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Forord 

Denne rapporten presenterer en registrering av 
elgbeitene i Aurskog-Høland utført sommeren 2006. 
Undersøkelsen er et samarbeid mellom Elgregionrådet i 
Aurskog-Høland kommune og Institutt for 
naturforvaltning UMB, med seniorforsker Erling 
Solberg som medarbeider. Stipendiat Hilde K. Wam har 
stått for det vesentlige av materialbehandlingen. 
Undersøkelsen er et ledd i en mer omfattende 
kartlegging av norske elgbeiter, men denne rapporten 
omfatter bare materiale fra Aurskog-Høland. Senere i år 
vil vi lage en samlet rapport hvor resultatene fra 
Aurskog-Høland sees i sammenheng med resultatene 
fra de øvrige regionene. Deler av materialet vil da 
presenteres med noe større presisjon enn det vi har 
gjort i denne foreløpige utgaven (mindre sammenslåing 
av klasser m.m.). 
 

    Olav Hjeljord 
           (prosjektansvarlig) 
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Bakgrunn for undersøkelsen 

Med årlig ca. 400 felte elg er Aurskog-Høland en av 
landets betydelige elg-kommuner. Gjennom jegerne 
samles det årlig inn et omfattende materiale om 
bestandsvariasjoner, kalvproduksjon, kjønnsforhold og 
vekt/alder. Dette er, og vil fortsette å være det viktigste 
grunnlaget for  forvaltning av elgen i kommunen.  

Nå vitner imidlertid erfaringer fra distrikter med 
kraftig nedgang  i elgens kondisjon om at det kan ta tid 
å snu en negativ utvikling når den først har ”gått for 
langt”. Selv om bestanden reduseres - med dertil lavere 
beitepress - kan vektene fortsette å falle. Nøkkelordet er 
forsinkede effekter, men hvorvidt de virker på elgen, på 
beitene eller begge er en uavklart diskusjon vi ikke skal 
ta her. Dette understreker derimot at en overvåkning av 
beitene også er nødvendig for at forvaltningen skal 
kunne sette inn tiltak på et riktig tidspunkt. Til dette 
kommer også muligheten for å overvåke beiteskader på 
økonomisk viktige treslag som furu.  

Med denne undersøkelsen ønsker vi å belyse:                       
i.) Forholdet mellom beitetilbud og elgens kondisjon og 
tetthet i ulike deler av kommunen, ii.) Skadeomfang på 
furuforyngelse og iii.) Åkrenes bidrag til elgbeitet.  
 

Metode 

1. Valg av undersøkelsesområder 
Tre ulike områder i kommunen ble beiteregistrert: 

Vald 2 og 3 (Kjølen og Mangenskogen, her kalt Aur-
Nord) med relativt svakere bonitet. Her har kalvvekter 
siste par år vært ca. 67 kg og åringsvekter hhv. 118/128 
kg . Vald 11 og 12 (Elgheia og Tunnsjøen, her kalt Aur-
Vest) med høyere bonitet og kalvvekter på vel 70 kg, 
åringer 135/140 kg. Vald 5 (Setskog, her kalt Aur-Sør), 
med høye vekter relativt til omliggende vald (72/135). 
Åkerelg ble registrert sør og nord i bygda. 

  

2. Innsamling av møkkprøver 
Det ble samlet inn prøver av fersk sommermøkk fra 

de tre områdene i juli-aug. Ved mikroskopisk analyse av 
planterester i møkkprøvene kan vi mer presist 
bestemme innholdet i elgens sommerbeite enn ved å 
registrere beitemerker på vegetasjonen. Analysen gir % 
treff på de ulike artene. Dette kan ikke direkte overføres 
til mengde, men mer betraktes som hvor ofte elgene har 
spist en art relativt til de andre artene. Merk at med 
denne form for mikroskopisk møkkanalyse vil urter 
(lettfordøyelige) bli noe underestimert i forhold til det 
reelle inntaket.    

Hensikten var å samle 15 prøver per område, men 
sluttresultatet ble 10, 7 og 3 prøver fra hhv. vest-, nord- 
og sørområdet. Variasjonen i møkkprøver fra elg er 
såpass stor at 15 prøver må regnes som et  minimum 
for at de skal gi et representativt bilde av elgenes diett. 

 
 

3. Prøveflateregistrering 
Beiteregistreringen ble utført som en 

prøveflatetakst. Taksten ble utført av trenede 
mannskaper (tre mann som hver takserte like stor 
andel i hvert område) i 3 uker i juli, og minst 500 
utlagte prøveflater pr. område. 

Prøveflater (radius 2 m.) ble lagt ut systematisk 
langs rette linjer som dekket hele området (se 
vedlegg). Avstand mellom flater var 15 m på 
beiteproduserende hogstflater (først og fremst h.kl. 
II) og 75 m i eldre skog. På hver prøveflate ble det 
notert bonitet, høydeklasse og vegetasjonstype. 
Antall beita- og ubeita trær (i 0.3-3 m høyde) av 
aktuelle arter ble talt opp. Samla dekningsgrad (% av 
flatearealet) av hver art ble estimert fra 
kroneomkretsen på sitt bredeste. Likeledes estimerte 
vi samla dekningsgrad for aktuelle feltsjiktarter.  

På alle prøveflater med trær av rogn, osp, 
ørevier,  vier, salix, 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.  

  

4. Åkerelg 
For å vurdere betydningen av åkerbeiting for 

elgen i Aurskog-Høland, ble det utført en telling av 
elg i åker. Tellingene ble utført på kveldstid fra kl 21-
22, langs en bilrute på ca. 2 mil i tidsrommet 20/6-
22/8 i nord og i tidsrommet 12/7-15/8 i  syd.  Det 
ble notert kjønn og alder på elgene og i nord  også 
antall takker på geviret for oksene, samt hva slags 
åkervekster elgene beitet.  

 

Elgens beitevalg 

1. Analyse av innsamla møkkprøver 
Samlet for alle områdene viser møkkprøvene at 

blåbær, bringebær og rogn utgjør det vesentlige av 
sommernæringen (Fig. 1). Bjørk er mindre viktig og 
vier av liten betydning. Noe overraskende kommer 
rørkvein ut med en høy andel. Alle prøvene med 
rørkvein stammer fra Aur-Vest (funnet i 7 av 10 
prøver, det høyeste enkeltinnhold 62%). Med tanke 
på forekomsten av rørkvein, hadde det vært 
interessant å vite om vi med et representativt utvalg 
ville funnet rørkvein også i Aur-Sør. 

Med sterkt forbehold om for lite materiale, 
spesielt i Aur-Sør, har vi også satt møkkanalysene 
(”etterspørsel”) opp mot andel flater hvor en art er 
registrert (”tilbud”). Sammenligner vi Aur-Vest og 
Aur-Nord hvor vi har flest prøver, antyder materialet 



 

at elgen eter mest bjørk i forhold til tilbudet i nord. 
Forholdet ”etterspørsel” : ”tilbud” er her 1:4, mens den 
er kun 1:33 i Aur-Vest (i forhold til tilbudet beiter elgen   
bjørk 8x så ofte i nord som i vest). Det er også tendens 
til at den i Aur-Nord sammenliknet med Aur-Vest eter 
mer av rogna (1:1 vs. 1:2) og blåbærlyngen (1:2 vs. 1:3). 
Et naturlig spørsmål blir da: hva spiser elgen i Aur-Vest 
for å kompensere? Rørkvein forklarer nok noe, men 
også urte-innslaget kan bidra, da det er registrert langt 
mer urter i vest enn i nord (se senere).  

Aur-Sør er vist i figurene for møkkprøver, men vi 
må understreke at pga. den relativt høye variasjonen 
mellom enkeltelgers beitevalg kan utvalget på kun 3 
prøver gi et meget skjevt bilde av elgens diett i området. 
Det er ønskelig at vi får til en ny runde med innsamling 
av elgmøkk i Aurskog-Høland denne sommeren, slik at 
vi kan få komplettert dataene. Da vil de også kunne 
sammenliknes med innsamla prøver fra andre områder. 

 

2. Andel beita trær 
Som ventet er langt de fleste rogn og ørevier beita 

av elg i alle tre områdene (Fig. 2). For bjørk er den 
høyeste andelen trær beita i Aur-Nord, men forskjellen 
er ikke stor til Aur-Vest. Aur-Sør ligger noe lavere, 
særlig for hogstflater alene. 

Som for bjørk ligger Aur-Sør også lavere for andel 
beita furu, og forskjellen til de to andre områdene er 
større når vi ser på hogstflater alene. Det er derimot 
verdt å merke seg at i motsetning til for bjørk beites en 
lavere andel furu på hogstflater enn i eldre skog. 
 

Elgens beitetilbud og beitetrykk i 
Aurskog-Høland 

1. ”Biomasse” av beitetrær 
Vi har laget et mål for årlig produksjon av elgbeite  

fra ulike arter ved å multiplisere: gj.snittlig skuddlengde 
på prøvetrær • antall årsskudd • gj.snittlig antall trær per 
flate på flater hvor arten er registrert. Med andre ord et 
estimat for samlet lengde årsskudd per flate. Vekter vi 
dette med andelen av områdets flater hvor arten er 
registrert, får vi et relativt mål på produksjonen av 
elgbeite i hvert område vs. andre områder. 

Det er betydelig variasjon i produsert skuddlengde 
pr flate (Fig. 3). Aur-Sør ligger høyest for rogn, ørevier 
og furu (furu behandles nærmere i eget avsnitt). Ei flate 
med rogn i Aur-Sør produserer 1.8 ganger så mye skudd 
som de to andre områdene. Derimot er det færre andel 
flater med rogn i Aur-Sør hvilket i stor grad reduserer 
den relative mengden skudd produsert for området som 
helhet vs. de andre. Tilbudet av bjørk er nokså likt 
mellom områdene, men med noe lavere produksjon i 
Aur-Vest. Aur-Nord skiller seg ut med lite ørevier, men 
det er registrert få beiteplanter av denne arten og dette 
gjør indeksene svært usikre.  

 

 
 

 
 

 

Figur 1. Andel treff på ulike beiteplanter i 
møkkanalysene. Datagrunnlaget for hvert område alene 
er meget svakt, og resultatene kan derfor være lite 
representative for elgens faktiske diett i området. 
Standardfeil (variasjon i dataene) er vist i oransje. 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Figur 2. Andel beita trær per flate. Alle høydeklasser 
inkl. hogstflater (trehøyde < 3 meter), som også er vist 
separat (ikke for ørevier, som det er registrert lite av). 

Figur 3. Tilgjengelig mengde skudd av beiteplanter for 
elg beregnet fra gjennomsnittlige skuddlengder og antall 
årsskudd på prøvetrær, samt gjennomsnittlig antall trær 
per flate for de flater hvor arten ble registrert..  



 

Den laveste forholdet rogn : bjørk har vi funnet i 
Aur-Nord. Her er det 38 ganger så mange skudd-cm 
bjørk tilgjengelig for elgen som av rogn. ”Best ut” i så 
måte er Aur-Vest med 14x så mye bjørk, mens Aur-Sør 
er i en mellomstilling med 21x bjørk. 

Bjørk utgjør altså det alt vesentlige av lauvet i alle 
de tre undersøkelsesområdene. Arten er både registrert 
på en høyere andel av flatene (Fig. 4, neste side) og det 
er flere trær per flate (Fig. 5, neste side) sammenliknet 
med for eksempel rogn. For bjørk fant vi også en 
markert økt produksjon på hogstflatene. For rogn, 
derimot, er produksjonen ikke like forskjellig på flater 
vs. skogen totalt (merk forøvrig at det er stor variasjon i 
antall rogn/flate på hogstflatene i Aur-Nord).  

 

2. Blåbærlyng   
Blåbær er som ventet registrert på en høy andel av 

flatene, og mest utbredt er blåbær i Aur-Vest (Fig. 6). 
Alle høydeklasser sett under ett har blåbærlyng  på 60-
80% av flatene med en gjennomsnittlig dekningsgrad på 
i overkant av 20%. Som  ventet for en halvskyggeplante 
som blåbær er forekomsten mer sparsom på lysåpne 
hogstflater enn i den øvrige skogen. På flatene er 
dekningsgraden ca. 10%, dvs. halvparten av 
gjennomsnittet for hele skogen.  

Siden kategorien ”alle høydeklasser” inkluderer 
hogstflatene reduserer denne fremstillingen forskjellene. 
Det kan være verdt å ta med tallene separat for eldste 
høydeklasse: for Aur-Sør, Aur-Nord og Aur-Vest er det 
funnet blåbær på hhv. 87, 87 og 91% av flatene med en 
gjennomsnittlig dekningsgrad på hhv. 29, 27 og 29%. 
Blåbærlyngen er altså både utbredt på flere flater og mer 
utbredt per flate i den eldste høydeklassen.  

 

3. Høge urter, bringebær og øvrig feltsjikt 
I prøveflatetakseringen ble urter klassifisert til art 

for de viktigste plantene som mjødurt, geitrams og turt, 
de resterende ble ført som hhv. låge og høge urter. Når 
vi her bruker betegnelsen høge urter inkluderer dette 
både de planter som ble artsbestemt, og de som ikke ble 
artsbestemt. Det er vanskelig å se beitespor i feltsjiktet, 
og takseringa ga oss som ventet ikke grunnlag for å 
gjøre noen vurdering av beitetrykket på disse artene. 

Det er klart mindre urte-innslag i Aur-Nord enn i 
de to andre områdene (Fig. 6). Dette er en følge av 
større andel lavbonitetsmark i nordområdet enn i sør og 
vest. Dog vet vi ikke hvorvidt også beiting har påvirket 
utbredelsen av urter. Både større andel flater med urter 
og ikke minst større dekningsgrad av urter per flate i 
Aur-Sør, tyder på at det er her vi finner den frodigste 
marka i de tre områdene. 

Det er i all hovedsak turt som bidrar til innslaget av 
høge urter i Aurskog-Høland. I Aur-Sør er turt funnet 
på en tredjedel av alle flatene (alle høydeklasser), mens 
arten er funnet på en fjerdedel av flatene i Aur-Vest.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Figur 6. Andel av takserte flater hvor det ble funnet hhv. 
blåbær og høge urter på flata, samt deres gj.snittlig 
dekningsgrad på de flatene hvor artene ble funnet..  



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 5. Gjennomsnittlig antall registrerte trær per flate 
hvor arten ble funnet.  

Figur 4. Andel av takserte flater hvor det ble funnet hhv. 
rogn, bjørk, ørevier og furu på flata.  



 

Bringebær kommer først og fremst inn som innslag på 
hogstflater. Arten er funnet på 23, 34 og 39% av flatene 
i hhv. Aur-Sør, Aur-Nord og Aur-Vest. Dekningsgraden 
er hhv. 17, 11 og 17%.  

Av andre beiteplanter i feltsjiktet ble røsslyng  
funnet på hhv. 84, 68 og 82% av flatene i Aur-Sør, Aur-
Nord og Aur-Vest, med dekning på 32, 32 og 26%. Det 
ble funnet størst dekningsgrad av smyle på hogstflater i 
Aur-Nord (35% vs. 16 og 27 i sør og vest). Øvrige gras-
arter ble ikke artsbestemt under takseringa, så vi har 
ikke data på tilgangen til rørkvein (jmf. møkkanalysene). 

 

4. Beitetrykk 
Andel beita skudd, skuddlengde og høyde på 

prøvetrær gir en indikasjon på forskjell i beitetrykk 
mellom områdene. For rogn er det  liten forskjell i andel 
beita skudd, men det er en liten tendens til svakere 
beiting i Aur-Sør (Fig. 7). Høyden på prøvetrærne i alle 
tre områdene er 50-60 cm med en kronehøyde på ca 20 
cm. Dette er for tiden ”vanlig” høyde og kronestørrelse 
for rogn over Øst- og Sørlandet hvor trærne holdes 
nede og kues av elgen. Til sammenlikning er 
kroneprosenten for ubeita rogn på middels bonitet 
rundt 60% (dette vil variere med bonitet og 
lys/skyggeforhold innen enkeltområder). 

Lengde av nye, ubeita årsskudd gir en god 
indikasjon på trærnes vekstkraft og vitalitet, eventuelt 
om beitingen svekker trærne. Årsskuddene er lengst i 
Aur-Sør, noe som tyder på mer veksterlig rogn her. 
Aur-Vest har lavest skuddlengde, men desto flere skudd 
(jmf. total skuddlengde tilgjengelig for elgen i fig. 3). I 
Aur-Sør og Aur-Nord er antall skudd per prøvetre av 
rogn omtrent det samme. 

Andel beita skudd av bjørk er lavest i Aur-Sør og 
høyest i Aur-Nor. I Aur-Nord er det også noe lavere 
trehøyde (Fig. 8). Kroneprosenten er om lag den samme 
i alle områdene, rundt 55%. Også for skuddlengde på 
bjørk kommer Aur-Sør ”best ut”. Det er ingen ting som 
tyder på at hardere beiting på bjørk har gitt kortere 
skuddlengder (svekket trærne) i nord. 

 

Effekter av elgens beitetrykk på 
furuforyngelsen i Aurskog-Høland 

1. Beiting på furu   
Mengde tilgjengelig skuddlengde av furu varierer 

mye med mest i Aur-Sør og minst i Aur-Nord (Fig. 3). 
Forskjellen skyldes hovedsaklig ulik produksjon av 
skudd per flate (lengst og flest antall skudd i Aur-Sør, 
Fig. 9), men også noe forskjellig andel flater med furu 
(Fig. 4). Det er liten forskjell i antall furu per flate 
mellom områdene (Fig. 5). Trehøyde og kroneandel i de 
tre områdene følger samme mønster som rogn og bjørk. 

Mye av forskjellen i skuddproduksjon kan tillegges 
bonitetsforskjellen, men i noen grad kan dette også være 

 

 
 

 
 
 
et resultat av at trærne er svekket av større beiting. 
Andel beita blant trærne er lavere i Aur-Sør enn i 
nord og vest (Fig. 2). Aur-Sør skiller seg også klart ut 
med en lavere andel beita skudd, mens det i de to 
andre områdene er beita nogenlunne samme andel 
skudd. Dog er trærne høyere i Aur-Vest enn i Aur-
Nord, noe som muligens og til en viss grad kan 
tilskrives et lavere beitepress over tid (men her slår 
som sagt den høyere boniteten i vest inn).  

Det er altså klart minst beiting på furu i Aur-Sør. 
Her er ca. 40% av trærne beita mot ca. 60% i Aur-
Vest og Aur-Nord (Fig. 3). Andel beita skudd per 
prøvetre er også minst i Aur-Sør, hvor  knapt 25% 
av skuddene er beita, mot ca. 40% i de to andre 
områdene.  

Figur 7. Effekter av elgens beiting på prøvetrær av rogn. 
Y-akse til venstre viser hhv. trehøyde, kronehøyde, antall 
skudd, skuddlengde og Solbraa-indeks. Y-akse til høyre 
viser andel beita skudd.  



 

 
 

 
 

 
 

2. Sammenligning med Solbraa’s  indeks 
Som forventet fant vi en god overensstemmelse 

mellom Solbraa’s beiteindeks og andel skudd beita per 
prøvetre (Fig. 7-9). Fordi Solbraa’s indeks er grovere (5 
kategorier vs. kontinuerlig skala) viser den mindre av 
variasjonen mellom områdene.  

Jmf. Solbraa’s indeks er det registrert beiteskader av 
større betydning (kl. 3 og 4) på om lag halvparten av 
furutrærne i Aur-Nord og Aur-Vest, mens andelen er en 
fjerdedel i Aur-Sør. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Elg i åkeren 

Det ble registrert flest elg sist i juli både nord og 
sør i bygda. I nord var toppunktet (25 elger) ei uke 
senere enn i sør (34 elger) (Fig. 10). Det ble sett klart 
flest eldre dyr: i nord syv og i sør seks eldre for hvert 
ungdyr. Det ble sett få kalver i forhold til antall sikre 
observasjoner av ku (i nord 0.4 kalv per ku og i sør 
0.5 kalv per ku). Kalv kan være vanskelig å se i åker, 
så det observerte ku: kalv forholdet ligger trolig langt  
 
 
 

Figur 9. Effekter av elgens beiting på prøvetrær av furu. 
Y-akse til venstre viser hhv. trehøyde, kronehøyde, 
antall skudd, skuddlengde og Solbraa-indeks. Y-akse 
til høyre viser andel beita skudd.   

Figur 8. Effekter av elgens beiting på prøvetrær av bjørk. Y-
akse til venstre viser hhv. trehøyde, kronehøyde, antall 
skudd, skuddlengde og Solbraa-indeks. Y-akse til 
høyre viser andel beita skudd.   



 

 
 
lavere enn det reelle. 

I både sør og nord var det tilsynelatende stor 
overvekt av okser, i nord 1.6 og i sør 2.8 okser per kuer 
blant eldre dyr. Også for ungdyr var det overvekt av 
hanner, men her er materialet lite og mer usikkert. 
Ordet tilsynelatende er brukt fordi ulik observerbarhet 
av de to kjønnene kan ha påvirket resultatet. Blant eldre 
dyr var det en stor andel som ikke ble kjønnsbestemt. 
Det er nærliggende å tro at kuer utgjør en overvekt av 
disse. Dersom alle ubestemte var kuer, drar faktisk dette 
kjønnsforholdet til 1:1 i nord (1.4 okser per ku i sør). 
De reelle tallene for kjønnsforholdet blant åkerelgene er 
altså 1-1.6 okser per ku i nord, og i sør 1.4-2.8.  

At det er funnet flere okser enn kuer i åkeren i 
Aurskog-Høland er omvendt av en tilsvarende 
undersøkelse av åkerelg i Marker og Rakkestad i 2006. 
Forskjell følger ku: okse forholdet slik det er observert 
av jegerne under jakta. Sistnevnte er i overkant av 1.8 i 
Aurskog-Høland og  2.5  og 2.1 i hhv. Marker og 
Rakkestad. Avskytningen de ti siste årene har vært 
omtrent lik på ku og okse i Aurskog-Høland og svært 
skjev i Rakkestad og Marker.  

I nord, hvor det ble notert antall gevirtakker, hadde 
vel halvparten av dyrene 4 gevirtakker og i underkant av 
en tredjedel hadde 6 takker. Rekorden var 14 takker. 
Antagelig  var det mye de samme dyrene som gikk igjen 
fra kveld til kveld. F.eks. ble det observert en elg med 
asymmetri i geviret ble observert 4x innefor et begrenset 
område. 

I nord ble det også notert i hva slags åker elgene 
beitet. Nær 70% stod i havreåker, de øvrige var jevnt 
fordelt på ryps, hvete og bygg. En elg sto i en erte-åker.  

 

Diskusjon og oppsummering     

Undersøkelsen viser klart at vi finner de frodigste  
elgbeitene i Aur-Sør. Her har vi gjennomgående den 
høyeste årlige tilveksten (målt som gj.snittlig lengde av 
årsskudd). Samtidig er innslaget av urter i feltsjiktet 
høyest her. Derimot er arealet med mange av de aktuelle 
beiteplantene mindre i Aur-Sør enn i Aur-Vest, hvilket 
gjør at samlet skuddproduksjon for disse to områdene 
er nogenlunne lik. Furu er her et unntak, og Aur-Sør 
står i en særstilling når det gjelder produksjon av 
furubeite. Likeledes er det høyest tilgang til urter i Aur-
Sør. I Aur-Nord er boniteten lavere enn i de to andre 
områdene, noe som  spesielt gir utslag i langt lavere 
forekomst av urter. Dette samsvarer med lavere 
slaktevekter i Aur-Nord.  

Aur-Sør skiller seg også markert ut i positiv retning 
når det gjelder beitetrykk. Ser vi bort fra de høyt  
prefererte artene rogn og ørevier (som beites hardt i alle 
områder hvor de er heller lite utbredt), er andel beita 
trær av bjørk og furu klart lavere i Aur-Sør. Samtidig er 
andel beita skudd på prøvetrær lavere (for furu kun 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
halvparten) enn det vi finner i nord og vest. Aur-
Nord skiller seg ut i negativ retning med hardere 
beiting på bjørk (som er lite preferert av elg). 
Forskjellene i beitetrykk følger ”Sett elg/dagsverk” 
indeksen, som i Aur-Sør var 0.38 i 2006 mot  0.50 -  
0.65 i vest og nord. 

Figur 10. Øverst: Antall elg observert i åker under 
systematisk kveldstaksering hhv. nord og sør i Aurskog-
Høland. Nederst: kjønns- og aldersfordeling på åkerelgene. 
For eldre dyr vises også hvordan kjønnsforholdet blir når vi 
antar at hhv. alle og 60% ukjente, eldre dyr var kuer.   



 

Hvor hardt elgen beiter i et område kan vurderes ut 
fra i hvilken grad den hindrer viktige beitetrær fra å 
vokse i høyden. Siden det er såpass lite rogn i Aurskog-
Høland, er det mer interessant å vurdere dette for bjørk 
og furu. En sammenligning mellom de to artene er også 
interessant siden begge treslagene er lyselskende med 
hovedutbredelse i foryngelsesfelt.  

Flere forhold vil ha innvirkning på høyden av et tre: 
først og fremst alder, dernest bonitet og når det gjelder 
elgbeiting, om toppskuddet klippes av eller treet svekkes 
i vekstkraft av beiting på øvrige skudd. I Aurskog-
Høland er skuddbeiting på bjørk relativt lett i alle 
områdene (17-26 %). Det er lite trolig at dette har særlig 
effekt på trærnes vekstkraft. Med andre ord reflekterer 
områdenes forskjellige trehøyde og skuddlengde for 
bjørk ulik bonitet og alder.  

Områdenes andel beita skudd følger samme 
mønster for bjørk som for furu (dog er andelen 60% 
større på furu, fig. 8 og 9). Dersom trehøyde også følger 
det samme mønsteret for de to artene, er dette et 
argument for at beitingen har hatt liten betydning også 
for furua. Ved første øyekast kan dette se ut til å være 
tilfelle. Dvs. at den lavere trehøyden i Aur-Nord 
hovedsakelig skyldes den lavere boniteten der. Går vi 
derimot nøyere inn på tallene ser vi at furua i både nord 
og vest har ”tapt høyde” i forhold til furua i sør relativt 
mer enn hva tilfelle er for bjørka. Konklusjonen blir 
derfor at elgbeitingen har vært tilstrekkelig til å hemme 
tilveksten noe på furu. Dette stemmer også overens 
med Solbraa-indeksen, hvor vi fant at om lag halvparten 
av furutrærne i nord og vest viser mer enn ubetydelig 
beiteskader (kat. 3+4) mot bare en tredjepart i sør. Vi 
kan foreløpig ikke si hvor stor den tapte tilveksten er (vi 
må da først ha på plass referansemateriale på totalt 
ubeita trær fra området). 

Møkkanalysene tyder på at blåbær er en svært viktig 
beiteplante i området generelt. Det kan være verdt å 
merke seg den kraftige reduksjonen i blåbærlyng etter 
flatehogst. Nå vil dette oppveies noe ved produksjon av 
lauvbeite på de samme flatene. Hvordan hogsten 
gjennomføres i framtida (flate vs. lukket, grad av 
tynning i eksisterende felt m.m.) vil avgjøre om 
nettobalansen går i favør av elgen. 

For å kunne si hva åkerbeiting betyr for en 
elgbestand som helhet må vi vite to ting: 1.) hvor stor 
andel av elgene beiter i åkeren (og hvorvidt dette er 
ungdyr eller produksjonsdyr kan også være nyttig å vite), 
2.)  hvor viktig kornet er i dietten til disse elgene (dvs. 
møkkanalyser spredt over sesongen).  

Et grovt anslag ut fra kjørerutene er at mellom 1/3 
og ½ av åkerarealet i bygda ble overvåket. 
Gjennomsnittlig ble det sett 40 elger per kveld i de tre 
ukene hvor åkerbeitingen var mest utbredt. Dette 
antyder at ca. 100 elg benytter åkrene i juli/august 
(betydelig færre tidligere på sommeren). Sett i forhold til 
en sommerbestand på omkring 1500 dyr (vi forutsetter 
da at avskytningen utgjør 40% av vinterstammen), blir 
åkrenes bidrag til elgbeitet beskjedent. Det støttes også 
av at det ikke er funnet korn i møkkprøvene (at det ikke 

er funnet noe korn i det hele tatt skyldes 
sannsynligvis det nokså skjeve og lave utvalget av 
prøver). I Aurskog-Høland er det først og fremst 
produksjonsdyrene som er i åkeren. Antagelig er 
dette hovedsaklig elg med hjemmeområder som 
grenser til åkrene. Elg er generelt stedtro, og forlater 
ikke hjemmeområdet sitt for å oppsøke 
fjerntliggende beiter (med unntak av vinter-
sommertrekk). Åkerbeitingen kan dermed ha noe 
større betydning for helt bygdenære dyr.  

I samlerapporten vil vi komme tilbake til 
forskjellene i åkerbeitingen mellom Østfold og 
Aurskog-Høland. Men vi kan slå fast at det er en 
betydelig større andel av  okser i åkrene i Aurskog-
Høland sammenlignet med Østfold. Det er klart mye 
større enn hva vi ville forvente ut fra forskjell i 
sett/elg  indeksen fra høstjakta. Spesielt er det mange 
yngre okser (4 takker og åringer) i åkrene i Aurskog-
Høland. Antagelig har dette sammenheng med 
sosiale relasjoner i stammen og hvilke dyr som tør 
eksponere seg. At det observeres så mange okser i 
åkerne er ikke et argument alene for å øke 
avskytningen på okser i kommunen da det som sagt 
neppe representerer det reelle kjønnsforholdet. 

Den harde beitingen på rogn i Aurskog-Høland 
viser at kvalitetsbeite her som andre steder på 
Østlandet er hardt belastet. Større kvantitet av 
mindre prefererte arter (eks. bjørk som det er veldig 
mye av i kommunen) kan i svært liten grad oppveie 
for et redusert inntak av kvalitetsbeite. En føre var 
holdning tilsier derfor at elgbestanden i kommunen i 
alle fall ikke bør økes, og at dette forbeholdet bør 
praktiseres sterkere spesielt i Aur-Nord.  

Generelt er det tre forhold som er særlig viktig i 
når en skal gjøre en relativ vurdering av bæreevne for 
elg: grunnleggende produksjonsevne (bonitet og 
artsmangfold), klima (vinterlengde og snødybde, 
hvor også topografi er en felles faktor) og sist, men 
ikke minst beitekonkurranse, i første rekke om 
sommerbeite. Dette er spørsmål som bedre kan 
vurderes ved å sammenligne ulike regioner og 
områder på Østlandet mot hverandre. Vi regner med 
å kunne presentere mer om dette i samlerapporten.   
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