur 2. Andel elgbeita trær på prøveflater i tolv
områder med varierende elgvekter anno 2005-2006. I
snitt inngår 145 furu og 250 bjørk pr område.

hadde noe mer artsvariasjon (Fig. 4). I Stjørdal fant
vi 16% rogn, 10% vier, 5% bjørk og ingen osp. I vest
skilte høyvektsområdet Re seg ut med langt mer vier
enn de øvrige områdene. I øst skilte Aurskog Nord
(noe lavere vekter) seg ut med betydelig mindre vier,
og noe mer bjørk. Osp ble funnet hovedsakelig i
vest. Her utgjorde osp 20% av møkkinnholdet (mest
osp fant vi i Vegårshei, 42%) mot kun 2% i øst.
Rogn ble funnet i hele 95% av alle prøvene. Rogn
dominerte likevel ikke totalt i enkeltprøvene. Kun to
av prøvene med rogn hadde >75% av arten, og
halvparten hadde <10%.
% lauv

Lauv versus feltsjikt (% av møkk)
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Figur 3. Andel lauv (rogn, osp, vier, bjørk) i forhold til
feltsjiktarter (blåbær, bringebær, gras) i sommermøkk
fra elg på ulik breddegrad anno 2005-06. Oransje sirkler
er områder med lavere vekter, grønne er høyere vekter.
% lauv er beregnet som lauv/(lauv+feltsjiktarter)*100.

* vår høydeklasseinndeling følger ikke 100% de tradisjonelle hogstklassene, slik begrepet brukes i skogforvaltningen. I vår takst er
høydeklassene som følger: h.kl. 0 = hogst siste år, h.kl. I < 0.5 m trehøyde, h.kl. II = 0.5-4 m, h.kl. III = 4-10 m, og h.kl. IV > 10 m
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a.

b.

Figur 4. Elgens viktigste beiteplanter i a.) busksjiktet og
b.) feltsjiktet jmf. analyser av sommermøkk anno 2005-06.
Øst = Halden, Rakkestad, Finnskogen, Aurskog Vest og
-Sør. Vest =Vegårshei, Kjose, Sande Øst og -Vest.

Av feltsjiktarter var blåbærlyng viktigst både i øst
og vest (med forbehold om at vi ikke kjenner reelt
innslag av urter, se metode. Det var for øvrig rester
av urter i 91% av prøvene). Blåbær ble faktisk
funnet i samtlige prøver! Som for rogn dominerte
likevel ikke blåbær de enkelte prøvene. Ingen prøver
hadde >75% blåbær, og en tredjedel hadde <10%.
Mest blåbær pr prøve ble det funnet i Aurskog (35%)
og i Sande (hhv. 25 og 33% i Sande Vest og
Øst). I Stjørdal fant vi 2x så mye bringebær (35%)
som blåbær (15%) pr prøve. Innhold av bringebær
varierte mye i prøvene, dvs. prøvene hadde enten
minimalt eller betydelig av arten.
Selv om det var gras i de fleste prøvene (98%),
var innholdet først og fremst merkbart i øst. Kun
hver 25. prøve i vest hadde >10% gras, mot hver 3.
prøve i øst. De viktigste plantene var: rørkvein,
smyle, svingel og sølvbunke. Smyle var den arten
som var i flest prøver, både på vest- og østsida. Det
meste som ble funnet av smyle i én og samme prøve
var 14%. For svingel, sølvbunke og rørkvein ble det
funnet prøver med opptil 60% av den enkelte art,
men i snitt var innholdet pr prøve kun 1-2% med
unntak av rørkvein i øst (fra Halden til Aurskog).
Her var arten et mer betydelig innslag: funnet i hver
2. prøve, og med et innhold pr prøve på 7%.
Av mengdemessig mindre viktig, men likevel
interessante funn, kan nevnes:
9 Eik ble funnet i 2 av 3 prøver i vest mot bare
hver 10. prøve i øst og ingen i Stjørdal. Eik ble
funnet i alle prøvene fra Vegårshei, men andelen
eik var i snitt bare 5% pr prøve. Samme andel
ble funnet i Kjose, mens prøver fra andre områder
på vestsida hadde ubetydelig mengder eik.
9 Røsslyng var i 9 av 10 prøver fra alle områdene
unntatt Rakkestad (3 av 4), Sande Vest (2 av 3) og
Re (1 av 3). Størst andel røsslyng pr prøve ble
funnet i Kjose (15%), Aurskog Nord (11%) og
Finnskogen (7%). For de øvrige områdene var
innholdet pr prøve <5%.
9 Bregner ble funnet i 2 av 3 prøver. Sande Vest
og Sande Øst hadde merkbart høyere andel
bregner pr prøve (hhv. 13 og 9%) enn andre
områder (<3%). Den høyeste andelen bregner
funnet i en enkeltprøve var 53% (Sande Vest).
9 I overkant av 50% av prøvene hadde furu, men
det var i snitt <1% pr prøve (Sande Øst hadde
én prøve med hele 87% furu, og dette var trolig
ikke en vinterprøve). Vi fant ingen forskjell
mellom øst og vest. Gran ble funnet i én prøve
(Kjose), og einer i tre (Revetal og Rakkestad).
9 Mose var i 2 av 5 prøver. Av de 71 prøvene med
mose hadde 68 mindre enn 0,5% mose pr prøve.
De resterende tre prøvene derimot hadde 1012% mose (Re, Sande Vest og Finnskogen).
9 Det ble også funnet (minimale) rester av or,
hegg, tyttebærlyng, havre og hvete.
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SKUDDPRODUKSJON
Gjennomsnittlig samla skuddlengde per prøveflate (flatestørrelse 12.5 m2)

ROGN, OSP, SALIX (vier, pluss noe selje), BJØRK, EIK, FURU
VEGÅRSHEI

320* +110 cm

(LAVE vekter)

KJOSE

390* +30 cm

(LAVE vekter)

SANDE ØST
(noe høyere vekter)

SANDE VEST
(LAVE vekter)

47-17- 4-37-31-27 %
38-11- 4-32-16- 8 %

240* +90 cm

47-10- 5-25- 6-18 %

VEST

230* +100 cm

RE

610* +70 cm

(HØYERE vekter)

HALDEN

400+230 cm

(HØYE vekter)

RAKKESTAD
AURSKOG S.
AURSKOG V.
(HØYE vekter)

AURSKOG N.
(LAVERE vekter)

FINNSKOGEN
(HØYE vekter)

27- 5- 7-32- 0-28 %

170+110 cm

ØST

210+70 cm

17- 2- 8-46- 0-23 %
17- 0- 5-39- 0-20 %

240+50 cm

STJØRDAL

10- 7-16-38- 0-29 %

14- 1- 9-40- 0-37 %

260+190 cm

(HØYE vekter)

52-12- 6-28-12-14 %

11-12-16-46- 0-29 %

420+190 cm

(HØYE vekter)

45- 7- 5-36- 0- 7 %

530* +20 cm

31- 0-12-49- 0-16 %

(HØYE vekter)

* høy usikkerhet knyttet til eik, og til salix i vest og i Stjørdal

Figur 5. Gjennomsnittlig skuddproduksjon på beiteplanter for elg anno 2005-2006. Fra taksering av minst 500
prøveflater pr område. Beregnet fra område- og artspesifikke snittverdier for antall trær pr flate • antall ubeita skudd
pr tre • skuddlengde. Prosentkolonnen er andel flater hvor artene ble funnet. Cm-mål viser hhv. alt lauv og furu.
Skuddproduksjonen er korrigert for høyere andel prøveflater i ungskog enn i eldre skog.

Dagens beitetilbud for elg
Skuddproduksjon i busksjiktet
Vi har laget et mål for skuddproduksjon av lauv og
furu ved å først multiplisere skuddlengden med antall
ubeita skudd på prøvetrærne og antall trær av den
aktuelle arten pr prøveflate, og deretter beregne
gjennomsnittet for alle flatene i området. Dette gir den
gjennomsnittlige skuddmengden av en gitt art produsert
pr flate i de enkelte områdene. Skuddproduksjonen er
korrigert for høyere andel prøveflater i ungskog enn i
eldre skog. Merk at det vi har målt er den tidsaktuelle
beiteproduksjonen (slik den er i dag, påvirket av
tidligere og nåværende beitetrykk), og ikke områdenes
største potensielle produksjon.
Det var betydelig variasjon i skuddproduksjon
områdene imellom (Fig. 5). Vestsidas eneste høyvektsområde (Re), skilte seg ut i positiv retning. Re hadde
nærmere 3x så høy lauvproduksjon som Sande Vest,
som var området i vest med lavest produksjon.
Forskjellen var også 3x mellom Re og Aurskog Vest,
som hadde lavest lauvproduksjon i øst. Innad i øst skilte
det i overkant av 2x mellom Halden (produserte mest)

og Aurskog Vest (produserte minst). Stjørdal var på
linje med snittet av østområdene (merk høy usikkerhet
knyttet til salix i dette området).
Vi fant ingen sammenheng mellom produksjon
av lauv og av furu. Forholdet mellom mengden
vinterbeite (lauv+furu) og sommerbeite (lauv)
varierte med andre ord mye mellom områder. I vest
hadde Kjose og Re relativt sett ”mindre” vinterbeite
enn de hadde av sommerbeite i forhold til øvrige
vestområder. I øst hadde Aurskog Nord og
Finnskogen ”mindre” vinterbeite enn de hadde av
sommerbeite i forhold til øvrige østområder. Snø vil
i varierende grad dekke deler av beiteplantene. Vi har
ikke tatt hensyn til snømengde her. Alle potensielle
beitetrær inngår uavhengig om de var 25 eller 250 cm.
Vi overestimerer dermed vinterbeitet i mer snørike
områder i forhold til mindre snørike områder (eks.
Sande Vest i forhold til Vegårshei; Finnskogen i forhold
til Rakkestad).
Men alt beite er ikke like ettertraktet av elg
Et annet viktig aspekt er hvilke planter som
dominerte skuddproduksjonen, dvs. høyt prefererte
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arter (ROS = rogn, osp, salix) eller mindre prefererte
arter (bjørk og eik). Produksjonen av ROS var svært
stor i Re, Halden og Rakkestad. Re hadde 2.5x så høy
produksjon av ROS som snittet i øvrige vestområder. I
vest utgjorde rogn 50% av ROS, i øst 5%. I øst var det i
stedet vier som dominerte ROS (90%). Rakkestad og
Halden hadde nærmere 5x så høy ROS-produksjon som
snittet av de øvrige østområdene.
Markas produksjonsevne eller elgens beiting?
For å se hvor mye av variasjonen i skuddproduksjon
som skyldes beitetrykket fra elg, må vi se nærmere på
det som bestemmer skuddproduksjonen:
1.) Utbredelse, andel flater hvor en art vokser.
Utbredelsen er tilnærmet upåvirkelig av beitetrykk (med
unntak av områder med svært hardt beitetrykk som har
vedvart lenge) og vil variere lite over tid (men påvirkes
av hogst). Utbredelsen gir oss altså ikke så mye
informasjon om beitetrykket.
2.) Flateproduksjon, produksjon pr flate hvor arten
vokser. Flateproduksjon kan videre deles i: a.) antall trær
pr flate og b.) skuddproduksjon pr tre. Førstnevnte vil
hovedsaklig være et resultat av alder (noe effekt av
bonitet) og i liten grad være påvirket av beiting (unntatt
ved hardt beitetrykk over lang tid). Dette var også langt
på vei tilfelle i våre studieområder (sammenlikn Fig. 6
og 7). Gjennomsnittlig skuddproduksjon pr tre vil
derimot være sterkt påvirket av beitetrykket (men også
bestemt av bonitet. Effekten av alder er neglisjerbar*).
Det meste av informasjonen om beitetrykk ligger
altså i skuddproduksjon pr tre sett i lys av områdets
bonitet (klima og topografi vil også kunne spille inn,
sannsynligvis i langt mindre grad enn bonitet).
Vi bruker rogn og furu som eksempel fordi artene
vokser i alle områdene. Rogn er dessuten et viktig
innslag i elgenes diett i lavvektsområdene i vest. De
mest nærliggende områdene å sammenligne er i vest:
Kjose, Re og Sande Vest (til dels Sande Øst). Områdene
har samme vegetasjonstype (grandominert med nokså
høyt innslag av lauv/urter) og bonitet. Kjose skiller seg
topografisk og geologisk noe fra Re og Sande Vest.
Sande Øst har mye av den samme småkuperte
topografien med koller og søkk som Kjose, men
området er en del mindre produktivt og noe mer
furudominert. Sande Øst er også nærliggende å sammenlikne med naboområdet Sande Vest og Vegårshei. Det er
nokså stor geografisk avstand til Vegårshei (som også
er ytterligere furudominert og mindre småkupert enn Sande
Øst), men områdene har samme bonitet.
Østsida er et mer homogent område enn vestsida
med tanke på vegetasjonstype og topografi. Områdene
har en del variasjon i utbredelse av rogn (Fig. 5). Tar vi
høyde for dette, samt bonitet og alder er det ingenting i
veien for å sammenlikne hvilket som helst område med et
annet. Geografisk avstand (klima) må naturligvis tas
med betraktningen i større grad når en sammenligner
eks. Finnskogen mot Rakkestad enn Aurskog-områdene
innbyrdes.

Vier er høyt preferert av elg, og en viktig komponent i
dens diett - spesielt øst for Oslofjorden og i Stjørdal.

Vi kan gjøre et forenklet regnestykke for å
vurdere bonitetseffekten på skuddproduksjon pr tre: I
snitt var produksjonen på våre prøvetrær på låg
bonitet 60 skudd-cm for rogn og 80 skudd-cm for
furu. På middels/høg bonitet var produksjonen hhv.
90 cm og 100 cm. Om et område har 10% mer
middels/høg bonitet innebærer dette 3 cm ekstra
skudd produsert pr rogn og 2 cm pr furu.
Vi har her vurdert de andre områdene opp mot
Re (området med minst beita rogn og furu). Tar vi
høyde for forskjeller i bonitet, sitter vi igjen med
følgende reduksjon i skuddproduksjon pr rogn som
må forklares med beitetrykk:







Vegårshei, Sande Vest, Aurskog Nord og
Finnskogen: 65%
Aurskog Vest: 60%
Kjose og Halden: 55%
Rakkestad: 50%
Sande Øst: 40%
Aurskog Sør: 25%

* rogn i h.kl. II har ca. 50% lengre skudd og ett skudd mer enn rogn i eldre skog, hvilket jo er betydelig på trenivå. For gjennomsnittstreet i skogen (snitt av alle høydeklasser) blir derimot effekten av 10% (maks variasjon i vår studie) fra eller til med h.kl.II heller liten.
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Bonitet og alder
Vi registrerte lavere bonitet på østsida enn på
vestsida (Fig. 6). I snitt var andel flater på middels
eller høg bonitet for alle områder i øst 40% mot
70% i vest. Det var noe større forskjell mellom
størst og minst andel i øst enn det var i vest. I
Stjørdal fant vi at andelen var 85%. Stjørdal er spesiell
med høy vegetasjonsfrodighet, men ikke like høg
bonitet i begrepets tradisjonelle betydning. Bonitetsfastsettelsen i Stjørdal har nok vært farget av dette
(boniteten stedvis satt for høyt), og er derfor ikke
direkte sammenlignbar med de andre områdene.
Det var heller liten variasjon i andel flater med
skog under foryngelse, både mellom vest og øst, og
mellom områdene innad på hver side av fjorden.
Snittet var 8% skog i h.kl. II (trær <4m) både i vest
og i øst. Lesere uten videre kjennskap til temaet kan
sammenligne med følgende som referansepunkt: I en
skog med 100% produktiv mark av middels bonitet
hvor det har vært høstet etter balansekvantum
(felles like mye som tilvekst), vil forenklet sagt
rundt en femtedel av skogen være under foryngelse.
I vår undersøkelse inngår også ikke-produktiv mark
(impediment som varierte fra 1 til 11% med mest i
Kjose og Rakkestad, og myr som varierte fra 1 til
17%, mest i Aurskog Sør og -Nord og Stjørdal).
Uansett hva vi måtte konkludere om
hogstbalansen i våre områder, er det klart at skogen
ikke var spesielt ung i noe område. Øst hadde
samlet noe mer skog i h.kl. IV (nærmer seg
hogstmodenhet) enn det vest hadde: 62% mot 58%
av de registrerte flatene. Andelen skog i h.kl. III
(minst beiteverdi for elg) var tilnærmet likt mellom
de to regionene: 31% i øst og 33% i vest.

FLATEPRODUKSJON på flater med ROGN
Rogn kvist og lauv pr flate
Antall trær per flate

62

32

18

29

15

41*

Re

Kjose

Sande V

Sande Ø

Vegårshei

Stjørdal

7,5

4,4

5,9

4,8

4,3

5,4

12

20

12

12
Aurskog N

3,3

Finnskog Rakkestad Aurskog V

3,3

3,1

3,1

19

28

Halden

Aurskog S

2,9

2,5

* stor variasjon per tre i Stjørdal

FLATEPRODUKSJON på flater med FURU
Furu kvist og bar pr flate
Antall trær per flate

420

240

280

320

340

100

Re

Kjose

Sande V

Sande Ø

Vegårshei

Stjørdal

2,1

2,5

1,9

2,2

2,6

1,9

190

380

180

130
Aurskog N

2,6

Finnskog Rakkestad Aurskog V

2,7

3,2

2,6

380

320

Halden

Aurskog S

3,3

2,7

Figur 7. Gjennomsnittlig antall trær >3m pr prøveflate
(>500 flater/område) og gjennomsnittlig skuddproduksjon
pr tre (cm) av rogn og furu i 2005-06.

For furu har vi følgende reduksjon i skuddproduksjon pr tre som må forklares med beitetrykk:

82%

77%

71%

59%

58%

(-)

Re

Kjose

Sande V

Sande Ø

Vegårshei

Stjørdal

8%

13%

13%

4%

8%

5%

Andel middels og høg bonitet
Andel skog i h.kl. II (foryngelse)
53%

52%

Aurskog N

Finnskog

9%

13%

40%

38%

Rakkestad Aurskog V

7%

4%

33%

19%

Halden

Aurskog S

6%

11%









Aurskog Nord: 70%
Aurskog Vest og Finnskogen: 50%
Kjose: 40%
Sande Vest: 30%
Aurskog Sør og Sande Øst: 20%
Vegårshei: 15%
Rakkestad og Halden: 10%

Vi kommer tilbake med flere detaljer om dette
temaet i et senere kapittel i denne rapporten
(”Effekter av elgens beitetrykk på beiteplantene”).

Figur 6. Fordeling av bonitet og høydeklasser på prøveflater
(>500 pr område) anno 2005-2006. Både høyere bonitet og
større andel ungskog bidrar til økt elgbeite.
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Dekningsgrad av viktige arter i FELTSJIKTET
Gjennomsnittlig prosentvis dekning av arten pr prøveflate (flatestørrelse 12.5 m2).

Blåbærlyng, Annen lyng, Høge urter, Storbregner, Bringebær, Annet gras, Smyle
VEGÅRSHEI
(LAVE vekter)

KJOSE
(LAVE vekter)

SANDE ØST
(noe høyere vekter)

SANDE VEST
(LAVE vekter)

RE
(HØYE vekter)

HALDEN
(HØYE vekter)

RAKKESTAD
(HØYE vekter)

AURSKOG S.
(HØYE vekter)

AURSKOG V.
(HØYE vekter)

FINNSKOGEN
(HØYE vekter)

AURSKOG N.

7%

1%

17%

12%
14%

19%
27%
21%

18%
14%

STJØRDAL

21%

6%

1.3%

3% 4%

0.9 %

1.1%

6%

7.5%

1.7%

7%

6%

11%

0.4%

0.1%

0.7%

6%

5%

0.2%

0.1%

1.3%

17%

0.1%

1.2%

8%

0.2%

1%

0.3%

13%
22%

9%

1.7%

1.6%

21%

0.5%

7%

4%

21%

3.4%

1.6%
9%

0.8%

2%

11%

32%

11%

0.1%

5%

25%

(LAVERE vekter)

(HØYE vekter)

13%

24%

0.9%
0.2%

17%

1.5%

0.1%
0.2%
1.3%

2.9%
1%
1.2%

7%
8%

19%

4%
4%

6%

4%

6%

15%

10%

8%

14%

8%

Figur 8. Gjennomsnittlig dekning av beiteplanter for elg i feltsjiktet i tolv studieområder anno 2005-2006. Basert på
taksering av minst 500 prøveflater pr område, og beregnet fra område- og art-spesifikke snittverdier. Dekningsgraden
(%) angir hvor stor andel av prøveflatas areal som var dekket av den aktuelle arten/artsgruppa. Merk at dette ikke er et
estimat på biomassen av disse plantene (eks. bringebær vokser langt mer i høyden enn blåbær, dekningsgraden
underrepresenterer dermed bringebærs biomasse sammenliknet med hva den gjør for blåbær). Dekningen er korrigert
for høyere andel prøveflater i ungskog enn i eldre skog.

Mye blåbærlyng i feltsjiktet
Vi har også laget et relativ mål på produksjon av
viktige beiteplanter i feltsjiktet. Dette målet er derimot
mye enklere: En arts gjennomsnittlige % dekningsgrad
pr flate • andel flater med arten. Dette er altså ikke et
direkte mål på biomassen, slik som målet for
skuddproduksjonen. I forhold til biomassen vil denne
indeksen underrepresentere beiteplanter som vokser i
høyden (bringebær, høge urter og storbregner)
sammenliknet med planter som først og fremst brer
seg utover (blåbærlyng og gras).
I feltsjiktet ble det som ventet funnet mest lyng og
gras, mens høge urter, storbregner og bringebær
utgjorde en heller liten del (Fig. 8). I snitt for alle
områdene hadde lyng og gras samlet sett en relativ
dekning på rundt 50%. For urter, bregner og
bringebær samlet var den relative dekningen 7%.
Det var noe mer lyng på østsida (35% dekning i
snitt) enn vestsida (30% i snitt) av Oslofjorden. Gras
hadde omtrent samme dekning på begge sider (14% i
øst og 16% i vest). Stjørdal hadde noe mer av både
lyng (39%) og gras (22%) enn snittet av alle områdene

i Sør-Norge. Blåbær utgjorde i snitt 71% av lyngen i
vest mot 42% i øst og 55% i Stjørdal. På vestsida var
det to områder som skilte seg fra de øvrige med
mindre lyng: Kjose og Re. Spesielt Kjose hadde lavere
dekning enn de øvrige vestområdene. I øst var det
mindre forskjell i dekning av lyng mellom områder.
Aurskog Sør og Aurskog Vest hadde noe mer enn de
øvrige områdene. Vi fant for øvrig en negativ
sammenheng mellom dekning av gras og dekning av
lyng. Det var spesielt smyle som stod i et negativt
forhold til lyng. Funnet er ikke uventet, siden smyle
ofte erstatter lyng når skogen hogges .
Vi fant generelt lite dekning av høytvoksende
planter, selv når vi tar hensyn til at denne plantegruppa
vokser mer i høyden enn utover. Re skilte seg ut med
6x så stor dekning av bringebær som de andre
områdene på vestsida. På østsida skilte Finnskogen seg
ut i positiv retning, dog ikke med mer enn 3x
bringebær enn snittet av de andre østområdene.
Stjørdal hadde 1% dekning av bringebær, som var lite
sammenliknet med hva vi kunne forvente ut ifra
møkkprøvene (hvor det var mye bringebær).
Kun to områder hadde vesentlig dekning av høge

7

INA rapport

urter. Forskjellen var desto større til de andre
områdene. Aurskog Sør hadde 17% dekning og
Aurskog Vest 8%, mens snittet av de øvrige områdene
var mindre enn 1%. Det var i all hovedsak turt som
bidro til innslaget av høge urter i Aurskog. I Aurskog
Sør ble turt funnet på en tredjedel av alle flatene, mens
arten ble funnet på en fjerdedel av flatene i Aurskog
Vest. På flatene hvor det ble funnet turt var
dekningsgraden hhv. 46% og 35%. Vi fant lite høge
urter vest for Oslofjorden. Det var derimot mye låge
urter i vest (funnet på halvparten av flatene), men få
arter av låge urter er aktuell elgmat.
Storbregner (hvor flere arter er preferert av elg var
nokså vanlig i vest, men tilnærmet fraværende på
østsida. I vest og i Stjørdal ble de funnet med omtrent
samme dekning som bringebær (med unntak av Re,
som hadde mest bringebær, men heller lite
storbregner). Kjose var området med høyest dekning,
deretter Sande Øst. Begge er lokalt småkuperte terreng
med brå overganger mellom lys-skygge og tørt-fuktig.
Dette sammenfaller med det typiske veksthabitatet for
storbregner.

SKUDDPRODUKSJON og KALV-VEKTER
sammenheng mellom variasjon i kalvvekter og tilgang til …

89%
58%
40%
10%

61%

74%

73%

VEST

64%
ØST

Sommer
kvistog lauv

Sommer
kvalitets
- beite *

Vinter
kvistog bar

Furu
* rogn, osp, salix

Figur 9. Sammenheng mellom beiteplanter i busksjiktet
og kalvvekter av elg på vestsida (lave vekter) og østsida
(høye vekter) av Oslofjorden anno 2005-2006.

Elgvektene i lys av beitetilbudet
Nøkkelen til tung elg: kvalitet på sommerbeite!
Vi fant større sammenheng mellom kalvvekter og
tilgjengelig mengde av sommerkvist- og lauv enn av
vinterkvist- og bar (kalt hhv. sommerbeite og vinterbeite i det videre). Sammenhengen var sterkere på
vestsida enn på østsida (Fig. 9, med de underliggende
vekt- og beitedata vist i Fig. 10), ikke uventet siden det
er i vest vektene er svekket. Det ser altså ut til at det
først og fremst er sommerbeitet som har vært
begrensende for vektene i vest (men se kommentar i
neste avsnitt om at sommerbeite i stor grad også er
vinterbeite for elgene i vest).
Noen beiteplanter var av større betydning enn
andre. Tilgang til de høyt prefererte artene rogn, osp
og salix forklarte alene mer av vektforskjellene enn
tilgang til alt sommerbeite slått sammen. Dette gjaldt i
større grad i vest enn i øst, og i større grad for
kalvvektene enn for åringvektene. I vest fant vi hele
89% sammenheng mellom kalvvekter og ROS-tilgang.
Vinterbeitene vil begrense først i øst?
For vinterbeite var det heller liten sammenheng
med vektene på vestsida. For de fleste områdene i vest
utgjør de samme beite-trærne det meste av både
sommer- og vinterbeite. Det er lite furu, og vinterbeite
er hovedsakelig kvist av de artene elgen beiter også
sommerstid. Unntaket her er Vegårshei (og til en viss
grad Sande Øst). Her bidrar furu nokså mye til det
potensielle vinterbeitet i forhold til øvrige arter og
andre områder. Dette innslaget av furu ”bøter”
tydeligvis ikke på lave vekter i Vegårshei, hvilket
forklarer hvorfor vi fant så liten sammenheng mellom

vinterbeite og vekter i vest.
I øst derimot var det nokså stor sammenheng
mellom vektene og tilgang til vinterbeite. Samlet
mengde tilgjengelig vinterkvist- og bar forklarte
omtrent like mye av vektene som det sommer
kvalitetsbeite gjorde. Furu alene forklarte noe mindre
enn vinterbeitet samlet sett.
Hva med blåbærlyng?
Vi har også sett etter sammenhenger mellom
dekning av feltsjiktarter og vekter. Med unntak av lyng
og gras, ble feltsjiktartene funnet på få flater. Det er
derfor knyttet en del usikkerhet til eventuelle
sammenhenger. Den lave dekningsgraden indikerer
imidlertid at disse artene alene ikke kan ha særlig stor
betydning for elgvektene.
Vi fant kun én positiv sammenheng, og dette var
for dekning av høge urter. Høge urter kunne forklare
57% av kalvvektene i vest, men bare 7% i øst. Siden
høge urter først og fremst ble funnet i øst, er det
sannsynlig at sammenhengen i vest helt eller delvis
skyldes en tilfeldighet, for eksempel at dekning av
urter er korrelert med annet viktig beite for elgen.
Det var negativ sammenheng mellom blåbærlyng
og vektene (mer blåbærlyng, lavere vekter). Samtidig
var det et svakt negativt forhold mellom dekning av
blåbærlyng og samlet dekning av bringebær, høge urter
og store bregner. Antagelig skyldes det negative
forholdet mellom blåbærlyng og vektene at mye
blåbærlyng betyr lite av andre prefererte arter.
For gras fant vi ingen entydig sammenheng i vest.
Dette var som ventet ut ifra fravær av gras i møkkprøvene her. I øst fant vi et svakt, ikke-signifikant
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SLAKTEVEKTER KALV
(snitt siste 4-5 år)

Gjennomsnittlig skuddproduksjon ROS pr flate

50 kg

VEGÅRSHEI

53 kg

(LAVE vekter)

KJOSE

53 kg

(LAVE vekter)

SANDE ØST

VEST

59 kg

(noe høyere vekter)

SANDE VEST

54 kg

(LAVE vekter)

RE

68 kg

(HØYE vekter)

HALDEN

72 kg

(HØYE vekter)

RAKKESTAD

74 kg

(HØYE vekter)

AURSKOG S.

ØST

73 kg

(HØYE vekter)

AURSKOG V.

70 kg

(HØYE vekter)

AURSKOG N.

67 kg

(LAVERE vekter)

FINNSKOGEN
(HØYE vekter)

STJØRDAL

71 kg
64 kg

(HØYE vekter)

SLAKTEVEKTER ÅRING
(snitt siste 4-5 år)

(stor variasjon i data)

Gjennomsnittlig skuddproduksjon furu pr flate

110 kg

VEGÅRSHEI
(LAVE vekter)

KJOSE
(LAVE vekter)

SANDE ØST
(noe høyere vekter)

SANDE VEST
(LAVE vekter)

RE
(HØYE vekter)

HALDEN
(HØYE vekter)

RAKKESTAD
(HØYE vekter)

AURSKOG S.
(HØYE vekter)

AURSKOG V.
(HØYE vekter)

AURSKOG N.
(LAVERE vekter)

FINNSKOGEN
(HØYE vekter)

STJØRDAL
(HØYE vekter)

114 kg
123 kg

VEST

128 kg
114 kg
136 kg

138 kg
147 kg
138 kg
135 kg

ØST

124 kg
138 kg
134 kg

Figur 10. Forholdet mellom kalv- og åringvekter hos elg og tilgang til de viktigste beiteplantene (rogn, osp, salix og
furu) i tolv ulike studieområder anno 2005-06. Tilgang er gjennomsnittlig skuddproduksjon pr prøveflate.
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negativt forhold til vektene for arten smyle. Siden
funnene ikke var statistisk signifikante er det lite
relevant å gå nærmere inn på mulige årsaker. Vår takst
skilte heller ikke på andre gras-arter enn smyle, men det
hadde vært interessant å vite om visse arter i øst (eks.
rørkvein) hadde stått i et positivt forhold til vektene.

ANDEL BEITA SKUDD
Solbraa beiteindeks

ROGN
VEGÅRSHEI

2.7

9%

1.3

69%

2.9

11%

1.4

54%

2.6

11%

1.4

63%

2.9

14%

1.4

47%

2.2

70%

3.0

66%

2.8

64%

3.0

70%

3.2

21%

1.7

73%

3.2

33%

2.0

(LAVERE vekter)

68%

3.1

26%

1.8

STJØRDAL

45%

2.6

31%

1.9

KJOSE
(LAVE vekter)

SANDE ØST

Effekter av elgens beitetrykk på
beiteplantene
Andel beita skudd, trehøyde og skuddlengde på
prøvetrærne gir en indikasjon på hvor hardt beitetrykket
har vært i de ulike områdene. Lengden av nye, ubeita
skudd gir dessuten en god indikasjon på trærnes
vekstkraft og vitalitet i den nærmeste framtida. Beitetrykket må sees i lys av elgens preferanse for, og tilgang
til, den enkelte art. Lavt prefererte arter beites normalt
mindre med økende tilgang til høyt prefererte.
Sammenligning med Solbraas indeks
Vi fant god overensstemmelse mellom Solbraas
beiteindeks og andel beita skudd (Fig. 11). For furu var
det noe mindre sammenheng enn for lauv-artene. Fordi
Solbraas indeks er grovere (5 kategorier i forhold til vår
0-100% skala), viste den mindre av variasjonen mellom
områder for den enkelte art.
For alle vestområdene slått sammen var det 5x så
mange rogn som viste betydelig beiteskade (Solbraa
kategori 2, 3 og 4) enn som viste ubeita eller ubetydelig
beita (Solbraa kategori 1, i det videre forkortet til
ubeita). Re og Sande Øst skilte seg ut ved å ha bare 2x og
3x så mange betydelig beita trær som ubeita. I Re var
altså hver 3. rogn ubeita, i Sande Øst hver 4. rogn.
Sande Vest hadde hele 9x så mange betydelig beita rogn
som ubeita, mens Kjose og Vegårshei hadde 6x og 7x så
mange betydelig beita som ubeita.
I øst fant vi 10x så mange betydelig beita rogn som
ubeita, dvs. dobbelt så mange som i vest. Her skilte
spesielt Finnskogen seg ut med hele 20x så mange
betydelig beita rogn som ubeita. På Finnskogen ble altså
kun hver 21. rogn klassifisert som ubeita, eller sagt på
en annen måte; 95% av de 109 prøvetrærne av rogn
viste betydelig beiteskade. Aurskog Sør og -Nord hadde
begge 11x, Aurskog Vest hadde 8x og de to sørligste
områdene begge 6x. Stjørdal hadde 3.5x så mange
betydelig beita rogn som ubeita.
For furu var det flere ubeita trær enn hva tilfellet var
for rogn, noe mer i vest enn i øst. For vestområdene
samlet sett var 63% av furua ubeita, mens østsida hadde
48% ubeita. Størst andel ubeita furutrær hadde Re med
82%, deretter Halden med 81% og Rakkestad med
71%. Lavest andel fant vi på Finnskogen (29%), i
Aurskog Nord (36%) og Aurskog Vest (38%). De
øvrige områdene hadde mellom 50-65% ubeita furutrær.
Flest skudd beita i øst…
Et generelt funn var at andel beita skudd pr tre
var høyere på flater der en stor andel trær var beita.

BJØRK

57%

(LAVE vekter)

(noe høyere vekter)

SANDE VEST
(LAVE vekter)

RE
(HØYE vekter)

HALDEN
(HØYE vekter)

RAKKESTAD
(HØYE vekter)

AURSKOG S.
(HØYE vekter)

AURSKOG V.
(HØYE vekter)

FINNSKOGEN
(HØYE vekter)

AURSKOG N.

(HØYE vekter)

VIER
VEGÅRSHEI

3%

1.1

13%

1.5

10%

1.3

17%

1.5

FURU

40%

2.2

51%

2.4

37%

2.1

20%

26%

1.8

23%

25%

1.6

6%

1.2

56%

2.5

12%

1.4

49%

2.2

14%

1.5

46%

2.3

52%

2.5

38%

2.0

(LAVERE vekter)

45%

2.4

STJØRDAL

39%

2.3

(LAVE vekter)

KJOSE
(LAVE vekter)

SANDE ØST
(noe høyere vekter)

SANDE VEST
(LAVE vekter)

RE
(HØYE vekter)

HALDEN
(HØYE vekter)

RAKKESTAD
(HØYE vekter)

AURSKOG S.
(HØYE vekter)

AURSKOG V.
(HØYE vekter)

FINNSKOGEN
(HØYE vekter)

AURSKOG N.

(HØYE vekter)

19%

1.7

27%

1.8
1.7
2.0

23%

1.8

39%

2.4

45%

2.5

41%
30%

2.5
1.9

Figur 11. Forholdet mellom andel elgbeita skudd
(fargede bokser, prosenttall) og Solbraas beiteindeks
(åpne bokser, kategori 1-4, hvor 1 er ubetydelig beita
og 4 er fullstendig beita) målt på samme utvalg av trær
anno 2005-06 (i snitt 170 trær pr art pr område).

Denne sammenhengen var størst for bjørk (95%) og
furu (84%), og mindre for rogn (27%) og vier (35%).
Vi fant noe mer variasjon, og lavere andel beita
skudd av rogn i vest (og i Stjørdal) enn i øst. Også
bjørk hadde høyere andel beita skudd i øst (og i
Stjørdal) enn i vest. For rogn fant vi dessuten en
høyere andel beita skudd pr tre i områder med lav
tilgang til arten (50% sammenheng). For bjørk, var
andelen beita skudd omvendt proporsjonalt med
tilgangen til høyt prefererte arter (rogn og vier, 80%
sammenheng).
For vier må vi være forsiktig med å trekke
konklusjoner da denne artsgruppa ble funnet på
heller få av flatene (4% i snitt i vest og 12% i snitt i
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øst), og vi derfor har få prøvetrær. Det som er klart, er
at også vier ble noe hardere beitet i øst enn i vest.
Med unntak av Halden og Rakkestad, hadde også
furu høyere andel beita skudd i øst (og i Stjørdal) enn i
vest. Beitetrykket på furu økte med synkende tilgang til
arten. Denne sammenhengen var hele 95% i øst, men
bare 35% i vest. I vest fant vi derimot at andelen beita
furuskudd var omvendt proporsjonalt med tilgangen til
rogn og vier (81%), mens sammenhengen var mindre i
øst (35%). Dette vitner om at furu er langt viktigere
vinterbeite enn rogn på østsida enn på vestsida.
Vi fant også at rogn i ungskog (h.kl. II) var beitet
noe hardere enn rogn i eldre skog (h.kl. IV). Denne
skjevheten var sterkere på vestsida enn på østsida. Til
sammenlikning var nær den dobbelte andelen av
furuskuddene beita i den eldre skogen som i
foryngelsesskogen. Vi fant ingen regionale forskjeller i
dette mønsteret. For de fleste leserne vil dette virke mot
forventa. Det er da på hogstflatene elgene beiter ned
furua? Her er det viktig å huske at våre prøvetrær uansett
høydeklasse kun er målt inntil 3 meters høyde. I den
eldre skogen er derfor prøvetrærne hovedsakelig
understandere i et felt som for øvrig har furubaret over
elgens rekkevidde. Og da er det slett ikke uventet at
disse relativt få understanderne beites hardt.
…men trærne er like kuet i vest
Trehøyde etter beiting avhenger av treets evne til å
sette nye skudd. Dette igjen avhenger i stor grad av
bonitet. For bedre å kunne sammenligne trehøyder
mellom områder direkte, har vi gjort noen omregninger:
For hvert enkelt område har vi beregnet et forholdstall
mellom bonitetsfordelingen i dette området i forhold til
et vektingsområde. Forholdstallet blir en faktor som
ganges med trehøyde for å få fram hva trehøyden skulle
vært dersom området hadde hatt samme bonitet som
vektingsområdet. Den ”potensielle” trehøyden må også
sees i lys av alder på skogen (se tekstboks for detaljer).

Foto: © Morten Nysveen

Når elgen har et valg, foretrekker den mat i mulehøyde.
Dette innebærer bl.a. at den beiter på furu og rogn som er
noe høyere enn snittet for artene i skogen som helhet

Trehøyde i yngre versus eldre skog
Med tilstekkelig prøvetrær kan vi beregne
hvor mye én prosent fra eller til med skog under
forynging versus eldre skog utgjør på høyden av
rogn og furu. Dette har vi gjort for Re alene,
vestsidas områder samlet unntatt Re, østsidas
områder samlet sett, og Stjørdal. Antall prøvetrær
for de enkelte områdene er vist i tabellen under.
Utvalg
Rogn
Furu
(N)
II
III+IV
II
III+IV
Vest
286
839
126
223
Re
152
211
46
27
Øst
158
401
516
614
Stjørdal
45
92
17
48
Reduksjon (cm) i trehøyde for hver ekstra
prosent med skog under forynging:
Vest
1.1
2.7
Re
0.6
0.9*
Øst
0.9
3.0
Stjørdal
1.0
5.9*
*lavt utvalg for furu i Re og Stjørdal.

Det er viktig å påpeke at tallene gjelder for dagens
situasjon. De vil trolig ikke være representative
dersom det skjer store endringer i hogstmønsteret,
eks. ved at man går fra å hogge bedre boniteter til
dårligere (som er tilfelle mange steder i dag).

En svakhet med metoden er at den ikke tar hensyn til
klimatiske og topografiske forhold, som jo kan spille
inn for noen områder (eks. områdene lengst nord på
østsida). Men tas de nødvendige hensyn, er dette en
interessant sammenlikning på beitetrykk.
Ikke alle arter av elgens beiteplanter er like godt
egnet til å illustrere trehøyde. Vier er en for variabel
artsgruppe. Eik og osp er aktuelle kun for noen få
områder. Ei heller bjørk er særlig interessant å vise, da
denne arten var lite kuet av beiting i de fleste
områdene*. Vi står da igjen med rogn og furu. Re er
valgt som vektingspunkt for rogn fordi dette området
er det mest produktive, og rogn vokser best på
produktiv mark (Re har dessuten lavest beitetrykk).
Furu derimot er en lågbonitets-art, og vi bør vekte
mot et område i øst. Halden er valgt som vektingsområde fordi området hadde færrest beita skudd.
For rogn fant vi at trehøydene i snitt var redusert
med 40% av ”potensialet” (Fig. 12). Det var ingen
forskjell mellom øst og vest. Derimot var det nokså
stor variasjon områdene imellom, selv om alle
områder hadde mer kuet rogn enn Re. I vest skilte
Sande Øst seg ut med mindre kuet rogn. I øst skilte
Aurskog Nord og Finnskogen seg ut med særlig
kuede trær. Dette er de to områdene som klimatisk
er minst sammenliknbare med Re. Hadde vi trukket
inn effekt av kortere vekstsesong, ville potensiell

* Et funn om bjørk er likevel verdt å nevne: Vi fant at skuddlengden økte i takt med andel beita skudd. Tilsvarende funn er også funnet i svenske
studier. Det er naturlig å forvente at bjørks evne til å kompensere beiting med lengre skudd kun gjelder inntil en viss grense (og at ingen av våre
områder var i nærheten av denne grensa).
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Gjennomsnittlig TREHØYDE på prøvetrær
ROGN

-12%
-33%
-30%

-41%

-36%

-38%

-18%

-33%
-64%

-64%

61 cm

90 cm

104 cm

73 cm

144 cm

78 cm

72 cm

55 cm

60 cm

48 cm

51 cm

52 cm

VEG.

KJO.

SA.Ø.

SA.V.

RE

HAL.

RAK.

AU.S.

AU.V.

FIN.

AU.N.

STJ.*

FURU

+6 %
-14 %

-4 %

-27%

-12 %

125 cm

91 cm

134 cm

98 cm

124 cm

149 cm

152 cm

136 cm

143 cm

104 cm

108 cm

125 cm

VEG. *

KJO. *

SA.Ø. *

SA.V. *

RE*

HAL.

RAK.

AU.S.

AU.V.

FIN.

AU.N.

STJ.*

* pga. store bonitetsmessige eller klimatiske forskjeller er sammenlikningen til potensiell høyde lite relevant å gjøre

Figur 12. Trehøyde på i snitt 190 rogn og 150 furu pr område anno 2005-06. Prosenttall angir beregnet reduksjon i trehøyde
hovedsaklig som følge av elgbeiting (lengst nord på østsida av Oslofjorden kan noe av reduksjonen skyldes kortere vekstsesong.)
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SKUDDLE N GDE p å prø vetræ r
(andel rogn/furu i h.kl.II og andel skog på middels/høg bonitet er vist i parentes)
6.8 c m VEGÅRSHEI I (31%) (58%)
9.9 c m KJ OSE (22%) (77%)
9.1 c m SANDE ØST (28%) (59%)
6.5 c m SANDE VE ST (28%) (71%)
15.6 c m RE (43%) (82%)
9.3 c m HALDEN (32%) (33%)
10.0 c m RAKKEST AD (29%) (40%)
9.4 c m AURSKOG SØR (30%) (19%)
5.0 c m AURSKOG VEST (38%) (38%)
6.6 c m FINNSKOGEN (37%) (52%)
6.6 c m AURSKOG NORD (34%) (53%)
6.9 c m STJ ØRDAL (34%) (-)
8.0 c m VEGÅRSHEI (51%) (58%)
8.4 c m KJ OSE (32%) (77%)
6.5 c m SANDE ØST (24%) (59%)
6.8 c m SANDE VE ST (20%) (71%)
13.0 c m RE (57%) (82%)
7.8 c m HALDEN (46%) (33%)
7.5 c m RAKKEST AD (43%) (40%)
6.6 c m AURSKOG SØR (48%) (19%)
5.7 c m AURSKOG VEST (28%) (38%)
7.2 c m FINNSKOGEN (58%) (52%)
5.5 c m AURSKOG NORD (41%) (53%)
5.4 c m STJ ØRDAL (26%) (-)

ROGN
FURU

Figur 13. Skuddlengde (cm) målt på i snitt 190 rogn og 150 furu anno 2005-2006. Trærne representerer et tverrsnitt av skogens
høydeklassefordeling og bonitet, men kun trær med lauv eller bar innen beitehøyde for elg (3 meter) er målt. Det målte skuddet er
er det gjennomsnittlige årsskuddet produsert på prøvetreet.

trehøyde her vært lavere (og trærne da fremstått som
noe mindre kuet). Begge områdene viste også størst
beitetrykk med våre andre indekser, så det er likevel
ingen tvil om at rogna har det tøffest i Aurskog Nord
og på Finnskogen.
Vi fant 50% sammenheng mellom andel beita skudd
og prosentvis kuing av rognetrær. Med andre ord, en
middels god sammenheng, med noen avvik fra linja.
Vegårshei hadde mer kuet rogn enn forventa, og Aurskog
Sør mindre kuet rogn enn forventa. Sannsynligvis
forklarer endringer i beitetrykket mye av disse avvikene.
Eksempelvis kan kuingen ha skjedd under tidligere høyt
beitetrykk som i dag er vesentlig redusert (dette kan
være tilfelle i Vegårshei). Og motsatt; beitetrykket har
tidligere vært nokså lavt, men er i dag i ferd med å
forsterkes (som kan være tilfelle i Aurskog Sør).
Gjennomsnittlig skuddlengde for rogn samvarierte
med trehøyde områdene imellom (Fig. 13). I snitt var
skuddlengdene 10 cm i vest og 8 cm i øst. Vi fant også
forskjell mellom trær på foryngelsesflater (h.kl. II) og i
eldre skog. Differansen var størst i Re (20 cm mot 12 cm).
For øvrige vestområder var forholdet 11 cm mot 7 cm, i
øst 11 cm mot 6 cm og i Stjørdal 10 mot 6 cm. Vi har
tidligere vist at rogn var hardere beitet i h.kl. II enn i
eldre skog. Dette betyr at ulik skuddlengde pga. alder er
enda større enn som vist over.

For furu er det for store regionale forskjeller til
at vi finner det fornuftig å sammenlikne vest med
øst. Viktigst er at i øst vokste 80% av furua på låg
bonitet, mens områdene i snitt bare hadde 60% av
arealet på denne boniteten. Uforholdsmessig mye
furu var altså å finne på låg bonitet. I vest vokste
samme andel furu på låg bonitet som det
bonitetsfordelinga tilsa (30%).
Furutrærne var generelt sett langt mindre høydekuet enn rogna. Som for rogn skilte Finnskogen og
Aurskog Nord seg ut med mest kuede trær (også her
spiller en kortere vekstsesong inn, så trærne er ikke
fullt så kuet som de fremstår i Fig. 12). Vi fant
samme grad av sammenheng mellom kuethet og
andel beita skudd som vi fant for rogn (50%). Størst
avvik fra linja hadde Aurskog Sør og Aurskog Vest.
Motsatt av hva var tilfelle for rogn, fant vi ingen
klar sammenheng mellom skuddlengde og trehøyde
for furu. I snitt var skuddene 9 cm i vest og 7 cm i
øst, varierende fra 5 i Stjørdal til 13 cm i Re (Fig. 13).
Som for rogn, var det stor forskjell i skuddlengde på
trær i h.kl. II og. h.kl. IV. I Re var skuddene 15 cm
mot 10 cm. For de øvrige vestområdene var
forholdet 11 cm mot 6 cm, og i øst 10 cm mot 5 cm.
For Stjørdal har vi for få furu til å splitte opp på
høydeklasse.
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Beiteoppslag etter hogst
Vi har tidligere vist at andelen skog under forynging
(ungskog) kan virke betydelig inn på den gjennomsnittlige skuddlengden pr tre. I tillegg har ungskog også
en større andel flater med arten og et økt antall trær pr
flate. Dette gjelder alle buskartene* med unntak av eik (eik
på flere flater og med noe flere trær/flate i eldre skog).
Andel flater med bjørk og furu innen elgens
beitehøyde var vesentlig høyere i ungskog enn i eldre
skog både i øst (bjørk = 65% i h.kl. II mot 26% i h.kl.
III+IV, furu = 51% mot 14%) og i vest (bjørk = 61%
mot 20%, furu = 25% mot 9%). I vest, men ikke i øst,
fant vi også noe høyere andel flater med rogn i ungskogen
(50% mot 44%). Re er ikke tatt med her, fordi området
ikke er representativt for vestsida som region.
I vest var antall trær per flate i ungskog i forhold til
eldre skog: 1.4x høyere for rogn, 2.2x for bjørk og 1.5x
for furu. I øst var forholdet: 1.4x høyere for rogn, 3x for
bjørk og 1.6 for furu. Det var altså et større oppslag av
bjørk enn av rogn i øst. Stjørdal hadde 1.6x økning i antall
rogn, og 2.6x økning i bjørk.
Ser vi på gjennomsnittlig skuddproduksjon pr flate,
finner vi stor forskjell mellom ungskog og eldre skog
(Fig. 14). Ungskogen produserte 1.9x så mange skudd-cm
av rogn pr prøveflate, 4x så mye av bjørk (lik økning i
øst og vest for rogn og bjørk) og hhv. 6x (vest) og 8x
(øst) så mye av furu som den eldre skogen.
Andelen skog under forynging kan realistisk variere
med ±20% av skogarealet. Ei flate med rogn, bjørk
og/eller furu produserte i vår takst gjennomsnittlig 1.7x
så mye skudd-cm i h.kl. II som i h.kl. III+IV. En
maks endring i andel foryngelsesflater betyr altså at fôrtilgangen kan variere med om lag en tredjedel (dersom
ytterligere forhold ikke endres samtidig).
Gjennomsnittlig skuddproduksjon per flate
ROGN, BJØRK, FURU
Ungskog
VEST

85 cm

Eldre skog
44 cm

390 cm
278 cm

ØST

12 cm
462 cm
627 cm

96 cm
48 cm

6 cm
127 cm
81 cm

Oppsummerende om regionale
forskjeller (øst mot vest)
Elgene er altså betydelig større øst enn vest for
Oslofjorden. Østsida har heller ikke hatt noen
markant nedgang i vekter slik som vestsida.
Gjennom denne undersøkelsen har vi fått et godt
overblikk over mengde og kvalitet av elgbeitet, samt
beitetrykk i de to regionene. Selv om vi ikke her skal
svare på hvorfor elgene er så mye større i øst, vil vi
nevne noen vesentlig trekk som kan være verdt å ta
med seg i denne omgang :
9 Boniteten er gjennomgående høyere i vest enn i
øst. Dette gir i utgangspunktet vestområdene et
høyere naturgitt produksjonsgrunnlag for elgbeite.
Effekten av høyere bonitet reduseres derimot
noe av mer kupert terreng med store deler av
elgbeitet liggende høyere over havet. Vi har en
”innpå skauen” - ”ned mot bygda” effekt med til
dels stor variasjon i snøsmeltning og snødybde.
Slik variasjon er generelt sett mindre på østsida
(med noen lokale unntak).
9 Andelen skog under forynging er omtrent den
samme i vest og øst (i snitt 8% i begge
regionene). Andelen er historisk meget lav.
Skogalder alene forklarer lite eller intet av vektvariasjonene mellom øst og vest på regionnivå.
Det er likevel mulig at ulike hogstformer kan
virke inn (flatestørrelse, når på året det avvirkes,
hvilke arter som avvirkes, hvor mye av hogsten
som skjer på hvilke boniteter m.m.).
9 I vest utgjør rogn, osp og selje en langt større
andel av den totale biomassen av elgbeitet enn i
øst. Dette vises også i møkkanalysene hvor artene
utgjorde 50% i vest mot bare 15% i øst. I øst
kommer i stedet vier inn som kvalitetsbeite.
Nordover på østsida ser vi gradvis reduksjon i
tilgangen til vier. Fra møkkanalysene kan det
synes som om bjørk er ”erstatning” for den
lavere tilgangen til vier. Den totale biomassen
av høyt prefererte ROS (rogn, osp, salix) er
uansett størst i vest med unntak av de
sørligste østområdene Halden og Rakkestad.

Oppsummerende om enkeltområder
Det følgende er en kvalitativ betraktning av de
enkelte områdenes beiteproduksjon. Vi mangler ennå
viktige data for å konkretisere disse betraktningene
med tall på områdenes biologiske bæreevne, men
dette er en ambisjon vi har som mål å fullføre senere
i prosjektet.
Re: Eneste vestområde uten overbeite

Figur 14. Beiteoppslag for elg i ungskog (h.kl. II) og eldre skog
(h.kl. III+IV). Vest = Vegårshei, Kjose, Sande). Øst = Halden,
Rakkestad, Aurskog, Finnskogen) anno 2005-06.

9 Re har naturgrunnlaget (høy bonitet, lang vekstsesong) for stor produksjon av elgbeite. Den
høye boniteten gjør at beitetrær bedre ”tåler”
beiting (de kan lettere kompensere ved å sette nye

* Vier som artsgruppe er sammensatt, hvor noen arter favoriseres og andre ikke favoriseres av hogst. Vi må gjøre nærmere feltundersøkelser av vier
for å kunne si noe spesifikt om viers vekstlighet i ulike skogtyper.
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skudd). Samtidig har området for tiden den høyeste
andelen skog under forynging blant alle områdene.
I Re består tilgjengelig biomasse av nær 50: 50 høyt
preferert ROS (rogn, osp, salix) og lite preferert
bjørk. Dette er ikke området alene om på vestsida,
men mengden ROS produsert er unik. Alle viktige
komponenter i produksjonen er høye: andel flater med
artene, antall trær pr flate, skuddlengde og (dog i
mindre grad) andel ubeita skudd.
ROS ble også funnet å være viktigst i elgenes
sommerdiett i Re jmf. møkkanalysene (73% av
innholdet pr prøve). I forhold til de øvrige
vestområdene skiller Re seg ut med at en høy andel
(23%) av dette var vier.
Vinterstid har elgene i Re liten tilgang til furu. Beiteindeksene indikerer dessuten at svært få furutrær
beites, og at de beites meget svakt. Dette betyr at
sommerbeitets viktige lauv-arter i stor grad beites
året rundt.
Vi konkluderer med at Re i dag har svært liten
grad av overbeite. Det ser ut til at forvaltningen i
Re rakk å sette inn bestandsreduserende tiltak i tide.
Det betyr derimot ikke at elgbestanden i dag ligger
under det optimale og kan økes i forhold til
områdets bæreevne. Andel beita trær og skudd av
ROS var ikke ubetydelig, selv om trærne viste lite
kuing. Heller ikke vektene tilsier at bestanden kan
økes dersom beiteproduksjonen skal holdes ved like.

Kjose: Mye smyle, lite blåbær reduserer bæreevne
9 Kjose har en del impediment (berg i dagen), men
for øvrig den nest-mest produktive marka av alle
områdene. Samtidig er dette området i vest med
minst skog under foryngelse og mest skog i h.kl. III
(hvor beiteproduksjonen er lavest). Området har
med andre ord hogstmessig potensial for høyere
beiteproduksjon enn hva tilfellet er i dag.
9 I beiteproduksjonen skiller Kjose seg helt spesielt ut
med svært lav dekning av blåbærlyng. Blåbærlyng er
kjent som et vesentlig innslag i elgdietten utover
høsten (våre møkkprøver er samlet inn tidlig i/før
elgens virkelige ”blåbærsesong”). Samtidig har
Kjose også spesielt mye smyle, hvilket kan tyde på
at smyle har erstattet opprinnelig blåbærmark og
dermed redusert bæreevnen for elg.
9 Kjose har størst variasjonsbredde i vegetasjonstyper,
og dermed grunnlag for stort artsmangfold. Dette
reflekteres derimot ikke i møkkanalysene, som var
dominert av de samme få artene som Re: 70%
ROS pr prøve, hvorav like mye rogn som osp.
Produksjonen av ROS var kun 40% av hva den var
i Re. Går vi ut ifra at elgdietten i de to områdene
for øvrig er lik, er det altså i dag høyt preferert fôr
til i overkant av en tredjedel så mange elger pr
arealenhet i Kjose som i Re.
9 Vinterstid har elgene i Kjose svært lite furu
tilgjengelig. Det lille som finnes, ser ut til å beites i

De flest rognetrær viser mer eller mindre beitespor etter
elg i alle områdene. Rogna var dessuten hardere beitet
på foryngelsesflatene enn den var i eldre skog.

større grad enn eks. i Vegårshei, som har
betydelig mer furu. Dette ”avlaster” i noe grad
beitetrykket på lauvtrær, men mengden furu er
likevel så liten at viktige lauv-arter må beites mye
året rundt.
9 Området har som Sande Vest høyest andel beita
skudd på alle aktuelle arter på vestsida. Alle våre
beiteindekser viser at det akkumulerte beitetrykket er høyt i forhold til produksjon av
prefererte arter.
Vegårshei: Indikasjoner på lavere beitetrykk
9 Vegårshei har som det sørligste området en av
de lengste vekstsesongene, men samtidig også
minst produktiv mark av vestområdene. Den
lave boniteten gjør områdets elgbeiter minst
rustet (av vestområdene) til å ta seg opp igjen
etter overbeite.
9 Mye av den tilgjengelige biomassen i Vegårshei
kommer fra eik. Vi fant lite eik i møkkprøvene
fra området (funnet i alle prøver, men kun med
6% av innholdet pr prøve). Derimot viser våre
beite-indekser at eika var like hardt beitet som
høyt prefererte arter (44% skudd av eik og i snitt
50% skudd av ROS var beita). Dette kan bety at
eik beites til andre tider av året enn juli-aug (da
våre prøver ble samlet inn).
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9 ROS var viktigst i elgenes sommerdiett i Vegårshei
jmf. møkkanalysene (70% av innholdet pr prøve,
samme som Re). I motsetning til de andre
områdene var det OSP som utgjorde den største
enkeltandelen (42% av innholdet pr prøve).
Produksjonen av ROS var kun 50% av hva den var
i Re. Går vi ut ifra at dietten til elgene i de to
områdene for øvrig er lik, er det i dag høyt
preferert fôr til halvparten så mange elger pr
arealenhet i Vegårshei som i Re.
9 Vinterstid har elgene i Vegårshei relativt mye furu
tilgjengelig. Beiteindeksene indikerer derimot at
furua beites nokså lite. Dette betyr at de viktige
lauv-artene i stor grad beites året rundt.
9 Andel beita skudd sett i forhold til grad av høydekuing på rogn vitner om at beitetrykket har gått noe
ned de siste årene. Indeksene tyder likevel på at
beitetrykket fremdeles er høyt i forhold til
produksjon av prefererte arter.
Sande Vest: Hardest beitetrykk på vestsida
9 Høy bonitet i Sande Vest gjør at dette området i
utgangspunktet har et godt grunnlag for produksjon
av elgbeite. Likevel kommer området ut med minst
lauvproduksjon i busksjiktet blant vestområdene.
9 Området skilte seg ut (sammen med Sande Øst)
blant vestområdene med lite lauv i dietten (35% pr
prøve, hvorav det alt vesentlige var ROS). Sande
Vest hadde den høyeste dekningen av blåbærlyng
blant alle områdene. Vi fant også mye blåbær i
møkkprøvene (25% av innholdet pr prøve). Elgens
”blåbærsesong” begynner altså tidlig i Sande Vest.
Vi fant også mye storbregner og bringebær i møkkprøvene i forhold til dekningen av disse artene.
9 Forholdet mellom tilgjengelig biomasse av ulike
lauv-arter var de samme som i Kjose: bjørk
dominerte. Produksjonen av ROS i Sande Vest var
40% av hva den var i Re. Går vi ut ifra at dietten til
elgene i de to områdene for øvrig er lik, er det altså
i dag høyt preferert fôr til i overkant av en
tredjedel så mange elger pr arealenhet i Sande
Vest som i Re.
9 Sande Vest har noe over middels produksjon av
furu blant vestområdene. Det som finnes, beites på
linje med Kjose (furutrærne i Sande Vest noe
mindre kuet). Dvs. området har noe avlastning i
beitetrykket på lauvtrær, men ikke nok til at viktige
lauv-arter ikke må beites mye året rundt.
9 Området har, sammen med Kjose, den høyeste
andelen beita skudd på alle aktuelle arter på
vestsida. Alle våre indekser viser at det akkumulerte
beitetrykket i Sande Vest er høyest blant vestområdene i forhold til produksjon av prefererte arter.
Sande Øst: Beitetrykket i ferd med å øke?
9 I motsetning til nabo-området Sande Vest, har
Sande Øst langt lavere bonitet og noe mindre skog
under forynging. Likevel kommer dette området ut
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med like mye produsert elgbeite som Sande Vest.
Beitetrykket må derfor ha vært betydelig lavere i
Sande Øst enn i Sande Vest.
Mye feltsjiktarter i dietten var tilfelle også i
Sande Øst. Området hadde faktisk noe mer
blåbærlyng enn lauv i møkkprøvene (33% mot
30% av innholdet pr prøve).
Sande Øst hadde en skuddproduksjon av ROS på
55% av Re. Går vi ut ifra at elgdietten i områdene
for øvrig er lik, er det i dag høyt preferert fôr
til i overkant av halvparten så mange elger pr
arealenhet i Sande Øst som i Re.
Sande Øst har middels tilgjengelig biomasse av
furu blant vestområdene. Forholdet mellom lauv
og furu er den samme som i Vegårshei, og det
ser ut til at furua også beites i samme grad i de to
områdene. Dvs. heller liten avlastning i beitetrykket på lauvtrær.
Beitetrærne i Sande Øst er lite høyde-kuet og
med relativt lange skudd. Andelen beita skudd er
derimot nokså høy (sammenliknet med eks. Re),
hvilket kan tyde på at beitetrykket er i ferd
med å forsterkes.

Rakkestad: Mest sommerbeite av østsida
9 Rakkestad har betydelig lavere bonitet (minst like
lang vekstsesong, og mindre snø), men likevel en
produksjon av høyt prefererte arter på linje med
Re. En vesentlig forskjell er at majoriteten av
dette er vier og ikke rogn/osp i Rakkestad. Det
høyt prefererte beitet her tåler derfor hardere
beiting enn i vest (til tross for den lavere boniteten).
9 I Rakkestad var det også mest ROS i elgenes
diett blant østområdene (52% av innhold pr
prøve, hvorav vier 42%). Området hadde generelt
sett mer lauv i dietten enn resten av øst. Bjørk
utgjorde det øvrige lauvet (10% av innholdet pr
prøve, som var snittet av bjørk i øst).
9 Vinterstid har elgene i Rakkestad svært høy
tilgang til furu. Furua beites på linje med i
Halden (som er området med mest furu), med et
nokså lavt beitetrykk pr tre som forventa ut ifra
den høye tilgangen. Sannsynligvis avlaster furua
vinterstid en del beiting på sommerbeitets
viktige lauv-arter.
9 Vi konkluderer med at Rakkestad i dag har et
middels høyt beitetrykk på sommerbeitet, og
at beitene her pga. høyt innslag av vier, tåler mer
beiting enn om beitet hadde bestått av annen
ROS. Pga. høy tilgang og relativt lite beiting pr
tre på furu, bør ikke denne arten (alene) brukes
som overvåkningssart på beitetrykket i området.
Halden: Størst produksjon av furu
9 Halden har lavere bonitet enn Rakkestad, men
har ellers mye av det samme naturgrunnlaget for
beiteproduksjon (vekstsesong, snømengder,
andel skog under forynging). Også her bidrar
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vier til at beitene bedre ”tåler” beiting enn
vestområdene.
9 Forholdet mellom produksjon av høyt prefererte
vier og lite prefererte bjørk var den samme som i
Rakkestad. Andelen vier i elgdietten i Halden var
også den samme med hensyn til øvrig ROS som i
Rakkestad (4/5 av ROS var vier). Produksjonen av
ROS var tilnærmet lik det den var i Rakkestad. Går
vi ut ifra at dietten til elgene i de to områdene for
øvrig er lik, er det altså i dag høyt preferert fôr til
tilnærmet like mange elger pr arealenhet i
Halden som i Rakkestad.
9 Halden har den største produksjonen av furu av alle
områdene i denne undersøkelsen. Beitetrykket på
furu var som sagt likt i Rakkestad og Halden, og
også her kan furua vinterstid avlaste en del beiting
på sommerbeitets viktige lauv-arter.
9 Våre beiteindekser viser at akkumulert beitetrykk i
Halden er om lag som i Rakkestad på både
sommerbeite og furu (noe høyere skuddbeite på
lauv, men mindre høyde-kuing kan tyde på at
beitetrykket er i ferd med å øke noe i Halden
relativt til i Rakkestad).
Aurskog: Kommune med varierte beiter
9 De tre områdene i Aurskog viser stor variasjon
både i bonitet* og andel skog under forynging.
Aurskog er detaljert behandlet i en egen rapport, så
vi trekker kun opp hovedlinjene her.
9 Vi har ikke tilstrekkelig med møkkprøver fra alle tre
områdene i Aurskog, men de vi har viser at ROS
utgjorde omtrent samme andel av dietten i alle
områdene (20%, hvorav innholdet av vier pr prøve
var <5%). Bjørk ble funnet i flere prøver i Nord
enn i Vest og Sør. Spesielt for Aurskog var funnet
av mye rørkvein i prøvene fra Vest.
9 Selv om Aurskog Sør hadde betydelig skog under
forynging, var det Aurskog Nord som skilte seg ut
med størst produksjon av bjørk i forhold til ROS.
Nord-området manglet også de høge urtene i
feltsjiktet som de to andre områdene hadde. Selv
om Aurskog Nord hadde mye sommerbeite, var
kvaliteten altså av betydelig mindre preferert art
enn i Sør og Vest. Produksjon av ROS var i Sør,
Vest og Nord hhv. 40%, 20% og 15% av hva den
var i Rakkestad. Går vi ut ifra at dietten til elgene i
de områdene for øvrig er lik, er det i dag høyt
preferert fôr til i overkant av en tredjedel (Sør)
og en femte-sjettedel (Vest og Nord) så mange
elger pr arealenhet i Aurskog som i Rakkestad.
9 Aurskog Sør hadde ikke bare mer av høyt-preferert
sommerbeite, men også betydelig mer furu
tilgjengelig enn de to andre områdene. Hardest
skuddbeiting på furu var det utvilsomt i Nord,
deretter i Vest. I Sør var det som ventet ut ifra den
høye tilgangen, betydelig mindre beiting på furua.

Aurskog vitner om at jo lenger nord på østsida, i
større grad avlaster furua vinterstid beiting på
sommerbeitets viktige lauv-arter.
9 Våre beiteindekser viser at akkumulert beitetrykk
i Aurskog Nord og Vest er betydelig høyere
enn i Rakkestad, både på bjørk og furu.
Hardere beiting på bjørk indikerer at det er
knapt med høyt-prefererte arter. I Aurskog Sør
er det mindre beiting på både ROS og bjørk enn
i de to andre områdene, men likevel mer enn i
Rakkestad. For Aurskog (spesielt i Vest og
Nord) bør furu og bjørk i større grad inngå i
overvåkningen av beitene.
Finnskogen: Bjørk dominerer
9 Finnskogen har mye til felles med Aurskog Nord
i naturgrunnlaget for beiteproduksjon (bonitet,
vekstsesong). Finnskogen har derimot en noe
høyere andel skog under forynging (og en noe
høyere andel lauv i dietten).
9 Mens andelen vier i elgdietten var den samme i
de to områdene (4-5% innhold pr prøve), var det
betydelig mer rogn i prøvene fra Finnskogen
(totalt ROS var 30% mot 19% i Aurskog Nord).
Vi fant også høyest andel bjørk blant alle
områdene på Finnskogen (15%), men forskjellen
var ikke stor til Aurskog Nord (13%).
9 Finnskogen skilte seg noe ut fra andre østområder med mer smyle på flatene (sannsynligvis
en sammenheng med høyest andel h.kl. II).
9 Forholdet mellom produksjon av høyt prefererte
vier og lite prefererte bjørk var høyest blant alle
områder: 13x så mye bjørk som ROS.
Produksjon av ROS på Finnskogen var bare 6%
av hva vi fant i Rakkestad. Det er mulig at vi til
en viss grad har underestimert vierproduksjonen
i dette området (pga. utlegging av takstlinjene).
Det er ønskelig å gjøre en nærmere takst av vier
før vi konkluderer om områdets produksjon av
høyt-prefererte fôr.
9 Finnskogen har forholdsvis lav produksjon av
furu, og det hardeste beitetrykket på arten av alle
områder. Finnskogen er også det eneste området
med trekkelg (inn i området vinterstid). Den lave
produksjonen skyldes dog ikke bare beitetrykket, men også at furu finnes på en lavere
andel flater enn i de andre østområdene. På
Finnskogen er det trolig ikke slik at furua
vinterstid avlaster en del beiting på
sommerbeitets viktige lauv-arter, snarere tvert
om. Den trekkende elgen forsyner seg
sannsynligvis også av sommerbeitets lauv-arter.
9 Akkumulert beitetrykk på Finnskogen var
betydelig høyere enn i Rakkestad, både på
bjørk og furu. Som i Aurskog, indikerer hardere
beiting på bjørk at det er knapt med høyt
prefererte arter. For Finnskogen er det vesentlig

* Aurskog Sør kom i vår takst ut med uventet liten andel middels og høg bonitet. Dette er også området med mest furuskogtype, hvilket trolig har
bidratt til å trekke ned boniteten noe mer enn i de andre områdene (se tekstboks om bonitet og alder tidligere i rapporten). Flere av våre indekser
støtter derimot at boniteten er lavere i sør enn både i nord og vest. Vi tror derfor at eventuell skjevhet i bonitet i Aurskog Sør ikke er stor nok til å
vesentlig endre de beiteforskjeller vi har funnet områdene imellom.
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at furua inngår i beiteovervåkningen, men også
bjørk bør i større grad inngå pga. lav tilgang til høyt
prefererte arter.
Stjørdal: Lite furu, usikker produksjon av lauv
9 Det er som sagt uvisst hva den faktiske boniteten er
i Stjørdal. Som følge av dette, samt den store
geografiske avstanden, er det vanskelig å direkte
vurdere Stjørdal opp mot de andre områdene.
Området hadde sammen med Re og Finnskog
størst andel skog under forynging, og har dermed
mindre hogstpotensial for å øke elgbeitet enn de
fleste andre områdene.
9 Stjørdal hadde minst ROS i dietten av alle områder
(26% pr prøve, hvorav vier utgjorde 10% pr prøve),
til tross for tilsynelatende høy produksjon av rogn
og vier. Det er stor variasjon knyttet til skuddproduksjonen av ROS i Stjørdal. I forhold til
diettinnslaget synes produksjonsestimatet heller å
være for høyt enn for lavt.
9 Stjørdal skilte seg også ut med særlig stor dekning
av gras. I forhold til Aurskog Vest, var det derimot
ikke spesielt mye gras i møkkprøvene (10% pr
prøve). Av feltsjiktarter var det i stedet mye
bringebær, som på sin side ble funnet å ha heller lav
dekning i beitetakseringa. Dette kan antyde at
Stjørdal-elgen har særlig preferanse for bringebær.
9 Stjørdal har lav produksjon av furu. Andel flater
med arten er som i Re, men hver flate produserer
betydelig mindre. Det akkumulerte beitetrykket på
furu er også betydelig større, og det er klart at furua
vinterstid avlaster en del beiting på sommerbeitets
viktige lauv-arter.
9 Forholdsvis mye beiting på bjørk kan tyde på at
beitepresset er nokså høyt i forhold til
produksjonen av høyt prefererte arter. Stjørdal
hadde nest høyest skuddbeiting, Solbraa-indeks og
andel trær beita av bjørk.
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