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Sammendrag
Beitetaksering for elg har i de siste årene blitt mer vanlig i forvaltningen av hjortevilt – spesielt elg.
Det finnes ulike metoder for å gjennomføre en beitetakst. I løpet av de siste årene har metoden
utviklet av Knut Solbraa og Skogkurs, Solbraa - metoden, blitt den mest utberedte. Takstmetoden er
utviklet med forsknings- og erfaringsbasert kunnskap fra 1980-tallet fram til 2007/2008 da Knut
Solbraa og Skogkurs utviklet et veiledningshefte for bruk av metoden.
Etter flere års erfaring med bruk av takseringsmetoden har det vært tid for en gjennomgang og
videreutvikling av metoden, som på enkelte områder har vært noe indirekte og lite konkret. Særlig i
forbindelse med registrering og formidling av elgbeitets konsekvenser for skogproduksjonen i
vinterleveområdene.
Omregningen fra beitegrad til beiteprosent som har vært benyttet i Solbraas metode har vært
vanskelig å forklare rent pedagogisk. På samme måte har beiteprosentens betydning for
beiteskadene på ungskogen vært ”tung” å forklare. Det enkleste er ofte det beste og det foreslås
derfor at beiteprosenten registreres direkte i 10 – prosentklasser. Likeledes foreslås det at
foryngelsen registreres i antall planter i beitehøyden, 0,51 – 3,0 meter, med og uten stammeskader.
Det vil si toppskuddbeite eller barkgnag, da det er disse beiteskadene som medfører en
kvalitetsreduksjon på virket. Beiting av sideskudd vil vanligvis kun medføre reduksjon i tilveksten, selv
om det ved gjentagende kraftig beite vil kunne medføre at plantene dør. I så fall vil dette for de
tømmerproduserende artene registreres og uttrykkes ved plantetallet per daa.
Det foreslås videre å registrere beitet på gran. Beiteskader på gran av elg synes å ha tiltatt de siste
årene. På grana er det sjelden sideskuddbeite av betydning, men til gjengjeld ser det ut til at beiting
av toppskudd er økende. Toppskuddbeite på gran har like alvorlige konsekvenser for gran som for
furu. Det er derfor viktig å overvåke dette for å følge utviklingen og dersom antagelsen av at dette
beitet er økende må man finne bakgrunnen for dette og gjennomføre tiltak for å redusere
problemet.
Inntil forvaltningen av elgen i større grad organiseres i årsleveområder er det viktig å kunne slå
sammen, eller sammenligne resultatene fra ulike takstområder som omfatter deler av et
årsleveområde. For at det skal gi mening må takstene være utført etter en felles mal – en standard.
Dette er viktig, både for den offentlige og den private viltforvaltningen. Metoden som er beskrevet i
dette prosjektet kan danne grunnlaget for en slik standard, men da forutsettes det at alle aktører
forholder seg til denne metoden, og de registreringer den beskriver. Ut over dette er det mulig med
”tilvalg”, men IKKE endringer. Da kan vi bygge opp viktig kunnskap om samspillet mellom elgbeite og
skogproduksjon gjennom lange tidsserier.

Elverum 19.03.2014
Jo Petter Grindstad, Glommen Skog
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1 Innledning
Taksering av vinterbeiteområder for elg har i de siste årene blitt mer vanlig i områder med store
beiteskader på furu, og har blitt etablert som et viktig element i forvaltningen av elg. I all hovedsak er
det Knut Solbraas Overvåkningstakst som benyttes, selv om det også finnes takster som er
gjennomført etter andre metoder.
I februar 2012 ble det vedtatt ny forskrift for forvaltning av hjortevilt. I den nye forskriften står det i
formålsparagrafen:

Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og
leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og
bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av
hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at
hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.
Videre står det å lese i § 3;
§ 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr
Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er
åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om

beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker
på veg og bane.
I denne sammenhengen er den vesentligste endringen at kommunen nå pålegges at det skal være en
bærekraftig forvaltning, og ta hensyn til beitegrunnlaget og skader på jord- og skogbruk. Dette er
presisert tydeligere i den nye forskriften enn i den forrige.
Selv om takstene utført etter Solbraas metode i utgangspunktet burde være like og sammenlignbare,
så er det ofte ikke slik. Ofte er enkelte av registreringsparameterne i takstene ulikt definert og en
sammenligning, eller sammenslåing av ulike takster er ikke mulig.
Dette er bakgrunnen for prosjektet Beitetaksering for elg som har til formål å utvikle en enhetlig

metode for taksering og overvåkning av beiteressursene og beiteskadene på skog i
vinterleveområdene for elg.
Innledningsvis kan det være interessant med et historisk tilbakeblikk på utviklingen av
hogstkvantumet og avskytningen av elg i Norge:
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Figur 1: Avskytning av elg og avvirkning av tømmer for perioden 1889-2012 (kilde SSB)

I figuren vises utviklingen i avskytning av elg for perioden 1889 – 2010 og utviklingen i hogstkvantum
for perioden 1918 – 2010. Utviklingen i avskytningen av elg er velkjent, men ikke desto mindre er den
dramatisk og den viser at dagens størrelse på elgbestanden er historisk høy og antakelig ikke
bærekraftig over tid. Hogstkvantumet har i perioden vært rimelig stabilt med en svak nedgang fra
omkring 1990.
I perioden fra 1918 og til i dag har det imidlertid skjedd store endringer både i skogbruket og i
elgforvaltningen som har påvirket beitetilgangen og elgens reproduksjon og bestandsstørrelse.
For skogbrukets del er den største endringen at man i 1930 årene begynte å legge om fra blednings skogbruk til bestandsskogbruk. Denne omleggingen skjøt ikke fart før etter 2. verdenskrig da
gjenoppbyggingen av Norge krevde økt avvirkning.
I bestandsskogbruket ga de nye hogstflatene gode vilkår for framvekst av beiteplanter som
foretrekkes av elgen. Elgstammen brukte imidlertid lang tid på å bygge seg opp i antall. Dette ga et
akkumulert beiteoverskudd, tilgjengelig dersom elgstammen skulle øke. Økningen i elgstammen kom
ikke før mot slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-årene. På dette tidspunktet la man om til
såkalt rettet avskytning. Det vil si at elgstammens reproduksjon og produktivitet ble vektlagt mer enn
tidligere. En konsekvens av denne omleggingen ble økte reproduksjonsrater og en økende
elgstamme.
I begynnelsen var ikke økningen av elgstammen særlig konfliktfylt. Det var beiteskader i enkelte av de
mest attraktive vinterbeiteområdene, men omfanget økte ikke dramatisk. Forklaringen på dette er
blant annet at det fantes tilstrekkelig med akkumulert beite, både sommer og vinter.
Etter hvert som det akkumulerte beitet ble oppbrukt har imidlertid beiteskadene økt, både i omfang
og i geografi.
Et annet utviklingstrekk i skogbruket er at man i det siste tiåret, i hvert fall i Hedmark, har hatt en
sterkt økende tynningsandel. Det har dessuten også vært en omlegging i avvirkningen fra gran til furu
og mot mer høyereliggende skog med lavere boniteter.
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Fig 2: Avvirkning i Hedmark 1997-2013 (kilde FMLA Hedmark)
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Fig 3: Furuandel i % 1997-2012 (kilde FMLA Hedmark)

Det er interessant å se at furuandelen i avvirkningen i Hedmark har økt i en periode med økende
beiteskader av elg. Deler av økningen kan muligens tilskrives en økning i tynningsandelen. Det er
imidlertid også riktig å anta at økningen av furuandelen skyldes en mer varig dreining av hogsten
over på furu etter en periode med stor avvirkning av gran. Avvirkningen vil igjen dreie mot en økning
av granandelen når den nye produksjonsskogen etablert på 50- og 60-tallet blir hogstmoden.

1.1 Skogloven – Forskrift om berekraftig skogbruk
I Skoglovens § 6 pålegges skogeier å sørgje for tilfredsstillande forynging etter hogst. I § 9, andre ledd
står det:
Der beiting av hjortevilt fører til vesentlege skadar på skog som er under forynging, eller der
beitinga er ei vesentleg hindring for å overhalde plikta til å forynge skog etter § 6 i denne lova, skal
kommunen som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere bestanden av hjortevilt slik at
beitetrykket blir redusert.
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I Forskrift om berekraftig skogbruk, § 8 er det definert et minste lovlige plantetall etter hogst. Dette
antallet planter må være et minimumstall for det antall planter vi finner også i vinterleveområder for
elg, og således en standard for hvor hardt beitepress som tåles.
Tabell 1: Tilrådd plantetall og minste lovlige plantetal (kilder: FMLA Hedmark og Forskrift om berekraftig skogbruk)

§ 8. Tilfredsstillande forynging
Ved etablering av ny skog etter hogst skal tala i tabellen nedanfor leggjast til grunn. Tabellen gjeld
både naturforynging og planting.
Gran- og/eller lauvdominert skog
Tilrådd plantetal pr.
dekar
Minste lovlege
plantetal pr. dekar

Furudominert skog

G26-G20

G17-G14

G11-G6

F20-F17

F14-F11

F8-F6

300-180

230-130

140-60

340-190

240-120

130-80

150

100

50

150

100

50

1.2 Forskrift for forvaltning av hjortevilt
I Forskrift for forvaltning av hjortevilt § 3 Mål for forvaltning av elg, rådyr og hjort står det:
Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det
er åpnet for jakt på arten(e).
Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader
på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane
I retningslinjene som følger forskriften står det videre:
Skogloven har også en bestemmelse om hjorteviltskader i § 9 som korresponderer med dette
foryngelseskravet: ”Der beiting av hjortevilt fører til vesentlege skadar på skog som er under
forynging, eller der beitinga er ei vesentleg hindring for å overhalde plikta til å forynge skog etter § 6 i
denne lova, skal kommunen som viltorgan vurdere om det er behov for å regulere bestanden av
hjortevilt slik at beitetrykket blir redusert.”
Kommunene har et stort ansvar for forvaltningen av både hjortevilt og skog, og kommunale planer
må ta hensyn til ulike interesser knyttet til disse ressursene. Å minimere konflikten med andre
interesser, som naturmangfold, jordbruk og samferdsel, vil være viktige målsettinger i kommunal
plansammenheng.

1.3 Dagens situasjon – elgbestand og elgbeite
Norge har i dag en av de tetteste bestander av elg som noensinne har eksistert. Det var særlig på
1970- og 80-tallet stammen økte sterkt, mens den de siste om lag 20 årene har vært relativt stabil på
et meget høyt nivå. Bakgrunnen for dette er, som beskrevet i innledningen, skapt av oss mennesker
gjennom jakt og skogbruk. Selv om det har vært rapportert om beiteskader av elg i spesielt utsatte
vinterbeiteområder også forut for denne perioden, har beiteskadene tiltatt de seneste tiårene. Dette
er dokumentert gjennom ulike beitetakster fra ulike deler av fylket.
I Nina Rapport 885, Hjortevilt 1991-2011- Overvåkningsprogrammet for hjortevilt, beskrives
utviklingstrender i bestandsstørrelse, kondisjons- og reproduksjonsmål hos elg, hjort og villrein
innenfor utvalgte overvåkningsregioner. En av disse regionene er Åsnes og Våler kommuner i
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Hedmark. Rapporten konkluderer med at den norske elgbestanden samlet er stabilt høy, men at det
er regionvise forskjeller. I Hedmark er bestandsutviklingen noe usikker, men den viser antakelig en
svak nedadgående trend. Utviklingstrekkene er imidlertid tydeligere med hensyn på vekt og
tvillingrate, som begge er viktige indikatorer på elgens kondisjon. I rapporten står følgende å lese:
Andelen kyr observert med kalv/kalver er relativt høy i Hedmark og har variert lite i
overvåkingsperioden (Fig. 3.4.5.3). Motsatt ser vi at den observerte tvillingraten har variert
relativt mye, med en tydelig negativ trend siden tusenårsskiftet. Den samme negative trenden
er til stede i slaktevektene, noe som antyder at de generelle forholdene for vekst og
reproduksjon i Hedmark er redusert. Interessant nok var det også en topp i tvillingraten i
etterkant bestandsnedgangen på 1990-tallet, i samsvar med at mattilbudet pr. individ blir
bedre når bestandstettheten synker.

Figur 3.4.5.3. Variasjon i andel kalvkyr sett av alle kyr (andel kalvkyr) og andel kalvkyr med tvillingkalv (andel
tvillingkalv) i overvåkingsområdet i Hedmark i perioden 1991-2011. (kilde NINA Rapport 885)

Elgen i Hedmark har historisk sett hatt høye slaktevekter, men utviklingen er nå negativ i alle
kjønns- og aldersgrupper. I gjennomsnitt er den årlige nedgangen på 0,26 kg for kalv og 0,80
kg for åringsdyr, hvilket medfører en samlet nedgang på henholdsvis 7 % og 12 % i hele
overvåkingsperioden 1991-2011. Brorparten av denne nedgangen har kommet siden
tusenårsskiftet (Fig. 3.4.5.7).
Figur 3.4.5.7. Gjennomsnittlig
slaktevekt (95 % CI) for kalv og
åring fordelt på kjønn, i
overvåkingsområdet i Hedmark i
perioden 1991-2011. Stiplede
linjer viser gjennomsnittlig
slaktevekt for henholdsvis kalv
(71 kg) og åring (145 kg) for hele
perioden. (kilde NINA Rapport
885)
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Man ser lignende utvikling for vektene på åringer og kalv som i Åsnes og Våler i flere områder av
Hedmark. Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at det har vært en reduksjon av mengde og
kvalitet på det tilgjengelige elgbeitet i forhold til bestandens størrelse. Det er særlig sommerbeitet
som er viktig for elgens vektutvikling. Vektnedgangen skyldes derfor blant annet en reduksjon av
sommerbeitet i mengde og kvalitet. For skogbruket er det imidlertid vinterbeitet på furu som er mest
problematisk. Tilsvarende utvikling som i Hedmark finner vi også i andre deler av landet, selv om
bildet ikke er entydig. I flere fylker og kommuner holder både vekt- og produksjonsratene seg stabile
eller er økende. For flere vektstatistikker, se vedlegg 5.
Som det framgår av figurene i vedlegg 6 er vektutviklingen ikke lik i de ulike delene av landet, men
den generelle trenden er allikevel at det er en nedgang i vektene for både kalv og ungdyr. Vinje
kommune et unntak. Her har man lykkes i å redusere stammen tilstrekkelig til at man igjen ser en
vekst i vektene. Dette er meget gledelig, og viser at det nytter dersom en gjør de rette tiltakene. Det
kan se ut som man har klart å snu en negativ utvikling i Vest-Agder med økte vekter i 2012. Et år er
imidlertid for kort tid til at man kan fastslå dette.

1.4 Beiteskader
Avisoppslag fra 1950 og 60- tallet beskriver beiteskader i blant annet Imsdalen i Hedmark. Dette er
naturlig i områder med trekkende elgbestander der elgen på vinteren samler seg i lavereliggende
områder med furu som hovedtreslag. I de siste 20-30 årene har imidlertid skadene økt, både i
intensitet og omfang. I dag er det slik at det i enkelte av de mest intensivt brukte vinterleveområdene
for elg er svært vanskelig, om ikke umulig, å forynge furu med et tilfredsstillende resultat med tanke
på omløpstid, volumproduksjon og kvalitet.

Tabell 2: Tabellen viser beitetakster gjennomført i
Elgregion
Mjøsa-Glomma i 2006 og 2011 ( kilde ERMG)

Beitetakster Elgregion Mjøsa-Glomma, ERMG
2006
2011
Treslag
Beiteuttak %
Furu
88
58
Bjørk
42
18
Gran
0,2
2
ROS
95
50
Einer
49
20

Gjentagende beiteskader på furu
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Beiteskader har forekommet til alle tider – også før innføringen av bestandsskogbruket. Lokalt har
det vært rapportert om til dels store skader blant annet i Stor-Elvdal. I Sven R. Gjems bok
Storviltjegere i Østerdalene (1986) står følgende å lese (s. 137):
Men i 1907 ble 162 eiendomsbesittere i Stor-Elvdal i statsråd meddelt ”tillatelse i henhold til
jaktloven av 20. mai 1899, i tillegg til den lovbestemte tid, også at kunne utøve sin rett til jakt i
tiden 1. til 31. januar.” ……. Mens det i året 1900 ble skutt 19 dyr i Stor-Elvdal, ble det i 1907
felt hele 60 elger Bestanden var nå på sine steder så stor at beiteskadene på skogen ble
ansett som utålelige. Det at storelvdølene på grunn av skogskadene fikk tillatelse til vinterjakt i
januar 1908, resulterte i felling av ytterligere 48 dyr i herredet.

Skogbruket tidlig på 1900-tallet ble drevet på en helt annen måte enn i dag. Utnyttelsen av skogen til
blant annet utmarksbeite og vedhogst var også forskjellig fra i dag. Slik sett er forutsetningene for
tilgjengelig elgbeite helt annerledes i dag og kan ikke sammenlignes med datidens forhold.

1.5 Bestandsutvikling - CERCIM
Det finnes uliker metoder for å beregne bestandsutviklingen for elg. I Hedmark og Nord-Trøndelag
har det i en årrekke vært benyttet et dataprogram – CERCIM, som med grunnlag i Sett Elg - data har
beregnet bestandsstørrelsen etter jakt og neste års kalveproduksjon. I andre områder av Norge har
man beregnet bestandsutviklingen ved hjelp av andre metoder, basert på bruk av Sett Elg – data.
Figur 4: Beregnet
bestandsutvikling for Elgregion
Mjøsa-Glomma etter jaktsesongen
2012/2013 (kilde Hedmark
fylkeskommune)
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1.6 Trafikkulykker – vilt

Figur 5: Trafikkulykker elg, hjort og rådyr i Norge 1990/91 – 2012/2013 (kilde SSB)

Utviklingen av antall trafikkulykker på veg og bane har over tid utviklet seg i tråd med
bestandsutviklingen, med et høyere antall påkjørsler i vintre med store snømengder. Etablering av
viltpassasjer, oppsetting av viltgjerder, kantrydding langs veg og bane og lyssetting av spesielt utsatte
vegstrekninger har effekt. Disse tiltakene er imidlertid kostbare å etablere, slik at reduksjonen i
antall ulykker blir forholdsmessig liten i forhold til totalantallet viltulykker.

1.7 Sverige
Det kan være interessant å gi en liten beskrivelse av elgforvaltningen i Sverige, der man i likhet med
Norge har hatt en svært høy elgstamme. Svenske skogeiere med de store bolagene som pådrivere,
har utviklet målsettinger for hva som kan tolereres av skogskader. Målsettingen er at 7 av 10 furuer
skal være uskadde. Bak målsettingen står Bergvik Skog, LRF Skogsägarne, Sveaskog og
Skogsindustrierna, www.skogen.se 12 desember 2012.

Figur 6. Avskjutningsstatistik för älg uppdelad på ålder och kön. Under 60- och 70-talen
ändrades älgförvaltningen och andelen fällda kor/kvigor minskade samtidigt som kalvandelen
ökade. (Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning.)

13

Beitetaksering for elg
Dersom vi sammenligner norsk, svensk og finsk skogbruk, ser vi at det er store forskjeller i skogareal,
produktivitet og antall skutte elg.
Tabell 3: Sammenligning mellom Norge, Sverige og Finland mht skutt elg, avvirkning, skogareal, og tilvekst, (kilder SSB, Skog
og landskap og offentlig statistikk i Sverige og Finland)

Sammenligning elg - skog, Norge, Sverige og Finland (2011)
Norge
Skutt elg
Avvirkning m3
Skogareal (daa)
Tilvekst (m3)

36 400
8 506 000
86 567 000
25 000 000

Sverige
99 500
88 800 000
225 000 000
120 000 000

Finland
58 400
70 900 000
204 000 000
104 000 000

Forh N/S/F
N S
F
1 2,7 1,6
1 10,4 8,3
1 2,6 2,4
1 4,8 4,2

Tabellen viser forholdet mellom elgfellinger i Norge, Sverige og Finland. I Sverige og Finland felles det
henholdsvis 2,7 og 1,6 ganger så mye elg som i Norge. Avvirkningen er hhv 10,4 og 8,3 ganger større i
de to landene, mens tilveksten er 4,8 ganger større i Sverige og 4,2 ganger større i Finland.
En forskjell mellom de tre landene er at det i Norge ikke finnes elg på deler av skogarealet, nemlig
Vestlandet; mens det i Sverige og Finland finnes elg på største delen av arealet. Det gjør at
konsentrasjonen av elg per arealenhet er større i Norge enn i våre to naboland.
Selv om de skoglige forholdene i de tre landene ikke kan sammenlignes direkte, er det interessant å
se forskjellene i elgfellinger i forhold til skogareal, avvirkning og tilvekst. Tallene gir i alle fall en
indikasjon på at dagens elgstamme er tettere i Norge enn i de to andre nordiske landene.

1.8 Furudalprosjektet – Älgbeting och tallens volymproduksjon
Svenske Skogforsk har i perioden 1979 – 2007 gjennomført en undersøkelse som har hatt til formål å
skaffe mer kunnskap om effekten av elgbeite på furu med hensyn på virkesproduksjon og
virkeskvalitet. Studien ble gjennomført i Furudal i Dalarne i et typisk vinterleveområde for elg.
Det ble lagt særlig vekt på elgbeitets innvirkning på:






Høydetilvekst
Diametertilvekst
Dødelighet
Virkesproduksjon
Virkeskvalitet

Forsøket ble anlagt i 16 – 21 år gamle furubestand. Det ble valgt ut 12 prøveflater der halvparten ble
gjerdet inn med viltgjerde for å hindre beiteskader i forsøksperioden. Seks stykker uten beiteskader
og seks med skader. Flatene ble delt inn i fire forsøksledd med tre gjentak av hvert.
Forsøket ga et bilde av bestandsutviklingen fra ungdomsstadiet fram til første gangs tynning. Uttrykt i
prosent var tilveksten 100 % i de uskadde prøveflatene med gjerde, mens den på prøveflatene med
beiteskader uten gjerde var 32 %. Ved tidspunktet for første gangs tynning var det de uskadde
trærne som hadde størst d 1,3 (diameter i brysthøyde 1,3 meter over stubbeavskjær) og som var
høyest, mens de hardest beitede trærne var blant bestandets minste og korteste.
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Forsøket viste videre at toppskuddbeiting og stammebrekk sammen med kraftig beite av bar
medfører stor dødelighet og et tilveksttap hos overlevende trær. Tilveksttapet forplanter seg
gjennom hele bestandets liv, slik at hardt beitede trær aldri vil klare å hente seg inn tilvekstmessig
sett, selv om elgbeitet opphører. Bare en mindre andel av de hardt beitede trærne vil klare å nå
sagtømmerdimensjoner innen en normal omløpstid.
Forsøket har også vist at barkgnag har mindre negativ effekt enn forventet med tanke på trærnes
overlevelse og tilvekst. Barkgnaget må være over 50 % av stammens omkrets før treets tilvekst og
overlevelse påvirkes negativt. Virkeskvaliteten påvirkes imidlertid av barkgnag også under 50 % av
diameteren.
En av hovedkonklusjonene i prosjektet er at hoveddelen av det økonomiske tapet ved elgbeite
skyldes minsket volumtilvekst. For å minske noe på tilveksttapet anbefales lavtynning i bestand med
kraftig elgbeite, ettersom det er blant de minste og laveste trærne vi finner de største beiteskadene.
Selv med en slik tynning vil man imidlertid aldri ta igjen tilveksttapet. Det vil kunne reduseres, men
ikke kompenseres.
Ved avslutningen av prosjektet ble rotverdien av tømmeret på prøveflatene beregnet, bestandene
var da 44-50 år gamle. Ettersom skogen ikke var hogstmoden er det ikke de konkrete verdiene som
er mest interessante, men derimot de relative forskjellene. Den høyeste rotverdien var på de
uskadde forsøksflatene med gjerde. Her var verdien fem ganger høyere enn på forsøksflatene uten
gjerde med store beiteskader.
Rapporten kan kjøpes fra Skogforsk - Sverige. Bestilling kan gjøres på www.skogforsk.se
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2 Takseringsprinsipper - takstmetoder
Det er i utgangspunktet flere mulige metoder som kan benyttes for å registrere en viltbestands
størrelse. Valg av registreringsmetode avhenger av hva man ønsker å registrere og selvsagt også
hvilke økonomiske rammer man har for registreringene.
I visse tilfeller kan det være ønskelig å registrere antall individer som finnes i en viltbestand i et
bestemt område. En annen metode er at man indirekte registrerer viltstammens størrelse i forhold til
for eksempel beitegrunnlaget. Takseringsmetoder som har som formål å registrere eller beregne en
viltbestands størrelse i form av et antall, vil vanligvis være mer arbeidskrevende og kostbare enn
metoder som registrerer en viltbestands forholdsmessige størrelse, dvs. en indeks, i forhold til f. eks
beitegrunnlag.
I viltforvaltningen er det som oftest godt nok å benytte metoder der man indirekte registrerer
bestandens størrelse i forhold til beitegrunnlaget, som i f.eks Knut Solbraas overvåkningstakst for
elgbeite.
Det er ulike muligheter for hva som kan registreres som grunnlag for forvaltningen av en viltart i et
område:
 Beiteressurser
Ved å registrere beiteressursene kan et områdes beiteproduksjon og dermed bæreevnen for
en viltart beregnes. Dette er en omfattende og kostbar metode og den krever inngående
kunnskap om ulike viltarters viltets beitebruk, beiteplanter osv.


Skader/skadeberegning, inkl økonomi
En annen metode er å registrere beiteskader, fulgt opp med økonomiske beregninger av
skader og produksjonstap på skog- eller jordbruksproduksjon. Slike beregninger er ofte
knyttet opp mot beregninger av de økonomiske konsekvensene av skadene, samt eventuelle
erstatningsutbetalinger.



Overvåkning av beiteskader, beiteressurser og skogforyngelse
I de fleste tilfeller vil en takst der en overvåker beitebruken og beiteskadene fra elg, og i
tillegg gjennomfører registreringer av foryngelse av furu i hogstklasse II (hkl II), være
tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag i forvaltningsmessig sammenheng. Knut Solbraas
metode for overvåkningstakst for elgbeite er en slik metode, dog uten annen registrering av
foryngelse av furu enn planteantall.



Møkkregistreringer
I de senere år har registrering av elgmøkk blitt en mer vanlig metode for registrering av
utviklingen av elgstammen i et område. Metoden anvendes mest som en indirekte metode
(indeks) for å registre utviklingen i stammen. Den kan imidlertid ved hjelp av antall
møkkhauger en elg produserer hver dag, også benyttes for mer eksakt å bestemme antall elg
i et område. Møkkregistreringer er rimeligere å gjennomføre enn tradisjonell beitetaksering,
og kan derfor benyttes for tettere å følge opp utviklingene av elgstammen.
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I Norge foretas gjerne møkkregistreringene i forbindelse med beitetaksering. Ved at det registreres
antall møkkhauger fra sist vinter innenfor prøveflatene.
Det er flere usikkerhetsmomenter ved registrering av møkkhauger. Den største usikkerheten knytter
seg til å bestemme alderen på møkkhaugene. Svenske undersøkelser tyder på at selv erfarne
taksatorer har vanskeligheter med å anslå alderen på møkkhaugene. Kilde: Spillningsinventering av
kløvvilt, Workshop Øster-Malma 17. – 18. mars 2004, SLUTRAPPORT PROJEKT 5763/2004.
For å gjøre registreringene mer nøyaktige kan de aktuelle prøveflatene velges ut, kartlegges og
renses for gammel elgmøkk på høsten. Etter vintersesongen undersøkes de samme prøveflatene for
nye møkkhauger. Dette er en arbeidsom og kostbar metode som riktignok gir mer nøyaktige
resultater og bedre muligheter til å beregne vinterbestandens størrelse, enn registreringer kun utført
om våren/forsommeren. Spørsmålet er om det er behov for slike nøyaktige registreringer, eller om
det holder med den enklere og rimeligere metoden. Dersom møkkregistreringene kun er ment for å
vurdere bestandsendringer, er det grunn til å tro at den enkleste metoden er tilstrekkelig ut fra
kostnadsmessige og praktiske hensyn.
Distance sampling er en takseringsmetode som benyttes ved taksering av blant annet skogsfugl eller
rype. Ved hjelp av Distance - metoden kan man estimere tettheten, eller bestanden av det takserte
objektet. I motsetning til andre metoder der man kun kan utarbeide en indeks, som sammenlignet
med tidligere takseringer forteller noe om endringer i bestanden. På HiH, Evenstads hjemmesider,
www.hihm.no beskrives metoden slik;
Hovedprinsippet i Distance Sampling er for hver observasjon å måle den vinkelrette avstand
fra takseringslinjen til observasjonen og å tilpasse en oppdagbarhetsfunksjon til dataet. For å
få et bra tetthetsestimat fra taksering med metoden Distance Sampling er det viktig å legge
ut linjene på en representativ måte og at tilstrekkelig antall linjer takseres hvert år.
Distance sampling benyttes for å beregne tettheten av for eksempel rype i et område. For å gjøre
dette må man legge ut takstlinjer som representerer hele takstområdet, uavhengig av for eksempel
terrengets eller vegetasjonens egenskaper. I forbindelse med en beiteregistrering for elg lagt opp
som en bestandstakst i hkl II i elgens vinterleveområde vil Distance sampling ikke kunne benyttes,
ettersom man da har valgt å taksere bare et utvalg av elgens leveområde. Det vil si at
møkkregistreringer utført etter Distance sampling-metoden vanskelig lar seg kombinere med en
beitetaksering i bare utvalgte deler av elgens årsleveområde.
 Sportellinger
Sportellinger er også benyttet for å estimere elgbestanden i et område, enten direkte i antall dyr som
befinner seg innenfor et område, eller som en indeks. I områder der elgen trekker mellom sommer
og vinterleveområder vil trekktellinger kunne være et hjelpemiddel for å avgjøre om bestander er i
vekst eller tilbakegang. Endringer i snøforhold mellom ulike vintre vil ha betydning for når trekket
finner sted og på hvor mange dyr som forflytter seg over takstlinjene.
 Telling fra fly eller helikopter
Telling fra fly eller helikopter er også en metode som benyttes for å estimere bestandsstørrelsen i et
område. Tellingen gjennomføres på snødekt bakke ettersom elgen da er enklest å oppdage. Man er i
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tillegg avhengig av gode sikt- og flyforhold under tellingen. Alle dyr vil selvfølgelig ikke oppdages
under en slik flyvning, men det vil kunne gi et anslag på bestandsstørrelsen og bestandsutviklingen i
takstområdet. Metoden er imidlertid kostbar og man trenger trente mannskaper for å kunne
gjennomføre den.
For alle registreringsmetodene som er beskrevet ovenfor er det viktig at registreringene ses i
sammenheng med annet datamateriale; som statistikk utarbeidet fra Sett Elg, vektstatistikk m.m. Det
er først ved kombinasjon av tilgjengelig kunnskap vi vil evne å ta de rette forvaltningsmessige
beslutningene – såkalt kunnskapsbasert elgforvaltning.

2.1 Beskrivelse av et utvalg av dagens takstmetoder
2.1.1 Solbraas overvåkningstakst
Den takstmetoden som er mest benyttet i dag er Knut Solbraas takstmetode, utviklet i samarbeid
med Skogkurs. Metoden benyttes i dag av for eksempel Faun Naturforvaltning og Skogkurs i deres
beitetakster. Solbraas metode består grovt sett av to ulike takstopplegg. En grunnlagstakst, som også
kan benyttes til beregning av kostnadene ved beiteskader og dermed også som grunnlag for
erstatningsutbetalinger til berørte grunneiere, og en overvåkningstakst der man registrerer, eller
overvåker beitetrykket, beiteskadene og beiteutviklingen over tid på de mest prefererte
beiteplantene for elg. Det er overvåkningstaksten som er mest brukt i forbindelse med
beitetaksering. For å registrere den totale beitebelastningen gjøres registreringen på fjorårets skudd.
Dette gjennomføres enklest, rimeligst og best ved at registreringene gjøres på våren – før de nye
skuddene begynner å strekke seg.
I overvåkningstaksten registreres beitet på de mest prefererte beiteplantene og antall møkkruker
innenfor takstflaten. I beitetaksten for Elverum, utført av Skogkurs i 2009, beskrives taksten på
følgende måte:
Takstmetode
Det ble utført elgbeitetakst ut fra beskrivelsen i SKIs Veiledningshefte. Metoden er utarbeidet
av Knut Solbraa.
Takstbestand
FORAN Norge AS ble engasjert i arbeidet med å finne aktuelle takstbestand ut fra deres
skogbrukstakst i 2003. Ut fra gitte kriterier plukket de ut 236 aktuelle bestand innen
takstområdene. Ut fra denne lista og utskrevne kartblad ble det valgt ut 40 takstbestand med
ønsket fordeling på delområdene og med innbyrdes jevnest mulig fordeling innen
delområdene, uavhengig av eiendomsgrenser og uavhengig av bonitet og treslag.
Det ble plukket ut reservebestand til bruk dersom de utvalgte bestandene ikke var egnet.
Taksten måtte i enkelte tilfelle flyttes dit, på grunn av at gjenveksten i takstbestandet ikke var
kommet langt nok eller kommet for langt, eller at hardt husdyrbeite hadde påvirket elgbeitet.
Ønsket areal på takstbestandene var 20 – 50 daa. Der foryngelsesbestandet var større enn 50
daa, kunne en på forhånd utvalgt del av bestandet benyttes.
Takstbestandene ble tegnet inn på ortofotobilder og på M711-kart og koordinatene funnet i
systemet UTM 32 (Euref 89).
Prøveflater
I hvert takstbestand ble lagt ut ca 30 prøveflater ut fra systematisk forband over hele flata.
Beskrevet (og antatt) bestandsstørrelse ble dividert på 30 for å finne arealet hver prøveflate
skulle representere. Dette arealet tilsvarer avstanden mellom takstlinjene ganget med
avstanden mellom prøveflatene langs linja. Retningen på takstlinjene ble bestemt ut en
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tilnærmet rett bestandskant og en definert kompassretning. Avstanden mellom takstlinjene og
avstanden mellom prøveflatene i linja ble målt ut med skritt-telling. Det ble satt med
sentrumspåle i prøveflatas sentrum. En sirkel rundt pålen med radius 1,99 m ga en prøveflate
på 12,5 m2.
Registrering
Det ble på prøveflata registrert på 5 treslag (-grupper)
furu
bjørk
rogn, osp og selje (ROS)
gran
vier
Det ble registrert på hvert treslag:
Planteantall
Plantehøyde
Beitegrad siste år (ny) og midlet beitingen for 2 og 3 år siden (gammel)
I tillegg ble møkkhauger fra siste vinter registrert.
Beregninger og framstilling
Utregningene for hvert bestand, for hvert delområde og hele takstområdet har skjedd i
henhold til SKIs veiledning og ut fra SKIs regneprogram.
Analyse
Analysen skulle i henhold til avtalen om takstoppdraget:
konkludere med hensyn på beitetilgang, beiteutnyttelse og beiteskade
gi anbefaling til framtidig beiteforvaltning og størrelse på elgbestand
I det beskrevne takstopplegget er det i all hovedsak elgens beitebruk som registreres.
Registreringene er i mindre grad rettet direkte mot skogbruk og skogproduksjon. Dette gjør det
pedagogisk vanskelig å beskrive og dokumentere beiteskadenes betydning for skogproduksjonen.
Solbraas metode kan også gjennomføres som en prøveflatetakst med prøveflater lagt ut langs
fastlagte takstlinjer uavhengig av skogens alder. Dette har imidlertid ikke vært så vanlig ettersom
man i første rekke har vært ute etter å beskrive beitebelastningen i hkl II. Ettersom det er i denne
aldersklassen beitet er mest intensivt, beitebelastningen størst og dermed skogskadene mest synlige
og betydelige.
2.1.2 Beitetakst Bioforsk – Prøveflatetakst i Gjøvik kommune 2012
I beitetaksten beskrives takstmetodikken slik:
Beitetilbudet og beitepresset er kartlagt på 12 m2 sirkulære prøveflater som er lagt
systematisk langs rette takstlinjer. Linjene er forhåndsbestemt og lagt ut slik at de skal gi et
representativt tverrsnitt av elgbeitet i skogen. Denne taksten fokuserer med andre ord ikke
kun på hogstflater. Vi ønsker også å kartlegge det totale beitetilbudet i skogen, ikke bare
beitepresset. Området som ble taksert dekker ca. 100.000 mål (se vedlegg 1), og er det
samme som ble taksert i 2007. Også de samme takstlinjene ble fulgt, men det ble gått noen
færre linjer (12 kontra 15) fordi dette var en oppfølgingstakst og ikke en grunntakst.
Takseringen i felt ble utført av trenet mannskap i løpet av to arbeidsuker sist i juli. Det ble
taksert 371 utlagte prøveflater i området (mot 532 i grunntaksten fra 2007). Avstand mellom
flatene er 15 m på hogstflater (dominerende trehøyde <4 meter) og 75 m i eldre skog. Den
ulike frekvensen skyldes at variasjonen i beitetilbudet er langt større på hogstflater. Siden det
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er på hogstflatene det meste av elgbeitingen foregår trenger vi også flere flater herfra for å
kunne si noe fornuftig om beitepresset. På hver prøveflate ble det notert høydeklasse, bonitet
og vegetasjonstype. Antall beita og ubeita busker og trær i elgens beitehøyde (dvs. fra 30 cm
til 3 meters høyde) ble talt opp. Dekning av feltsjiktplanter ble estimert som prosent av
arealet på prøveflata.
På alle prøveflater med trær som er av betydning i elgens diett (rogn, osp, selje – heretter er
disse tre til sammen kalt ROS; vier; bjørk og furu) ble det etter bestemte kriterier valgt
representative prøvetrær av hver art. På det enkelte prøvetre ble antall av henholdsvis beita
og ubeita skudd talt opp, vi målte trehøyde og vi målte skuddlengde på et ubeita årsskudd av
representativ lengde for dette treet. Vi skiller i taksten mellom sommerbeiting (hovedsakelig
lauvrisping) og tidligere beiting (avbitt kvist). Sistnevnte representerer i hovedsak beiting
foregående vinter, men kan også inkludere noe eldre beiting, spesielt på kuede planter
(kviststumper hvor det ikke vokser ut ny ved).
Prøveflatetaksten gir et bilde av beitepresset vinterstid (foruten beitetilbudet). Den er ikke like
godt egnet til å vise beitepress sommerstid. Vi har tidligere gjort en annen slags takst for å
vurdere sommerbeitingen på lauv i Gjøvik, og det vi fant da var at dette langt på vei følger
vinterbeitingen. Siden beitetilbudet er mest begrenset vinterstid (kvist og bar utgjør da
praktisk talt hele dietten, mot kun rundt 50 % om sommeren), så er vinterbeiting også den
indeksen som raskest burde vise eventuell endring i beitepress. Merk at det ikke er det samme
som å si at vinterbeite er viktigere for elgen enn det sommerbeite er. For produksjon og
slaktevekter er det ofte tvert om.
I tillegg ble det analysert 15 møkkprøver for å analysere sammensetningen av elgens diett.
Taksten gjennomføres som beskrevet ovenfor som en prøveflatetakst uavhengig av bestand og
hogstklasser. I beskrivelsen av metodikken framgår det at dette er en oppfølgingstakst etter en takst i
2007 og at antall prøveflater derfor er noe redusert i forhold til taksten i 2007. Med unntak av dette
er metodene i de to takstene relativt like. Prøveflatene ble lagt ut med ulik avstand i hkl I og II, og
eldre bestand. Begrunnelsen for dette er at man trenger flere prøveflater i den yngre skogen: Siden
det er på hogstflatene det meste av elgbeitingen foregår, trenger vi også flere flater herfra for å
kunne si noe fornuftig om beitepresset. Her skiller Bioforsk sin metode seg fra Solbraa-metoden, der
taksten vanligvis er lagt opp som en bestandstakst med prøveflater i hkl II.
I de tilfeller der man ønsker å fokusere på beitebelastningen på de mest attraktive beiteplantene og
beiteskader på skog, er det naturlig å anta at Solbraas metode er mest kostnadseffektiv og gir de
beste resultatene.
2.1.3 Landsskogtakseringen – Skog og landskap
På Skog og landskap sine hjemmesider beskrives Landsskogtakseringen taksering slik:
Landsskogtakseringen har overvåket skogressursenes utvikling siden 1920-tallet. Gjennom
en løpende taksering av prøveflater i et permanent nettverk framskaffes informasjon om
blant annet skogens vekst, produksjonsevne, stående tømmervolum, treslagsfordeling og
tilgjengelighet, men også data som anvendes til å beskrive miljøtilstanden i skog.

20

Beitetaksering for elg
Helt siden 1920-tallet har informasjonen dannet grunnlag for strategiske beslutninger og
planlegging i norsk skogforvaltning, og for utforming av skogpolitikken. Statistikken er og har
vært viktig for å ivareta en bærekraftig forvaltning av skogressursene, og har i de senere år
også fått betydning for forvaltning av det biologiske mangfoldet.
Landsdekkende areal- og skogstatistikk
Areal- og skogstatistikken er basert på stikkprøver. Over hele fastlands-Norge er det lagt ut et
nett av permanente prøveflater, 22 000 stykker, i bestemte mønster med kjente GPS
koordinater. I tillegg til skogen under og over barskoggrensen, er nå all skog i Finnmark
inkludert i registreringene slik at hele landets skogareal er dekket. I løpet av en femårsperiode
blir alle flatene taksert, før man begynner på en ny runde. Ved at de samme flatene oppsøkes
med faste mellomrom får man en god oversikt over endringer over tid, for eksempel om
skogens vekst endres i takt med endret skogbehandling eller som et resultat av
klimaendringer.
Taksering av flatenes arealtype og anvendelse foregår både ved hjelp av kart, flybilder og på
bakkenivå av feltpersonell som oppsøker flater der det står trær i produktiv- og uproduktiv
skog, på myrer eller andre tresatte arealer. Hver av disse flatene representerer et bestemt
areal. Med utgangspunkt i registreringene kan det lages statistikk over blant annet
arealtypefordeling, treslag, samt volum og tilvekst for hele landet eller bestemte regioner.
Statistikken som framskaffes av Landsskogtakseringen inngår i Norges offentlige statistikk og
Norges klimagassregnskap, som også rapporteres til internasjonale fora. Data fra
Landsskogtakseringen anvendes også i Norges del av det europeiske samarbeidet innen
skogskadeovervåking. Videre benyttes dataene til forskning på en rekke områder.
Etter Landsskogstakseringens 9. takstomdre, som startet i 2005, har man taksert elgbeite. På
prøveflatene registreres elgens beitepress og tilgang på vinterbeite. Se vedlegg 2; Feltinstruks for
Landsskogtakseringen 2011.
Landsskogtakseringens registreringer er omfattende og det registreres et stort antall prøveflater.
Allikevel er antallet prøveflater såpass lite, flateforband 3 x 3 km, at resultatene er lite anvendbare
for forvaltningsområder for elg. Selv om disse i noen tilfeller er > 2 millioner dekar. Det gjør at selv på
kommunenivå er resultatene beheftet med stor usikkerhet på grunn av et for lavt antall prøveflater
og variasjonen mellom prøveflatene. Landsskogstakseringens registreringer er anvendbare på
region/fylkesnivå inntil man eventuelt supplerer disse registreringene med andre registreringer, se
vedlegg 3.
2.1.4 Äbin – Älgbetesinventering i Sverige (2011)
Også hos vår nabo i øst er det utfordringer med beiteskader på skog, selv om elgstammen i Sverige i
dag er betydelig lavere enn tidligere, og også antakelig lavere enn i deler av sørøst Norge i dag, se
side 10.
Äbin er en metode for å undersøke hvor stor andel av trærne i et bestemt høydeintervall (f. eks
middelhøyde 1-4 meter) som er skadd av elgbeite. Tre ulike stammeskader registreres:
 Toppskuddsbeite
 Stammebrekk
 Barkgnag
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Selv om det ikke er en forutsetning for metoden, bør forvaltningsområdet og inventeringsområdet
være likt. Om lag 55 – 60 kilometersruter plukkes ut innefor hvert inventeringsområde. Innen disse
kilometerrutene registreres alle bestand som fyller kriteriene for undersøkelsen. I hvert bestand
registreres 1-15 prøveflater. På prøveflatene registreres skader på furu, gran, bjørk og iblant ROS
(rogn osp og selje) og eik. Metoden er ikke ulik den vi bruker i Norge, men man registrerer
beiteskadene direkte og ikke via et beiteuttak. Kilde; Äbin – Skogliga inventeringsmetoder i en
kunnskapsbaserad älgforvaltning, Skogsstyrelsen 2011.

2.2 Oppsummering
Som det framgår foreligger det flere muligheter for registreringer av en viltbestandsstørrelse. Det
finnes metoder for å fastslå antall dyr i bestanden og indirekte metoder for å fastslå bestandens
størrelse i forhold til for eksempel beitegrunnlaget. Metodene varierer fra meget intensive og
arbeidskrevende til mer ekstensive og rimeligere. Utgangspunktet i dette prosjektet er at resultatene
fra takseringen skal benyttes i praktisk forvaltning og ikke i forskning. Det er viktig å ha en bevissthet
rundt dette når valg av takseringsmetode beskrives.
Det er mulig å tenke seg at man registrer de totale beiteressursene i et område, for på den måten å
beregne et områdes bæreevne i form av antall vilt det er fôressurser til. Dette forutsetter imidlertid
en omfattende og dyr registrering av det tilgjengelige beitet.
Solbraas tilnærming er å registrere beitebruken i et vinterleveområde i form av
beitegrad/beiteprosent. Ved videre å definere beiteplantenes bæreevne kan taksten gi grunnlag for å
vurdere et eventuelt overbeite eller beiteskader. Ved å gjenta taksten med 3-5 års mellomrom kan
man si noe om bestandsutviklingen i et område i forhold til det tilgjengelige beitet. Denne formen for
taksering er raskere og rimeligere enn mer omfattende registreringer og beregning av et områdes
beiteressurser. Den er også i de fleste tilfeller tilstrekkelig i forvaltningsmessig sammenheng – i
kombinasjon med andre registrerte parametre.
I dette prosjektet har vi valgt å ta utgangspunkt i Solbraas metode som er både velkjent og
anerkjent. Metoden suppleres med flere skoglige registreringer der beitet på
tømmerproduserende arter (furu, gran eik med mer) og treantallet i takstbestandene registreres
direkte. På denne måten trer elgbeitets betydning for skogproduksjonen tydeligere fram.

Kraftig elgbeite
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3 Beitetakstens innhold
For skogeieren er det viktig å optimalisere avkastningen fra eiendommen. Det vil si å utnytte
eiendommens samlede ressurser på en økonomisk optimal måte. I tillegg til tradisjonelt skogbruk kan
dette være utleie av jakt og fiske, vann- og vindkraft, utnyttelse av fjell- og grusforekomster og annet.
Hva som er optimalt for den enkelte kan variere med interesse og ikke minst med eiendommens
beliggenhet. Et viktig element med hensyn til eiendommens beliggenhet, er hvorvidt den ligger i et
område med vinterbeite for elg, eller ikke. For en skogeier med vinterbeite for elg vil det svært ofte
være mer økonomisk lønnsomt å ha en lavere tetthet av elg, og dermed mindre avkastning fra
elgjakt, enn for en skogeier uten vinterbeite. I dagens viltforvaltning er det slik at viltbestandenes
størrelse fastsettes i dialog mellom rettighetshavere og offentlige myndigheter innenfor rammer
fastsatt i lover og forskrifter. Dermed blir det også et samspill mellom den offentlige
viltforvaltningen, rettighetshavere og jegere å sørge for at de ulike målsettinger oppnås.
I denne settingen, der ulike hensyn og interesser skal veies mot hverandre, er beitetaksering et viktig
virkemiddel. For skogeiere i vinterleveområdene er det svært viktig å supplere beiteregistreringene
med også å omfatte registrering av foryngelse av skog, slik som det er formulert i prosjektets
formål:

Formålet med et beitetakstprosjekt er:
å utvikle en enhetlig metode for taksering og overvåkning av beiteressursene og
beiteskadene på skog i vinterleveområdene for elg .
I tillegg til det todelte formålet må det stilles flere krav til takstene. De skal være:
 Kostnadseffektive
 Objektive og etterprøvbare
 Tydelige og målbare resultater
 Sammenlignbare mellom ulike takstområder
 Egnet til å beskrive bestandsutviklingen over tid i forhold til beiteressurser og skogskader
 Gi konklusjoner og råd for offentlig og privat forvaltning
Skogkurs presenterer hensikten med beitetaksten med følgende stikkord;
 Dokumentere
o tilstand
o utvikling
 Gi grunnlag for å
o beskrive sammenhenger
o definere målsettinger
o utforme, prioritere og gjennomføre tiltak
o fordeling av fellingstillatelser, fôringstilskudd etc.
 Overvåke og kontrollere og tolking avresultatene
 Justere målsettinger
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3.1 Takstens innhold – forslag til takstmetode og registreringer
For å holde kostnadene ved beitetakseringen på et forsvarlig nivå er det viktig å begrense
registreringen til så få parametre som mulig. Samtidig må registreringene gi tilstrekkelige
opplysninger til at resultatene er anvendbare for privat og offentlig forvaltning.
Registreringene må være objektivt målbare og etterprøvbare. For å unngå diskusjon om beitetaksten
gir et korrekt bilde av beiteforholdene og skogtilstanden i et takstområde bør disse gjennomføres av
personell uten direkte interesse i takstresultatene.
Ettersom takstene skal benyttes av både privat og offentlig forvaltning må bestillingen av taksten
samordnes mellom de to partene slik at begge parters registreringsbehov dekkes gjennom taksten.
3.1.1 Takstmetode
Bestandstakst med prøveflater er den takstmetoden som har vært mest vanlig brukt ved
beitetaksering fram til i dag. Takstene blir gjennomført med registreringer i hkl II. Det er i hkl II de
alvorligste beiteskadene forekommer, med de største økonomiske belastningene for skogeierne.
Bestandstakst med prøveflater er dessuten den rimeligste takstmetoden. I tillegg til å være
kostnadseffektiv er den også er rettet direkte mot de områdene der skogskadene er størst.
Takseringens formål er IKKE å beregne fôrgrunnlaget i takstområdet, men derimot å registrere
beitetrykk og beiteskader på tømmerproduserende treslag, i hovedsak furu, i forhold til
elgbestandens størrelse. Det er derfor naturlig å velge ut de områdene der beitetrykket, og dermed
også beiteskadene, er størst, dvs hkl II.
I Skogkurs veiledningshefte Elgbeitetaksering legges det opp til at det registreres i alt om lag 1000
prøveflater fordelt på om lag 35 takstbestand med 30 prøveflater i hvert bestand. Dette ansees å
være et tilstrekkelig antall prøveflater (ca 1000), til at taksten gir et tilfredsstillende nøyaktighet, se
for øvrig avsnittet om Statistisk grunnlag.
3.1.2 Takstområde
Med bakgrunn i endringene som ble gjort i Forskrift for forvaltning av hjortevilt i februar 2012 er det
grunn til å forvente at beitetaksering blir mer vanlig. For å få best mulig effekt av takstene i
viltforvaltningen er det ønskelig at takstområdene i størst mulig grad dekker vinterleveområdene i et
årsleveområde for en elgstamme. Dette er dessuten i tråd med § 17 i Forskrift om forvaltning av
hjortevilt som omhandler blant annet regionalt samarbeid.
Det er sommerbeitet i mengde og kvalitet som har størst betydning for elgens vekst, vektutvikling,
kalvedødelighet og fertilitet. Taksering av elgens sommerbeite er kostbart og vanskelig. Elgen beiter
på et stort utvalg av beiteplanter og skuddstrekningen i løpet av sommeren gjør takseringsarbeidet
utfordrende.
Det er elgens vinterbeite som påfører skogbruket de største skadene, samtidig som vinterbeitet er
enklest å taksere. Det er derfor naturlig å begrense takstområdet til elgens vinterleveområde.
Det er fordelaktig at forvaltningsområdet dekker årsleveområdet til en viltstamme, i dette tilfellet elg
og at taktsområdet utgjør en del av dette. Det kan for eksempel være en elgregion der
rettighetshaverne har gått sammen om forvaltningen av elgen. Der hvor rettighetshaverne er
organisert på denne måten vil takstområdet ofte bestå av en hel kommune eller deler av denne, eller
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deler av flere kommuner. Resultatene fra en beitetakst i et slikt område vil være direkte anvendbare
både for den private og den offentlige elgforvaltningen.
Erfaring fra tidligere gjennomførte takster viser imidlertid at takstområdet i enkelte tilfeller utvides i
forhold til dette og at takstene omfatter mer enn vinterleveområdet, kanskje en hel kommune. I slike
tilfeller må man være klar over at når spredningen i utvalget (takstbestandene) øker, vil
nøyaktigheten i resultatene reduseres. For å kompensere for den lavere nøyaktigheten må da antall
takstbestand økes for å opprettholde kvaliteten og nøyaktigheten på takstresultatene.
Der hvor forvaltningen ikke er organisert i årsleveområder vil det være naturlig at det er en
kommune, deler av en kommune eller hele/deler av flere kommuner som utgjør takstområdet.
3.1.2.1 Avgrensning av takstområdet
Trekkende elgbestand - taksering av et årsleveområde;
Elgens vinterleveområde avgrenses på kart ut i fra erfaringer med hvor den oppholder seg om
vinteren. Det kan også for eksempel settes en grense for hvor høyt over havet takstbestandene kan
ligge. Det er viktig at hvilke kriterier og begrunnelser som ligger bak avgjørelsene om valg av
takstområdet beskrives i takstrapporten. Det må også beskrives hvem som har deltatt i
beslutningsprosessen. For å øke kvaliteten på dette arbeidet, bør den endelige avgjørelsen om
avgrensningen av takstområdet tas av den institusjonen eller personen som står ansvarlig for
gjennomføringen av taksten.
Kriteriene for utvalg av takstområde vil variere avhengig av flere forhold; trekkende - ikke trekkende
elgbestander, snømengde, høyde over havet, om takstområdet skal deles opp i flere delområder
m.m. Det er også viktig at det benyttes samme sett kriterier for avgrensning av området selv om for
eksempel beiteområdenes beliggenhet i forhold til høyde over havet kan variere fra sør til nord i
landet.

Når takstområdet avgrenses, blir variasjonen mellom takstbestandene mindre og
nøyaktigheten i resultatene bedre. Samtidig blir naturligvis kostnadene også mindre
ettersom det geografiske området der taksten gjennomføres begrenses.
I områder der elgen ikke gjennomfører sesongtrekk bør takstområdet omfatte hele
forvaltningsområdet.
Takstområdenes størrelse vil variere. Ideelt sett bør de omfatte et årsleveområde, men dette vil
mange steder ikke være mulig å få til i praksis. Begrunnelsen for at taksten bør omfatte hele
årsleveområdet er at det er gjennom forvaltning av hele årsleveområder at man best kan påvirke
bestandens størrelse og utvikling. Det har liten hensikt å gjennomføre en beitetakst i områder der
man har små muligheter til å påvirke forvaltningen av den totale bestanden i årsleveområdet.
Resultatene fra taksten kan imidlertid muligens bidra til å belyse utfordringer i takstområdet og på
den måten bidra til økt samarbeid om forvaltningen mellom rettighetshavere i hele årsleveområdet
3.1.2.2 Taksering av elgbeite i områder uten organisering i årsleveområder/
I områder der rettighetshaverne ikke er organisert i større forvaltningsenheter vil takstområdet som
regel være en hel kommune eller deler av en kommune. I så fall bør det være en betingelse at
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taksten gjennomføres på en måte som gjør det mulig å slå den sammen med, eller ses i sammenheng
med takster utført i naboområder eller nabokommuner. Det kan også være tilfeller der elver eller
dalfører deler en kommune i flere naturlige delområder. Slike forhold må hensyntas når antall
takstbestand fastsettes, se kapittel 3.2.1.
Selv om rettighetshaverne ikke har organisert sin forvaltning i årsleveområder vil man i mange
tilfeller, der det er trekkende elgstammer, ha en rimelig oversikt over trekkruter mellom vinter- og
sommerleveområder. Med det som bakgrunn er det ofte mulig å foreta en inndeling i
årsleveområder som kan brukes i forvaltningsøyemed, når takstresultatene skal vurderes og brukes
som grunnlag i forvaltningen.
Uavhengig av om takstområdet er en elgregion eller en eller flere kommuner er det viktig at
takstområdet ut fra lokalkunnskap avmerkes på kart eller flybilder. Dette bør gjøres i tett samarbeid
mellom bestiller av taksten og den/de som skal gjennomføre registreringene.
Kriterier for avgrensning av et beitetakstområde:
 Vinterleveområde (trekkende – ikke trekkende elgbestand)
 Snømengde
 Høyde over havet
 Oppdeling i delområder

3.2 Registreringer på prøveflatene
Hvilke beiteplanter registreringene skal omfatte vil kunne variere med hvilke aktuelle og prefererte
beiteplanter som finnes i et område. Med det utgangspunktet at beitetaksten IKKE skal gi en
fullstendig beskrivelse av beitepotensialet i takstområdet, men snarere beitebelastningen, prioriteres
beiteplantene med størst betydning som fôrgrunnlag for elgen og størst økonomisk betydning for
tømmerproduksjon.
3.2.1 Litt statistikk-teori
Middelfeil – standardfeil er vanlig å beregne ved taksering av skog for derved å angi nøyaktigheten på
registreringene. I Wikipedia defineres standardfeil slik:
Standardfeilen (ofte forkortet som SE etter engelsk standard error) er i statistikk en vanlig
måte å angi feilmarginen av en måling eller et estimat på. Standardfeilen er en funksjon av
variansen σ² (eller standardavviket σ) og utvalgsstørrelsen n:

Et utvalg er et begrep innenfor statistikkfaget for å beskrive en andel av en større populasjon.
Da utvalget bare representerer en andel av en populasjon vil det være usikkerhet rundt
resultatet og hvor nær dette vil være populasjonens egentlige resultat. Er utvalget lite vil det
være større usikkerhet rundt resultatet enn ved et større. Et større utvalg som nærmer seg
populasjonens størrelse vil skape mindre usikkerhet, men kan være uhensiktsmessig da
populasjonens størrelse i teorien kan være uendelig.
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Ved å begrense takstområdet til vinterleveområdene, gjør vi et bevisst utvalg for å begrense behovet
for antall takstbestand/prøveflater. Samtidig som det er i vinterleveområdene vi opplever de
skogbruksmessige utfordringene med hensyn på skogproduksjon og elgbeite. Dette kalles for
stratifisering. Der hvor takstområdet ikke begrenses på denne måten, må antall takstbestand økes
for å oppnå den samme nøyaktigheten.
Knut Solbraa har i sin overvåkningstakst valgt å begrense takstområdet til vinterleveområdet. Han
har konkludert med at 35 takstbestand med til sammen 1000 prøveflater gir tilstrekkelig nøyaktighet.
Som en hovedregel er dette sikkert riktig. Der hvor variasjonen mellom bestandene er liten vil man i
teorien kunne klare seg med færre prøveflater, mens det i områder med større spredning vil være
behov for flere flater. En målsetting om 1000 prøveflater er imidlertid en god hovedregel.
Etter utført takst er det mulig å beregne middelfeilen på resultatene for på den måten å kontrollere
takstens nøyaktighet.
Et annet interessant poeng er Solbraas valg av 35 takstbestand med 30 prøveflater i hvert bestand.
Det er naturlig å tro at variasjonen innen et bestand er mindre enn mellom ulike bestand. I prosjektet
har vi av den grunn valgt å utføre beregninger basert på tallmateriale fra allerede utførte
beitetakster, for å finne ut om det er tilstrekkelig med 20 prøveflater i hvert bestand. I så fall må
antall takstbestand økes til 50 for å nå målet om 1000 prøveflater.
Et utvalg av beitetakster er gjennomgått av Kåre Hobbelstad, Prof emeritus ved Universitetet for
miljø- og biovitenskap, for å undersøke om variasjonen innen de enkelte takstbestand er såpass liten
at det vil være tilstrekkelig med 20 prøveflater i hvert bestand. Samtidig økes antall takstbestand til
50 for å nå målsettingen om 1000 prøveflater. Hobbelstads gjennomgang av det utvalgte materialet
viste at en reduksjon i antall prøveflater til 20, med en tilsvarende økning i takstbestand til 50, faktisk
ga en reduksjon av middelfeilen i resultatene. Det vil si en økt sannsynlighet for at takstresultatene er
i overensstemmelse med virkeligheten. Hobbelstads undersøkelser av beitetakstene fra Elverum
kommune og Østfold fylke i 2013 viste imidlertid også at det er ulikheter i takstresultatene, avhengig
av om takstbestandet er regnet som et bestand med furu som hovedtreslag (furubonitet), eller om
det er gran som er hovedtreslaget (granbonitet).
I de grandominerte bestandene var furua ofte beitet hardt og i mange tilfeller hardere enn i de
furudominerte bestandene. Antallet beitede furutrær var imidlertid lite ettersom det på disse
bonitetene er gran som er hovedtreslaget. Sammensetningen av takstbestand på henholdsvis furuog granboniteter, kan derfor få betydning når resultatene fra registreringene beregnes. Hvorvidt et
bestand regnes som gran- eller furubonitet avgjøres av om det er furu eller gran som regnes som
hovedtreslaget, f.eks G 11 eller F 11.
For skogbruket er beiteskadene på furu den største utfordringen, selv om beiteskader på gran, av en
eller annen ukjent årsak, ser ut til å bli mer vanlig. I områder med trekkende bestander av elg bør
derfor hoveddelen av takstbestandene være på furuboniteter og en mindre andel være på andre
boniteter. I de undersøkte beitetakstene viste det seg at en fordeling 2:1 på henholdsvis furu og
granboniteter ga den største nøyaktigheten. En slik fordeling gir flere prøveflater og dermed mer
nøyaktige registreringer på furubonitetene der beiteskadene har størst økonomisk betydning for
skogeierne, samtidig som man vil holde tilgrensende områder/resten av takstområdet under oppsikt.
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Når takstområdet deles opp i delområder vil nøyaktigheten i resultatene for hvert delområde
reduseres betydelig. Med et redusert antall takstbestand og prøveflater øker usikkerheten i
resultatene, selv om man også kan tenke seg at variasjonen mellom takstbestandene reduseres.
Både ved bestilling av taksten og ved tolkingen av takstresultatene er det særdeles viktig at dette
klargjøres for dem som skal benytte takstresultatene som beslutningsgrunnlag i elgforvaltningen.
Allerede under planleggingen av taksten er det derfor viktig å ta standpunkt til om takstresultatene
skal gjelde hele takstområdet, eller om takstområdet skal deles inn i delområder som
bestandsplanområder, viltstellområder eller lignende. Der hvor takstområdet deles inn i delområder
er det viktig å ta hensyn til at takstresultatenes statistiske nøyaktighet kan reduseres betraktelig ved
et mindre antall takstbestand og prøveflater.
For en bestandstakst bør middelfeilen for hele taksten samlet ikke være større enn +/- 5 %, som er
vanlig brukt ved taksering av skog. Dersom taksten deles opp i delområder uten at antall
takseringsbestand og prøveflater økes vil nøyaktigheten i delområdene vanligvis bli langt lavere enn
for hele taksten samlet.
I teorien er det nok å taksere 50 eller 35 takstbestand med til sammen 1000 prøveflater for å få et
tilstrekkelig nøyaktig resultat. Ofte er det imidlertid slik at de enkelte utmarkslag eller
viltstellområder ønsker beiteregistreringer også i sine delområder. På den måten kan man ende opp
med ønsker som i realiteten er det samme som en selvstendig beitetakst i hvert delområde. Dette er
både dyrt og unødvendig. Så lenge det handler om en og samme elgstamme er 50/35 takstbestand
vanligvis nok der beitetaksten kombineres med annen kunnskap. 1000 prøveflater gir god nok
nøyaktighet, og økning ut over dette antallet gir små utslag på nøyaktigheten i registreringene.
3.2.2 Prøveflater
Prøveflatene fordeles i hvert enkelt takstbestand med et fast forband, det vil si en fast avstand
mellom takstlinjene og prøveflatene, for eksempel slik:
Tabell 4: Antall prøveflater ved 20 prøveflater per bestand, avhengig av bestandets størrelse

20 prøveflater per bestand
Areal i daa Avst takstlinjer m Avst prøveflater m Antall prøveflater per daa
5
10
25
4,00
10
20
25
2,00
15
25
30
1,33
20
25
40
1,00
25
30
40
0,83
30
30
50
0,67
35
35
50
0,57
40
40
50
0,50
45
45
50
0,44
50
50
50
0,40
55
55
50
0,36
60
50
60
0,33
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Prøveflatene orienteres slik at den første takstlinjen legges langs bestandets lengste side. Ved hjelp
av kompass eller GPS tas en kompasskurs som siden benyttes for de andre takstlinjene. Den første
takstlinjen legges en halv takstlinjeavstand fra bestandskanten, og tilsvarende gjøres for den første
prøveflaten. Avstanden mellom prøveflatene skrittes opp. Prøveflatesentrum er der hvor hælen traff
bakken på det siste skrittet mellom prøveflatene.
Prøveflatene skal ha en radius på 1,99 meter – 12,5 m2. Erfaringer fra Landsskogstakseringen tilsier at
flatene ikke bør være større enn dette, da det gir dårligere nøyaktighet på registreringene.
3.2.3 Bonitet
Bestandets bonitet er viktig med hensyn på forventet antall planter/trær per dekar i bestandets
forskjellige produksjonsfaser. For skogeieren er det viktig at det ved slutthogsten er et tilstrekkelig
antall uskadde trær til at sluttavvirkningens økonomi ikke reduseres i forhold til et uskadet bestand.
3.2.4 Vegetasjonstype
På Skog og landskap sine hjemmesider beskrives vegetasjonstype på følgende måte:
Veksemiljøet til plantene er samansett av ei rekkje naturgjevne og menneskeskapte tilhøve.
Dei viktigaste av desse såkalla økologiske faktorane er næring og vatn i jorda.
Planter som har nokolunde same krav til veksevilkår vil finnast på same stad. Dei dannar det
vi kallar eit plantesamfunn eller ein vegetasjonstype. Ein vegetasjonstype er såleis ei karakteristisk samling av artar som vil finnast att på stader med like veksevilkår.
Mange artar vil opptre i fleire vegetasjonstypar. Desse har eit vidt økologisk leveområde, men
mengdeforholdet vil oftast variere frå kanskje dominerande art i ein type til spreitt førekomst
i ein annan. Andre artar kan ha snevre tolegrenser for ein eller fleire miljøfaktorar. Desse
kallar vi karakterartar fordi dei fortel oss noko heilt bestemt om tilhøva på veksestaden og om
plantesamfunnet dei veks i. Når vi kartlegg utbreiinga av vegetasjonstypar, brukar vi dominerande artar og karakterartar som kjenneteikn.
Ved hjelp av karakterplantene kan vi bestemme vegetasjonstypen og antatt hovedtreslag og bonitet i
det enkelte takstbestand. Ved å registrere vegetasjonstype og bonitet i takseringsbestandet får man
en indikasjon på hvilke(t) treslag som kunne forventes i bestandet uten påvirkning fra elgbeite.
I de mest belastede beiteområdene kan det over tid skje et ufrivillig treslagsskifte. Det er ofte
vanskelig å dokumentere endringen ettersom den foregår over lang tid. Et skifte av treslag kan over
tid ha betydelige økonomiske konsekvenser for den enkelte skogeier. For eksempel kan gran på
furuboniteter godt ha tilnærmet full tetthet antallsmessig, men med dårlig tilvekst over tid og ofte
med dårlig tømmerkvalitet som resultat. For skogeieren vil et ufrivillig treslagsskifte/feil treslag
kunne få store økonomiske konsekvenser.
Bestemmelse av de ulike vegetasjonstypene og hvilke treslag som et tilpasset de enkelte
vegetasjonstypene er godt beskrevet i boka Vegetasjon i norsk skog, skrevet av John Y. Larsson og
Svein M. Søgnen.

29

Beitetaksering for elg
3.2.5 Treslag
Hensikten med beitetaksten er å registrere elgens beiting på de mest prefererte beiteplantene
generelt og på de tømmerproduserende artene spesielt. Registreringen på prøveflatene vil vanligvis
omfatte:
 Furu
 Gran
 Bjørk
 ROS (rogn, osp selje)
 Eik
 Einer
 Vier
 Eventuelt andre, avhengig av hvor i Norge man befinner seg.
3.2.6 Beite - beiteprosent
Elgens utnyttelse av det eksisterende beitet registreres i form av antall siste års skudd som er beitet.
Resultatene uttrykkes i beiteprosent. Dette beskriver den prosentvise andelen av antall årsskudd
som er beitet.
For furu har Knut Solbraa anbefalt at en beiteprosent på 35 er akseptabel over tid, med tanke på
reetablering av ny skog med en tilfredsstillende kvalitet. Anbefalingen bygger på en antagelse om at
hver enkelt beiteplante tåler at rundt 60 % av årsskuddene beites før produksjonen synker
kommende år. Solbraa sier videre at ved lang tids overbeite og store beiteskader må grensen for en
akseptabel beiteprosent settes lavere, inntil det er etablert en foryngelse med tilfredsstillende
tetthet. Solbraas registreringsmetode sier imidlertid ingen ting om antall utviklingsdyktige planter i
takstbestandet.
Solbraa legger til grunn at de ulike treslagene (ROS, bjørk osv) tåler et beitepress tilsvarende som
furu. Dette er en antagelse det nok kan stilles spørsmålstegn ved. Både ROS-artene og bjørk ser ut til
å tåle et høyere beitepress over tid enn for eksempel furu.
I Solbraas takseringsmetode registreres beitegraden (beitegrad 1- 4) på gjenveksten i intervallet 0,53,0 meter. Deretter foretas en omregning til beiteprosent. En slik indirekte beregning gjør det
pedagogisk vanskeligere å forklare takstresultatene enn ved en mer direkte registrering. Gjennom
beiteprosenten fastslås det indirekte om det er et balansert beite i takstområdet med hensyn på
skogproduksjon, eller om det er overbeite.
Beiteprosenten bør registreres direkte i prosentvise klasser, der de ulike klassene er av lik størrelse,
f.eks 0-10 %, 11-20 osv. Begrunnelsen for å gjennomføre registreringene i prosent-klasser og ikke
direkte i prosent, er at registreringene går raskere og at det trengs mindre øvelse for å få et riktig
resultat. Svenske undersøkelser viser at beiteprosenten kan registreres direkte i prosent uten at
dette gjør resultatene mindre representative. Det antas imidlertid at dette krever mer opplæring og
øvelse enn ved en inndeling i klasser. (Roger Bergstrøm m.fl: Uppskattningar av foder og betestryck –
en metodstudie). En direkte registrering i 10 eller 20 prosentklasser bør være nøyaktig nok og gi de
resultater en søker.
Med tanke på at det synes allment akseptert at furu tåler en beiteprosent på 35, registreres
beiteprosenten på prøveflatene med følgende prosentklasser;
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Tabell 5: Beiteprosent

Beite %
0
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 – 50
51 – 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100

100

Gj.snitt
0
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95

100

Toppskuddbeite på gran

Det har blitt vanlig å registrere beitet de siste to foregående år. For å vise om det har vært en
utvikling i beitebelastningen de to foregående vintrene i forhold til den siste. Denne registreringen
kan vanskelig bli like nøyaktig som registreringen av sist vinters beite, med den gir et inntrykk av
utviklingen i beitebelastningen. Beiteprosenten registreres for elgens mest prefererte beiteplanter:






Furu
Bjørk
ROS
Einer
Vier

Gran har liten betydning som beiteplante for elg. Den er av de lavest ”rangerte” beiteplantene og
beites derfor relativt sjelden, og har derfor liten ernæringsmessig betydning for elgen. Det er
imidlertid signaler om at elgbeite på gran er i ferd med å bli mer vanlig. Vi kjenner ikke til årsaken til
dette, men der er viktig å overvåke situasjonen for å bekrefte, eller avkrefte dette inntrykket.
For gran er det mindre interessant å registrere beiteprosenten da den som oftest er svært lav på
dette treslaget. For grana er beite på toppskuddet eller barkgnag betydningsfullt for skogbruket.
Skader på stammen og toppbrekk før grana når fem-seks meters høyde kan gi virkesskader som krok
og gankvist i rotstokken. Rotstokken er normalt best betalt. Rotstokkens verdi reduseres vesentlig
med slike skader.
På gran registreres beitet på følgende måte:
 Antall gran med i beitehøyde 0,5 – 3,0 meter, som er beitet sist vinter
 Antall gran med stammeskader, dvs toppskuddbeite sist vinter, samt tidligere beite som har
medført endret vekstform på treet – dvs en kvalitetsreduksjon på framtidig virke.
3.2.7 Stammeskader og treantall
Beiting av toppskudd, barkgnag og stammebrekk medfører varige skader av stor økonomisk
betydning for skogbruket. For skogeierne i elgens vinterleveområder er det viktig å vite om de har en
tilfredsstilende foryngelse som ved slutthogst vil gi et tilfredsstillende antall uskadde trær, eller ikke.
For skogeieren er det antall uskadde stammer som til syvende og sist er avgjørende.
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I den svenske elgbeiteregistreringsmetoden registreres de tre skadetypene; toppskuddbeite,
stammebrekk og barkgnag, hver for seg. For skogeieren er imidlertid skadetypen uinteressant så
lenge skaden medfører nedsatt tømmerkvalitet i framtiden – noe alle de tre skadetypene gjør.
Beiting av toppskudd, barkgnag og stammebrekk medfører en varig skade som i de fleste tilfeller
medfører en forringet tømmerkvalitet på rotstokken og derved store økonomiske tap. Slike skader er
som oftest av større økonomisk betydning for skogeieren enn en til dels kraftig reduksjon av
barmasse (høy beiteprosent). Skaden kan over tid bli usynlig, men den vil vise seg når stokken splittes
på en sagbenk. Slike skader må derfor registreres særskilt for de treslagene som er av stor økonomisk
betydning for skogeieren.
På hver prøveflate registreres:
 Antall trær i beitehøyde 0,51 – 3,0 meter for alle treslag
 Gjennomsnittshøyde i desimeter for treslag som registreringene omfatter
 Beiteprosenten sist vinter registreres for alle treslag unntatt gran. For gran registres
antall beitede grantrær sist vinter og antall grantrær med stammeskader fra sist
vinter og tidligere vintre.
 Gammelt beite to foregående vintre
For furu og gran registreres i tillegg:
 Antall trær uten stammeskader > 0,51m
 Antall utviklingsdyktige tær med stammeskader >0,51m
3.2.8 Gjenvekst under 0,5 meter
I tillegg til å registrere gjenveksten > 0,51 meter registreres gjenvekst under 0,5 meter i hvert av
takstbestandene. Dette gir uttrykk for antall ”rekrutter” i takstområdet og gir samtidig uttrykk for
foryngelsesforholdene. Dermed vises også mulighetene for en vellykket foryngelse dersom
beitepresset ikke blir for stort framover.
Ved å summere antall uskadde og skadde planter med utviklingsmuligheter vil man kunne beregne
antall planter per dekar i framtidsbestandet. Ved hjelp av den bestemte boniteten og ønsket
plantetall vil en kunne vurdere om foryngelsen er tilfredsstillende eller ikke.
Antall uskadde planter vil videre kunne være en indikasjon på om sluttbestandet vil ha et
tilfredsstillende antall stammer uten forringet tømmerkvalitet.
3.2.9 Plantetall for gran og furu hkl II og hkl V
Hvilket plantetall som skal vurderes som tilfredsstillende må vurderes i hvert enkelt tilfelle. For den
offentlige skog- og viltforvaltningen vil § 8 Tilfredsstillande forynging Forskrift om berekraftig
skogbruk (se s. 9) være nedre grense for hva som er akseptabelt. For de fleste skogeiere vil dette
plantetallet være alt for lavt i forhold til å opprettholde en tilfredsstillende skogproduksjon med
hensyn på volum og kvalitet.
Skogbruket i Hedmark og Oppland har utarbeidet en standard for utplantingstall av gran. Optimal
plantetetthet er viktig for kvalitetsutvikling, verdiproduksjon og karbonbinding i tømmerskogen.
For furu er det ikke utarbeidet en lignende standard, men de samme krav til kvalitet og volum gjelder
for furu som for gran. Faktisk er det slik at det regnes som viktigere med en tett foryngelse av furu
med tanke på kvalitetsproduksjon av tømmer.
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Tabell 6: Treantall per daa etter ungskogpleie (kilde Skogkurs)

Bonitet H40
Gran hkl II Gran hkl V
26
250
23
250
20
250
17
230
14
210
11
160
8
100
6
100

Furu hkl II
85
85
80
75
70
70
70
65

Furu hkl V
300
280
240
200
150
112
80

75
70
65
65
65

For gran hkl II er treantallet bestemt etter Standard for utplantingstall for gran i Hedmark
For furu er treantallet i hkl II beregnet som boniteten x 14. For begge treslag er Glommen Skogs
tynningsstandard lagt til grunn for treantallet etter siste tynning.
En annen tilnærming er i Skogkurs sin lærebok, Ungskogpleie, der man på side 21 finner at anbefalt
planteantall etter ungskogpleie er 200 planter/daa i forhold til volumproduksjon og kvalitet uansett
bonitet.
Universitetet for miljø- og biovitenskap anbefaler i en av sine rapporter: Rapport fra skogforskningen
Supplement 5; Nersten, Eide, Veidahl (1998) et treantall på 240 planter/daa uavhengig av treslag og
bonitet, ettersom dette gir maksimal verdiproduksjon.
Dette forteller oss at et minimum plantetall ved slutthogst må være 60-80 uskadde trær avhengig av
bonitet. Videre bør det totale plantetallet i hkl II minimum være om lag 200 planter per daa. Dette er
de rent skogfaglige vurderingene. For å optimalisere elgbeitet bør plantetallet være betydelig høyere,
opp mot 600 planter/daa (Skogforsk 2013, Rätt skogsskötsel kan ge färre älgskador) og først
reduseres etter at bestandet har vokst ut av elgens beitehøyde. Det vil gi mer beite til elgen og større
sikkerhet for en vellykket foryngelse med tanke på framtidig skogproduksjon.
3.2.10 Møkkhauger
Antall møkkhauger registrert på prøveflatene kan være en indikator på antall dyr som har befunnet
seg i et takseringsbestand sist vinter. Registrering av møkkhauger har vært vanligere brukt i Sverige
og Finland enn i Norge. Mens man i Sverige i hovedsak har benyttet metoden for å beregne
populasjonstettheten i et område, har man i Norge i all hovedsak brukt møkkregistreringene for å
vurdere endringer i bestanden.
Ved registrering av møkkhauger i forbindelse med beitetaksering er det en forutsetning at det kun er
siste vinters møkk som registreres. Det kan imidlertid være vanskelig å aldersbestemme
møkkhaugene, dvs om det er møkk fra sist vinter eller om den er eldre, se kapittel 2, side 13.
Aldersbestemmelsen av haugene er enklest på vår og tidlig forsommer, før vegetasjonen har begynt
å vokse. Møkkhauger som ligger oppå gress og blader vil etter all sannsynlighet stamme fra sist
vinter. Senere ut på sommeren vil gress og andre vekster vokse gjennom haugen og gjøre
aldersbestemmelsen vanskeligere. Farge og konsistens på møkkperlene vil også være viktige
elementer i aldersbestemmelsen. Antallet registrerte møkkhauger vil også bli så lite at det statistiske
grunnlaget må regnes som meget usikkert.
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Antallet møkkhauger per arealenhet vil, i likhet med beiteprosenten, variere med sist vinters trekk og
med lengden på vinteren. Det vil si at det vil kunne forekomme tilfeldige variasjoner i antallet
møkkhauger ut i fra vinterens trekk til vinterleveområdet. Antallet registrerte møkkhauger kan
imidlertid gi en indikasjon på endringer i stammen siden siste registrering. Ved gjentak av
registreringene over år vil utviklingen i antall registrerte hauger, sammen med andre registreringer
kunne gi en indikasjon på den langsiktige utvikling av elgstammens størrelse.
For å forlenge perioden mellom to beitetakster kan oppfølgende møkkregistreringer gi informasjon
om bestandsutviklingen. Registrator og oppdragsgiver må begge være oppmerksomme på metodens
muligheter og begrensninger.
3.2.11 Snødybde sist vinter
Snødybden er en av de viktigste faktorene som utløser vintertrekket for elg. I vintre med lite snøfall
vil elgen ofte bli stående i hele, eller deler av sommerområdet. Slike vintre er med på å spare
vinterleveområdene for beitepress og eventuelle beiteskader.
I motsatt fall vil trekket starte tidlig i vintre med tidlig snøfall og store mengder snø. Elgen vil da
oppholde seg lengre i vinterleveområdene. Dette vil utløse et større beitepress og vanligvis større
beiteskader. Det gjør at det ved utarbeidelse av en beitetakst også bør registreres siste vinters
snøfall. Var det en ”normal” vinter? Var det tidlig eller seint snøfall, mye eller lite snø? Dette vil
påvirke resultatene i beitetaksten og må hensyntas i takstens konklusjon og anbefalinger.
Snødybde og tidspunkt for snøfall kan innhentes fra nærliggende meteorologiske målestasjoner.

3.3 Feltskjema
Alle data bør registreres elektronisk på PDA eller lignende. Det vil gjøre beregningene i etterkant
enklere og rimeligere, samtidig som det vil gjøre det enklere å dele opp, eller slå sammen, takster fra
ulike takstområder.
Etter at bestandsopplysningene for det enkelte bestand er registrert, fylles de enkelte registreringer
inn i kolonnene på skjemaet på følgende måte:

Treslagsskifte – gran overtar for furu
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Tabell 7: Utfylling av feltskjema

Kolonne nr
1, 8

2, 9
3, 10

4, 11, 15, 19,
23
5, 12, 16, 20,
24
6, 17, 21, 25

7, 18, 22, 26
13
14
26, 27

Antall levende ”rekrutter” under 0,50 m. Registreres for furu og gran. Det telles
ikke flere enn 20 trær per prøveflate. Flere stammer på samme rot telles som en
plante.
Antall levende furu, gran UTEN stammeskader >0,51 meter. Det telles ikke flere
enn 20 trær per prøveflate.
Antall utviklingsdyktige furu, gran osv MED stammeskader >0,51 meter. Med
utviklingsdyktig menes det at treet med all sannsynlighet vil overleve ved opphørt
beite. Det telles ikke flere enn 20 trær per prøveflate.
Totalt antall levende furu, gran osv med høyde 0,51 – 3,0 meter. Måles til øverste
grønt bar. Det telles ikke flere enn 20 trær per prøveflate. Planter som er < 0,5 m
med beitet topp der høyden er redusert pga av beite telles med.
Gjennomsnittlig høyde for taksert furu, gran, osv (0,51 – 3,0 meter) målt i
desimeter.
Gjennomsnittlig beite %, beitet sist vinter, for furu, ROS, bjørk osv 0,51 – 3,0 m.
Barmasse som har vært utilgjengelig under snø, eller som ikke er tilgjengelig pga
tetthet inngår ikke i takstgrunnlaget.
Beite % to foregående år for furu, bjørk, ROS og andre.
Antall gran beitet sist vinter, (både topp- og sideskudd)
Antall gran med stammeskader, dvs toppskuddbeite sist vinter eller tidligere beite
som har medført endret vekstform
Antall møkkhauger fra sist vinter med sentrum innenfor prøveflata

For gran registreres beitet slik:
 Antall gran i beitehøyde 0,5 – 3,0 meter som er beitet sist vinter (både topp- og sideskudd)
 Antall gran med stammeskader, dvs toppskuddbeite sist vinter eller tidligere beite som har
medført endret vekstform på treet – dvs en kvalitetsreduksjon på framtidig virke
Kolonne 23 - 26 kan benyttes til andre grupper av beiteplanter. Alle treslag/beiteplanter kan byttes ut
med andre beiteplanter i de tilfeller der det er ønskelig.

3.4 Presentasjon av resultater
Resultatene fra beitetaksten presenteres i form av tabeller og figurer som kan komplementeres med
kartutsnitt og bilder. Det er viktig at dette gjøres på en oversiktlig måte og at resultatene tolkes og
beskrives slik at oppdragsgiverne lett forstår betydningen av resultatene i forhold til forvaltningen av
både elg og skog.
3.4.1 Beitetrykk
I områder hvor det er gjennomført tidligere beitetakser trekkes resultatene fra disse inn i
presentasjonen og drøftingen. For på den måten å binde takstene sammen og se utviklingen i elgbeitet
over tid. Erfaring viser at furu tåler et gjennomsnittlig beitetrykk på 30 – 35 % over tid uten at dette i
for stor grad påvirker virkesproduksjonen negativt. Ved et vedvarende høyt beitetrykk vil det være
nødvendig å redusere beitetrykket til nivåer under dette for å gi plantene tid til å utvikle en tilnærmet
normal skuddproduksjon.
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3.4.2 Skogproduksjon
For skogproduksjonen på de tømmerproduserende artene er både beiteprosenten og antall uskadde
planter av betydning. For skogeierne i elgens vinterleveområder er det avgjørende viktig at bestandets
produksjonsevne utnyttes til produksjon av tømmer som ved slutthogst gir et tilfredsstillende antall
uskadde trær. Det registrerte antall trær uten stammeskader og antall utviklingsdyktige trær > 0,5
meter per dekar, sammenstilles med ”minste lovlige plantetal” fra Forskrift om berekraftig skogbruk
og anbefalte treantall per daa etter ungskogpleie. Dette vil gi en beskrivelse av i hvilken grad elgbeitet
påvirker skogproduksjonen i takstområdet.
3.4.3 Møkkhauger
Antall møkkhauger registrert på prøveflatene kan være en indikator på antall dyr som har befunnet seg
i et takseringsbestand sist vinter. Antallet møkkhauger per arealenhet vil, i likhet med beiteprosenten,
variere med sist vinters trekk og med lengden på vinteren. Det vil si at det vil kunne forekomme
tilfeldige variasjoner i antallet møkkhauger ut i fra vinterens trekk til vinterleveområdet. Antallet
registrerte møkkhauger kan imidlertid gi en indikasjon på endringer i stammen siden siste registrering.
3.4.4 Snødybde
Elgens trekk til vinterleveområdene utløses i stor grad av snøforholdene. Tidlig snøfall og store
snømengder påvirker trekket og lengden på oppholdet i vinterleveområdet. Innhenting av data for
snømengder og tidspunkt for snøfall er derfor viktig når resultatene fra taksten skal tolkes.
3.4.5 Delområder – statistisk grunnlag
Dersom takstområdet deles opp i delområder vil nøyaktigheten i resultatene for hvert delområde
reduseres betydelig. Med et redusert antall takstbestand og prøveflater øker usikkerheten i
resultatene. Det er særdeles viktig at dette klargjøres ved presentasjonen av resultatene fra slike
delområder. Forutsatt riktig stratifisering (utvelgelse) og vekting av de enkelte takstbestand i
beitetaksten økes sikkerheten og presisjonsnivået i resultatet fra beitetaksten. Dette kommer til
uttrykk gjennom den statistiske behandlingen av resultatene. På denne måten øker nøyaktigheten i
takstresultatene for både takstområdet totalt sett og for eventuelle delområder ved en oppdeling.
3.4.6 Annen relevant informasjon
Som tilleggsinformasjon til de innhentede data fra beitetaksten bør det innhentes data over blant
annet bestandsutviklingen i takstområdet fra Sett Elg, samt vektstatistikk over de kjønn og
aldersklasser Dette vil være nyttig kunnskap når taksator avslutningsvis skal konkludere og gi
anbefalinger for den videre forvaltningen av elgen.

3.5 Konklusjon og anbefalinger
I sin konklusjon oppsummerer taksator resultatene fra beitetaksten og sammenholdt med andre
relevante data gis det anbefalinger for elgbestandens størrelse i forhold beitetrykk og skader på skog.
Det kan videre gis konkrete forslag på hvordan å redusere eller øke stammen og på mulige tiltak for å
øke mengden tilgjengelig elgbeite og redusere skogskader.
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4 Organisering av elgbeitetakseringen
I forbindelse med organiseringen av takstarbeidet melder det seg tre hovedproblemstillinger:




Hvem skal være oppdragsgiver/bestiller av beitetakstene?
Hvordan organisere samarbeidet mellom de private og offentlige forvaltningsorganene?
Hvordan skal takstresultatene følges opp?

Eierskap og troverdighet er viktige elementer i for å få aksept for resultatene i en beitetakst.
Troverdigheten skapes ved metode og gjennomføring av beitetaksten. Eierskapet skapes ved
deltagelse i organisering, bestilling og finansiering av taksten.
Beitetakstene skal være et hjelpemiddel for både rettighetshavere og offentlig forvaltning. Det betyr at
både rettighetshaversiden og den offentlige forvaltningen må ha innflytelse og være deltagende ved
organisering og bestilling av taksten. Aksept for resultatene er helt nødvendig for å sikre at resultatene
i beitetaksten følges opp med konkrete forvaltningstiltak.

4.1 Hvem skal være oppdragsgiver/bestiller av beitetakstene?
Slik hjorteviltforvaltningen i dag er organisert er rettighetshaverne tildelt hovedansvaret for
forvaltningen av viltet. Den offentlige forvaltningen har et mer overordnet ansvar for å påse at
forvaltningen av hjorteviltet skjer innen aksepterte rammer med hensyn på beite, beiteskader,
viltpåkjørsler mm. Begge parter har imidlertid behov for den informasjonen som framkommer
gjennom beitetakseringen. Det er derfor fornuftig og naturlig å samarbeide om så vel organisering
som bestilling av takstene. Selv om begge parter i utgangspunktet har behov for den samme
informasjonen, er det allikevel viktig at de begge deltar i bestillingsprosessen, slik at ønsket
informasjon innhentes og gis i takstresultatene.
Det er store forskjeller i hvordan elgforvaltningen er organisert i ulike deler av Norge. Det gjør at
størrelsen på de ulike bestandsplanområdene er svært forskjellig, så vel i Hedmark som i resten av
landet. I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19 er kravene til et bestandsplanområde at
det skal være minimum 20 ganger minstearealet for at en bestandsplan skal kunne godkjennes:
Kommunene kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et vald eller et
bestandsplanområde godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum
20 ganger minstearealet.
For store deler av Hedmark er et minsteareal på 2.500 – 3.000 daa for elg ikke uvanlig. Nedre grense
for å få godkjent en bestandsplan blir da 50.000-60.000 daa, eller tilsvarende om lag 20-30
fellingstillatelser årlig. I andre enden av skalaen finner vi bestandsplanområder på 2-3 millioner daa,
med 1.000-1.500 fellingstillatelser. Det sier seg selv at med så store forskjeller i organiseringen av
elgforvaltningen på rettighetshaversiden, må det tas ulike hensyn til dette avhengig av lokale forhold.
Store forvaltningsområder som strekker seg over kommune- og fylkesgrenser skal etter Forskriftens §
17, tredje ledd forholde seg til den kommunen der største delen av bestandsplanområdets tellende
areal er beliggende:
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Søknad om godkjenning av vald og bestandsplanområder som berører flere kommuner sendes
den kommunen der den største delen av det tellende arealet ligger. Denne kommunen godkjenner
og forvalter slike vald og bestandsplanområder i samsvar med bestemmelser om minsteareal og
jakttid som gjelder i denne kommunen.
Dette gjør det naturlig at ved beitetaksering i store forvaltningsområder, er det bestandsplanområdet
og den kommunen som er ansvarlig på offentlig side som samarbeider om organisering og bestilling av
beitetaksten. Selv om resultatene vil være førende for den kommunale forvaltningen også i de andre
kommunene som omfattes av beitetaksten.
Rolle- og ansvarsfordelingen blir mer utfordrende der bestandsplanområdene er mindre og da heller
ikke tilstrekkelig store til å nå målsettingen om stammevis forvaltning av årsleveområder. Her er det
ikke unaturlig at det er en kommune som vil utgjøre taksområdet og at det vil være kommunen i
samarbeid med rettighetshaverne som organiserer, bestiller og iverksetter beitetaksten.
Innhenting av data om beitegrunnlag og skader på jord- og skogbruk er rent formelt forankret i
forvaltningsforskriftens § 3:
Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det
er åpnet for jakt på arten(e).
Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader
på jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane
Hele hjorteviltforvaltningen er bygd opp med en tydelig ansvars- og rollefordeling mellom likeverdige
parter. Betydningen av et likeverdig samarbeid er mer enn symbolsk. Dette blir særdeles viktig i de
tilfeller der man skal samle inn et felles datagrunnlag som skal legges til grunn for forvaltningen av
begge parter.

4.2 Organisering av samarbeidet mellom privat og offentlig forvaltning
Det er i dag i liten grad bygget opp formelle samarbeidsorganer mellom den private og den offentlige
viltforvaltningen på kommunalt nivå. I tråd med lover og forskrifter behandles søknader fra
rettighetshaverne om godkjenning av vald, bestandsplaner osv. med påfølgende saksbehandling og
svar fra de kommunale forvaltningsmyndighetene, mens den formelle møteplassen som fordrer et
samarbeid mange steder ikke er eksisterende.
Taksering av beite- og skogskader vil imidlertid gjøre det nødvendig å gjøre et slikt samarbeid mer
formelt ettersom begge parter skal være oppdragsgivere til taksten og nyttegjøre seg resultatene.
Kontaktutvalget for skogbruk er et organ på kommunalt nivå, der både rettighetshaverne og
kommunens skogansvarlige er representert. Utvalget er sammensatt av kommunens skogansvarlige og
representanter for ulike skog- og grunneierorganisasjoner. Supplert med kommunens viltansvarlige og
en eller flere representanter for de bestandsplanområdene for elg som beitetaksten er ment å
omfatte, bør kontaktutvalget kunne benyttes, istedenfor at det opprettes et nytt kommunalt utvalg.
Det er dessuten avgjørende viktig at også skogbruksinteressene trekkes mer inn i den utøvende
viltforvaltningen.
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I de kommuner der det allerede er nedsatt et viltfaglig utvalg eller lignende, bør dette utvalget
benyttes, supplert med deltagere fra skog- og grunneiersiden. Det siste er viktig for å skape eierskap
og aksept for beitetaksten.
Ettersom organiseringen av rettighetshaverne er svært ulik landet over, er det naturlig å pålegge
kommunene et særskilt ansvar for å ta initiativ til et samarbeid og sørge for at det innkalles til møter
der samarbeidet om beitetakseringen organiseres og planlegges.

4.3 Oppfølging etter utført beitetakst
I forvaltningsforskriftens § 1 pålegges kommunene å legge til rette for en bærekraftig forvaltning og å
sikre bestandsstørrelse som fører til at hjortevilt ikke forårsaker skader og ulemper på andre
samfunnsinteresser. I § 3 pålegges kommunene å vedta målsettinger for utvikling av
hjorteviltbestandene.
Forskriften gir klare føringer for hva som er kommunenes ansvar i forvaltningen av hjorteviltet.
Kommunens rolle er blant annet å definere klare rammer for forvaltningen, mens rettighetshaverne
innenfor disse rammene ganske fritt kan utarbeide egne målsettinger.
Når resultatene av en beitetakst foreligger, må den kommunale viltforvaltningen ta hensyn til
resultatene fra taksten ved utarbeidelse av kommunens målsettinger for forvaltningen og utvikling av
hjorteviltstammene.
Ettersom forvaltningsforskriften konkret nevner at det i kommunenes målsettinger skal tas hensyn til
opplysninger om beitegrunnlag og skader på jord- og skogbruk, er det naturlig at også
rettighetshaverne definerer målsettinger på disse områdene i sine bestandsplaner.
Rettighetshavene er gjennom sine avskytningsplaner og andre forvaltningsmessige tiltak ansvarlige for
at målsettingene i bestandsplanen oppnås i bestandsplanperioden.

4.4 Oppsummering









Beitetakseringen bør i utgangspunktet omfatte hele årsleveområder. Der forvaltningen ikke er
bygd opp i slike forvaltningsenheter, er det naturlig at taksten omfatter en hel kommune, eller
deler av en kommune i samarbeid med omkringliggende kommuner/områder.
Det er avgjørende at både rettighetshavere og offentlig viltforvaltning føler eierskap til
takstresultatene og at disse aksepteres som beskrivende for forholdene i takstområdet. Av den
grunn bør de to partene gå sammen om organisering og bestilling av taksten.
Kommunene er gjennom Forskrift for forvaltning av hjortevilt pålagt å vedta målsettinger for
utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr og blant annet ta hensyn til opplysninger om
beitegrunnlag, bestandsutvikling og skader på jord- og skogbruk.
Basert på de kommunale målsettingene og egne vedtatte målsettinger i bestandsplaner har
rettighetshaverne hovedansvaret for at de vedtatte målsettinger oppnås i bestandsplanperioden.
Det kommunale kontaktutvalget for skogbruk supplert med kommunens viltansvarlige
representant og representanter for det/de bestandsplanområder beitetaksten skal omfatte bør
benyttes ved organisering av beitetaksten. I de kommuner der det allerede er nedsatt et viltfaglig
utvalg eller lignende kan dette utvalget benyttes med et supplement fra skog- og grunneiersiden.
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5 Finansiering av beitetakstene
Prosjektet skal gi svar på følgende problemstillinger:
 Kostnadene ved beitetaksering av elgens vinterleveområder i Hedmark
 Fremme forslag til finansiering av beitetakseringen

5.1 Kostnader ved beitetaksering
5.1.1 Kostnad per takstbestand
Det er ulike tilnærmingsmåter for å beregne kostnadene ved beitetaksering for et fylke eller en region.
I denne rapporten er dette eksemplifisert ved å beregne antall takstbestand, kostnader osv for
Hedmark fylke.
Rent beregningsmessig er det enklest å beregne kostnad per bestand, for deretter å multiplisere
denne kostnaden med antall takstbestand. Det er hentet inn opplysninger om kostnader ved
beitetaksering fra ulike leverandører av beitetakster, samtidig som det også er innhentet opplysninger
om kostnadene ved utførte beitetakster. Det er tydelig at dette er et marked med et stort prisspenn
mellom de ulike leverandørene. Dette har nok sin bakgrunn i innholdet i takstene, samtidig som det er
store prisforskjeller mellom ulike aktører som f.eks Mjøsen Skog, Faun og Skogkurs og enkelte
enkeltpersonforetak.
Prisnivået på takstene varierer fra kr 1.000,- til ca kr 3.000 inkl mva per bestand, med et snitt på om lag
kr 2.500,-. I våre beregninger har vi valgt å legge et kostnadsnivå på kr 2.500,- per bestand til grunn.
Kostnadene ved en beitetakst etter Solbraas takstmetode med 30 takstbestand vil da bli i kr 75.000,-.
Dersom antallet takstbestand utvides vil kostnaden øke med kr 2.500 inkl mva for hvert bestand,
fratrukket eventuell prisreduksjon pga oppdragets størrelse.

5.2 Kostnader ved beitetaksering i Hedmark
Av arealet i Hedmark ligger 16,3 % under 300 moh., 29,3 % mellom 300 og 600 moh., 34,3 % mellom
600 og 900 moh. og 20,1 % over 900 moh. Vannarealet utgjør totalt bare 4,6 % av fylkets areal. Hvor
stor andel av dette som inngår i forvaltningsarealer for elg er vanskelig å fastslå. I Forskrift for
forvaltning av hjortevilt defineres tellende areal på følgende måte:

Tellende areal: Arealet som kommunen legger til grunn ved tildeling av fellingstillatelser.
For rådyr, elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer
av myr under skoggrensa regnes med.
Et utgangspunkt kan være å ta utgangspunkt i antall kommuner i Hedmark og multiplisere dette med
et tenkt antall takstbestand i hver kommune. Det vil gi et kostnadsbilde som vist i tabellen under:
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Tabell 8: Kostnader ved beitetaksering - kommunevis

Kostnader taksering
Kommuner
Bestand, per kommune
Kostnader per bestand
Sum kostnader per bestand
Kostnader per år, 3 års
mellomrom
Kostnader per år, 4 års
mellomrom
Kostnader per år, 5 års
mellomrom

22
30
2 500
1 650 000

22
40
2500
2 200 000

22
50
2500
2 750 000

550 000

733 333

916 667

412 500

550 000

687 500

330 000

440 000

550 000

Det eksisterer i dag ingen samlet oversikt over hva som er tellende forvaltningsareal for elg i Hedmark.
Et utgangspunkt kan være Skog og landskaps arealressursstatistikk for Hedmark:
Tabell 9: Arealressursstatistikk Hedmark, Skog og landskap

Arealklasser fra AR50

Areal (daa)

%

1 050 719

3.8

95 945

0.4

16 780 434

61.2

Åpen myr

2 058 859

7.5

Snaumark

5 893 218

21.5

Ferskvann

1 327 107

4.8

78

0.0

194 622

0.7

Dyrka mark
Innmarksbeite
Skog

Snø og isbre
Bebygd og samferdsel
Totalt

27 400 981

Kilde: Skog og landskap, AR50 årsversjon 2010.

Tabellen viser at ”Tellende areal” for elg med skog og åpen myr er om lag 19 millioner dekar i
Hedmark.
Det eksisterer i dag ikke noen oppskrift som viser den ideelle inndelingen av Norge i
forvaltningsområder for elg. Årsaken til dette ligger delvis i manglende kunnskap og forståelse over
hvor grensene for forvaltningsområdene burde trekkes, men det skyldes også en manglende forståelse
og vilje til å danne slike samarbeidsområder. Imidlertid gir beregningene ovenfor et bilde av hvilke
kostnader man snakker om. Hvor mange takstbestand som er optimalt ved en beitetaksering i
Hedmark er umulig å avgjøre, til det er elgforvaltningen ennå ikke godt nok organisert.
Ved å ta utgangspunkt i et antall eksisterende beitetakster og beregne gjennomsnittlig areal bak hvert
av takstbestandene kan man få et anslag på hvor mange takstbestand som kan være nødvendig i for
eksempel Hedmark fylke. Dette er en svært usikker tilnærming, da arealet bak hver takst ikke er
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beskrevet eller tallfestet i en del av takstene. I disse tilfellene er det hentet inn arealstatistikk fra SSB
eller Skog og landskap. En slik gjennomgang viser stor variasjon i takstarealet bak hvert takstbestand,
som vist i tabell 11.
Tabell 10: Oversikt over areal bak hvert takstbestand i et utvalg av beitetakster
Røde tall er hentet fra SSB eller Skog og landskap.

Beitetakst

Ant.
Bestand
komAnt.
per
Areal, daa Årstall muner Bestand kommune

Østfold

2 261 537

2013

15

98

7

23 077 Østfolf F.komm og komm

Øvre Romerike Elgreg

1 000 000

2008

8

67

8

14 925 Øvre Romerike Elgreg

Sør-Odal

334 000

2011

1

35

35

9 543 Sør-Odal kommune

Vorma-Stosjøen Elgreg

493 000

2009

4

58

15

8 500 Vorma-Stosjøen Elgreg

Elgreg TRÅ

2 095 298

2008

2

53

27

39 534 TRÅ Elgreg

Nord-Odal

437 479

2009

1

30

30

14 583 ?

Våler

614 279

2009

1

100

100

Selbu kommune

Arealper
bestand,
daa

Oppdragsgiver

6 143 Våler kommune

790 000

2010

1

120

120

1 123 320

2009

1

40

40

28 083 Elverum kommune

Elgreg Mjøsa-Glomma

805 690

2006

3

30

10

26 856 ERMG

Elgreg Mjøsa-Glomma
Nordre Røgden
elgforvomr

805 690

2011

3

40

13

170 000

2012

1

35

35

20 142 ERMG
Nordre Røgden
4 857 elgforvomr

Gol kommune

395 023

2011

1

17

17

23 237 Gol kommune

Vinje kommune

777 116

2006

1

15

15

51 808

Elverum Øst

6 583

For de utvalgte takstene er gjennomsnittlig areal bak hvert takstbestand om lag 20.000 daa. Dette
tilsier i alt 950 takstbestand for Hedmark. Dersom det legges til grunn en kostnad på kr 2.500 per
takstbestand gir dette en kostnad på anslagsvis kr 2.375.000,eller en kostnad per år på kr 792 000 ved
tre års mellomrom mellom takstene, 594.000 ved 4 års mellomrom og 475 000 ved 5 års mellomrom.

5.3 Finansiering av beitetakstene
Beitetakstene er et viktig beslutningsgrunnlag for både privat og offentlig elgforvaltning. For at de skal
fungere som det er det avgjørende at både de private aktørene og den offentlige forvaltningen føler
eierskap til takstene. Det oppnår man i første rekke gjennom deltagelse i planlegging og organisering
av takstene, men også gjennom medfinansiering av dem. Fra det offentlige er det i første rekke
naturlig å bruke midler fra det kommunale viltfondet.
Kommunene fastsetter selv sine fellingsavgifter innenfor en maksimal sats fastsatt i statsbudsjettet.
Mange kommuner velger å kreve inn den maksimalt tillatte avgiften, mens andre krever noe lavere
avgift. Maksimal fellingsavgift er i 2013 kr 496 for voksne dyr og kr 292 for kalv. Basert på de
maksimale satsene og gjennomsnittlig fellingsresultat de siste 5 år som er 7.768 dyr vil de totale
kommunale fellingsavgiftene per år for Hedmark være om lag:
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Tabell 11: Oversikt over antall skutte elg i Hedmark i perioden 2008 – 2012 (SSB)
Antall elg skutt Hedmark 2008-2012
Antall Fellingsavgift
Sum
2745
292
801 540
5023
496 2 491 408

Kalv
Voksne
Sum totalt

7768

3 292 948

Videre viser erfaringer fra flere kommuner at det i tillegg også benyttes kommunale rentemidler fra
Skogfondsordningen, i tillegg til at rettighetshaverne også deltar med egne midler.
Det er imidlertid viktig å være klar over at for å lykkes med å skape en eierskapsfølelse blant alle
aktørene må de delta i alle faser av prosessen bak en beitetakst:




Organisering
Bestilling
Finansiering

Fordelingsnøkkelen bak en felles finansiering av takstene må besluttes i hvert enkelt tilfelle.
Det er viktig å understreke at det med bakgrunn i Forskrift for forvaltning av hjortevilt § 3 er naturlig å
benytte kommunenes viltfond til finansiering av beitetakstene sammen med andre bidragsytere fra
privat og offentlig side.

5.4 Oppsummering
For at beitetakseringen i hele tatt skal ha noen hensikt, er det avgjørende at resultatet fra takstene
følges opp gjennom en aktiv forvaltning. Dette oppnås best ved at alle parter som har et ansvar i
elgforvaltningen føler at eierskap til taksten. Gjennom eierskapet kommer også ansvaret for å følge
opp resultatene. Eierskapet etableres i første rekke gjennom deltagelse i organiseringen av taksten,
men også gjennom finansieringen av den. Finansieringen av beitetakstene kan tenkes gjennomført slik:





Kommunale viltfond
Kommunale rentemidler fra Skogfond
Midler fra rettighetshavere/bestandsplanområder
Tilskudd fra fylkeskommuner, Statens vegvesen og andre

Elg på vinterbeite
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6 Tillegg Fôrprognoser og Hjorteviltregisteret
6.1 Fôrprognoser
Metoden som dette prosjektet foreslår, registrerer og overvåker beiteressursene. Metoden kan ikke
brukes til å utarbeide prognoser for tilgjengelig beite for eksempelvis nærmeste 5-årsperiode. For
utarbeidelse av slike prognoser er det behov for mer nøyaktige registreringer og et mer avansert
beregningsverktøy.
I forbindelse med prosjektarbeidet har man imidlertid vært i kontakt med Skog og landskap for å finne
ut om Landsskogtakseringens registreringer kan benyttes for utarbeidelse av slike prognoser (vedlegg
2).
Kort oppsummert er det slik at dagens registreringer fra Landsskogstakseringen etter en viss
bearbeiding kan benyttes til utarbeidelse av fôrprognoser på fylkes- eller regionnivå. For Hedmark sin
del vil det si at fylket maksimalt kan deles inn i to regioner. Som forvaltningsverktøy blir dette for
grovmasket til at det kan benyttes i den lokale/regionale forvaltningen av elg. Det er imidlertid i dag
flere pågående prosjekter som gjør at man innen overskuelig framtid antakelig vil kunne utarbeide
fôrprognoser i mindre skala for kommuner eller forvaltningsområder, men det ligger noen år fram i tid.

6.2 Hjorteviltregisteret
En entydig metode for gjennomføring av beitetakstene og presentasjon av takstresultatene kan gjøre
det nyttig og mulig å tilgjengeliggjøre resultatene i Hjorteviltregisteret, www.hjorteviltregisteret.no.
Dette vil være fordelaktig med tanke på å forvalte elgen med informasjon også fra tilliggende områder
eller kommuner. Samtidig vil det over tid bygges opp en tidsserie med data som kombinert med Sett
Elg og annet datamateriale vil være meget verdifullt.
For å kunne nyttegjøre seg mulighetene som ligger i Hjorteviltregisteret må imidlertid dataene som
legges inn være av en god nok og lik kvalitet for at det skal gi noen mening. Det må utarbeides en felles
standard for beitetaksering som sikrer en enhetlig kvalitet på de data som legges inn i registeret.
Standarden må være fleksibel blant annet med hensyn til hvilke treslag beiteregistreringene omfatter,
slik at den kan benyttes i ulike deler av landet.
Der hvor det benyttes midler fra kommunale viltfond eller rentemidler fra Skogfond til beitetaksering,
bør det kreves at standarden følges. For derigjennom å gjøre resultatene fra beitetakseringen
tilgjengelig for andre brukere enn oppdragsgiverne. Takstmetoden som foreslås i dette prosjektet kan
danne grunnlaget for en slik standard.
Tilgjengeliggjøring av takstresultatene for forskning og forvaltning vil, kombinert med annet innsamlet
datamateriale som Sett Elg - data, vektdata osv, over tid gi oss økt kunnskap som vil kunne bidra til av
man finner en bedre balanse mellom skogproduksjon og elgstamme.
Beitetakstene vil imidlertid ofte ha avgrensninger som ikke nødvendigvis er tilpasset
Hjorteviltregisteret slik det er utformet i dag. Det må derfor en tilpasning til for å få registreringene
lagt inn på en måte som gjør at de blir enkle å hente ut for privat og offentlig forvaltning, andre
offentlige myndigheter, forskere og jegere.
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7 Konklusjoner og anbefalinger
Knut Solbraas metode for taksering av beiteskader har siden den ble utviklet på slutten av 1990-tallet
blitt endret flere ganger, basert på erfaringer ved bruk av takseringsmetoden. Metoden har etter hvert
blitt den mest brukte metoden for beitetaksering av elg. Erfaringene har imidlertid også vist at
metoden har et utviklingspotensiale når det gjelder å synliggjøre konsekvensene for skogproduksjonen
av det langvarige overbeitet vi har hatt i enkelte deler av landet de siste 10-årene.
Til dette har Solbraas metode vært for indirekte og muligens av den grunn for lite pedagogisk.
Er det noe de fleste skogeiere forstår og vet å forholde seg til, uavhengig av skogfaglig bakgrunn, så er
det antall planter per dekar i hkl II, men plantetallet er i seg selv ikke nok. For at det skal være en
noenlunde tilfredsstillende økonomi i skogproduksjonen, er antallet uskadde stammer ved
sluttavvirkningstidspunktet avgjørende. Det er her økonomien for skogeieren avgjøres. En noe
forlenget omløpstid på grunn av redusert barmasse som en konsekvens av elgbeitet i de mest utsatte
vinterbeiteområdene, kan de fleste skogeiere leve med. Likeså en noe redusert økonomi i framtidige
tynninger på grunn av redusert tømmerkvalitet. Dette er begrunnelsen for at plantetallet må trekkes
tydeligere fram i beitetakstene; ikke bare i form av antall planter, men også som antall planter uten
stammeskader. Det er disse trærne som vil danne grunnlaget for bestandets framtidige kvalitet og
dermed for skogeierens økonomi. For skogeierne og samfunnet er det viktig å finne en balanse mellom
produksjon av skog og elg, slik som beskrevet i den vedtatte strategi for skog- og tresektoren i
Hedmark og Oppland 2013 – 2016 under kapittelet om Skogproduksjon:
I tillegg til faren for klimarelaterte skader har betydelige arealer i dag uakseptable beiteskader
på ungskog på grunn av en for stor elgstamme.
For å nå målsettingen om å optimalisere produksjonen av elg og skog er kunnskap om beitegrunnlaget
en forutsetning.
Videre er det slik at man, for å dra mest mulig nytte ut av hver enkelt beitetakst, må innføre en
enhetlig metode – en standard – for hvordan beitetakstene gjennomføres. Dette vil gi en økt
fleksibilitet i bruken av beitetakstene, ettersom det gir muligheter for både sammenslåing av
beitetakster eller deler av beitetakster. Samtidig som det vil gi muligheter for sammenligning mellom
ulike takstområder. Over tid vil dette gi bedrede muligheter for erfaringsoppbygging og derigjennom
økt kunnskap i forvaltningen. En enhetlig metode gir også muligheter for at resultatene fra
beitetakstene kan legges inn i Hjorteviltregisteret. Tilgjengeliggjøring av takstresultatene for forskning
og forvaltning vil, kombinert med annet innsamlet datamateriale, over tid gi oss økt kunnskap som vil
bidra til at vi finner en bedre balanse mellom skogproduksjon og elgstamme. Det er tvingende
nødvendig for at vi samlet sett skal få en best mulig avkastning fra både skog og elg.
For å dra mest mulig nytte ut av de midler som brukes til taksering av beiteskader fra elg må det
knyttes krav til bruk av en standardisert takseringsmetode for at det skal kunne gis tilskudd fra
kommunale viltfond eller rentemidler fra Skogfond.
Det er å håpe at dette prosjektet vil bidra til en økt forståelse for samordning av takstene og at
metoden som foreslås i prosjektet vil bidra til en slik standardisering.
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8 Sammendrag
8.1 Organisering og finansiering av takstarbeidet
Eierskap og troverdighet er viktige elementer for å få aksept for resultatene i en beitetakst.
Troverdigheten skapes ved metoden og gjennomføringen av beitetaksten. Eierskapet til taksten skapes
ved deltagelse i organisering, bestilling og finansiering av taksten.
Finansieringen bør skje ved bruk av kommunale viltfond, kommunale rentemidler fra Skogfond og
tilskudd fra rettighetshaverne.
Beitetakstene skal være et hjelpemiddel for både rettighetshavere og offentlig forvaltning. Det betyr at
både rettighetshaversiden og den offentlige forvaltningen må ha innflytelse og delta ved organisering
og bestilling av taksten.
Det påligger kommunene et særskilt ansvar for å organisere og iverksette nødvendig registrering av
beitebruk og beitebelastning der hvor rettighetshaverne selv ikke tar initiativ til dette og tar kontakt
med den kommunale forvaltningen.
Istedenfor å utvikle nye samarbeidsorganer anbefales det at man benytter allerede eksisterende
organer, som for eksempel det kommunale kontaktutvalg for skogbruk, eller ulike kommunale
viltfaglige utvalg. Sammensetningen av disse må imidlertid være slik at både vilt- og
skogbruksinteressene på både privat og offentlig side er representert.

8.2 Takstbestand - registreringer på prøveflatene
8.2.1 Takstmetode
Beitetaksten gjennomføres som en bestandstakst i hkl II ettersom det er i hk II vi opplever det største
beitetrykket og de største beiteskadene. Det er også elgens beite i foryngelser av furu i hkl II som
påfører skogbruket den største økonomiske belastningen.
8.2.2 Takstområde
Takstområdet bør ideelt sett utgjøre årsleveområdet for en elgstamme. Det samme årsleveområdet
bør også være forvaltningsenheten. Slik er det imidlertid ikke de fleste steder i landet. Takstområdet
vil ofte være en kommune eller et bestandsplanområde. I områder med trekkende elgstammer vil
elgen trekke mellom ulike sommer- og vinterområder. I slike områder gjennomføres taksten i
vinterleveområdet. Dersom taksten utvides til også å gjelde sommerområdene må dette hensyntas
ved utvelgelsen og plassering av takstbestand. I områder der det ikke er typiske sommer- og
vinterområder vil takstområdet omfatte hele årsleveområdet.
8.2.3 Prøveflater – feltskjema
Registreringene omfatter både elgens beite på foretrukne beiteplanter og registrering av foryngelsen
av de viktigste tømmerproduserende treslagene som f.eks furu, gran, eik osv.
Alle data bør registreres elektronisk på PDA eller lignende. Det vil gjøre beregningene i etterkant
enklere og rimeligere. Samtidig vil det bli enklere å dele opp, eller slå sammen takster fra ulike
takstområder.
På prøveflatene registreres opplysningene på feltskjemaet. Feltskjemaet tilpasses det enkelte
takstområdet med hensyn til treslag osv.
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10 Vedlegg
10.1 Vedlegg 1; Feltinstruks beitetakst Elverum 2013
Det takseres kun vinterbeiting av elg
Treslag






Furu
Gran
Bjørk
ROS (rogn osp og selje)
og ev. ett i tillegg. (f.eks. vier, einer eller blåbær der
dekningsprosenten settet)

Antall planter
Antall planter med høyde på 0,5-3,0 meter.
Planter under 0,5 meter som er holdt nede med av beiting, tas med.
Planter på samme rot, regnes som flere planter
Små planter på rota til større trær, regnes som egne planter.
På flate noteres maksimalt 20 planter av hvert treslag
For furu gjelder:
Ødelagte planter er døde (men stående) og sterkt beiteskadde planter uten anlegg til
knopper og skudd.
Uskadde planter har
Uskadet topp og stamme
Ingen eller max 25 % barkgnag av stammens omkrets
Ingen eller max 60 % bartap siste år:
Skadde planter er utviklingsdyktig uten framtidig beite, men har:
Avbitt topp eller knekt stamme, siste år eller tidligere:
Barkgnag på mer enn 25 % av omkretsen siste år eller tidligere:
Bartap på mer enn 60 % siste år
Høyde og beiteprosent
Høyde og beiteprosent vurderes i prinsippet for hver plante, og det vurderes raskt en gjennomsnittsverdier for flaten.
For furu vurderes høyde og beiteprosent på uskadde og skadde planter.
Beitet vurderes: Siste vinter (Siste)
De to foregående vintrene.(Før)
Beiteprosent deles inn i 5 klasser
1 = ca 10 % (0 – 20 %)
3 = ca 30 % (20 – 40 %)
5 = ca 50 % (40 – 60 %)
7 = ca 70 % (60 – 80 %)
9 = ca 90 % (80 – 100 %)
Møkkhauger Antall elgrmøkk-hauger fra siste vinter med sentrum innenfor flaten.
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10.2 Vedlegg 2; Feltinstruks for Landsskogtakseringen 2011
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10.3 Vedlegg 3; Notat fra Skog og landskap
Fôrprognoser for elgbeite med utgangspunkt i Landsskogtakseringen
Notat 15.04.2013
Aksel Granhus
Bakgrunn:
Vidar Holthe (NSF) og Jo Petter Grinstad (Glommen skog) besøkte den 19. mars seksjon
Landsskogtakseringen ved Skog og landskap. Fra seksjonen møtte seksjonsleder Aksel Granhus samt
sjefingeniør Rune Eriksen og overingeniør Knut Ole Viken.
Holthe og Grinstad presenterte tanker rundt behov for fôrprognoser som verktøy i elgforvaltningen, og
ba om en vurdering av hva Skog og landskap v/ Landsskogtakseringen vil kunne bidra med når
utgangspunktet er estimering av tilgjengelig areal med skog i aktuell beitehøyde. Eksempelvis for
Hedmark fylke. Dette notatet er utarbeidet med bakgrunn i dette ønsket.
Vi har i det følgende valgt å først skissere et opplegg som kan gjennomføres med tilgjengelige data og
uten behov for vesentlig utviklingsarbeid. Et slikt opplegg vil måtte baseres på data fra det faste
nettverket av prøveflater som representerer stikkprøver av skogarealet. En slik tilnærming har
begrensninger i forhold til mulighetene for å framskaffe prognoser med høy geografisk oppløsning,
f.eks. helt ned på lokale forvaltningsområder. Samtidig ser vi i dette temaet spennende utfordringer
med en klar relevans i forhold til pågående FoU arbeid ved Skog og landskap, som er innrettet mot
nettopp å framskaffe heldekkende skogopplysninger om skogressursene for anvendelse på lokalt nivå.
I den siste del av notatet omtales derfor også noen muligheter vi kan se for oss i et framtidig opplegg
for fôrprognoser for anvendelse innen f.eks. et elgforvaltningsområde.
Vurderinger:
De tanker vi skisserer er i basert på en vurdering av mulighetsrommet som datagrunnlaget i
Landsskogtakseringen gir, Vi har også skjelt til informasjonsmateriell og øvrig litteratur om
elgbeiteinventering og fôrprognoser utgitt av Skogsstyrelsen i Sverige, som ble skaffet tilveie av Holthe
i etterkant av møtet den 19.3. Herunder nevnes særskilt følgende publikasjoner:
Skogsstyrelsen 2011. Skogliga inventeringsmetoder i en kunnskapsbaserta älgförvaltning: Meddelande
3/2011.
Öhman, K., Edenius, L. og H. Holmström 2011. Adaptiv förvaltning nr 11: Den svenska älgstammens
förvaltning och foderprognoser. FAKTA Skog Nr 20.
En fôrprognose skal beskrive tilgjengelig mengde elgbeite over en definert tidshorisont (kortmellomlang), basert på kunnskap om skogtilstanden (vi ser her bort fra tilgjengelig beite utenom skog).
En stor del av elgens vinterbeite hentes i ungskog der tilgjengelige beiteressurser er først og fremst er
ROS-arter, bjørk og furu.
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Utgangspunktet for en fôrprognose vil være å estimere 1) Andel skog i aktuell beitehøyde f.eks.
bestandshøyde 1-6 m, og evt supplere med estimat for 2)Tilgjengelig mengde beite innen aktuelt
utviklingstrinn.
Skisse til opplegg basert på tilgjengelige data:
Landsskogtakseringen (LSK) registrerer skogtilstanden på hele skogarealet etter et femårig omdrev,
basert på et stikkprøveutvalg der de takserte flatene i skog under barskoggrensa ligger i et 3 x 3 km
nett. I taksten registreres en rekke parametere bl.a. hogstklasse, bestandshøyde, treslagsfordeling, og
tetthet. I hkl II registreres antall bar og lauv før tenkt regulering, og antall gran, furu og lauv etter tenkt
regulering. Forekomst av ROS-arter, furu og bjørk med under 5 cm diameter i brysthøyde registreres
fordelt på tre størrelsesklasser også på egne telleflater, med angivelse av andel fjorårsskudd som er
beitet for hver artsgruppe.
Beiteskader fra hjortevilt samt gnag- og feieskader registreres som bestandsskade med angivelse av
andel skadde framtidstrær i hkl II. Omfanget må være minst 5 % for å registrere disse skadetypene som
bestandsskade.
Framskriving av skog i beitehøyde: Gjennom taksten framkommer et utvalgsbasert estimat over
andelen skog i ulike utviklingstrinn. Her må en da i tillegg ta høyde for hogster som har skjedd etter
siste taksering, og som da kan ligge opptil 5 år tilbake i tid avhengig av når i femårsperioden den
enkelte flate ble taksert. Dette må eventuelt korrigeres for ved å framskrive andelen bestand i aktuelt
utviklingstrinn basert på skogtilstanden fra det siste takstomdrevet. Dette kan gjøres ved å ta
utgangspunkt i en empirisk prediksjonsmodell som angir «avvirkningssannsynlighet» i en påfølgende
femårsperiode for ulike bestand gitt bonitet, skogtilstand (alder, treslag) og tilgjengelighet
(driftsveilengde /bratthet) (Antón-Fernández og Astrup 2012). Ved et definert avvirkningsnivå
(«business as usual», avtakende eller økende) kan en trekke ut et antall flater rangert etter avtakende
hogstsannsynlighet, inntil det angitte kvantumet for femårsperioden er nådd. De valgte flater vil inngå
i estimatet over ungskog som defineres som «tilgjengelig» for elgbeite de nærmeste år avhengig av de
kriterier en setter for å definere ungskog som aktuell for elgbeite ut fra f.eks bestandsalder og bonitet.
I prinsippet kan samme metode tenkes anvendt til å predikere framtidige hogster f.eks. de nærmeste
10-20 år, enten med forutsetning om «business as usual» ifht. hogstnivå eventuelt med forutsetninger
om økende eller avtakende hogstkvantum. Da må en i så fall i tillegg framskrive skogstilstanden i skog
som ikke avvirkes i det ønskede antall femårsperioder.
Avvirkningsstatistikk (kommunevis) kan evt. brukes som støtte ved estimeringen av
avvirkningskvantumet.
Framskriving av tilgjengelig biomasse: For å forbedre estimatene kan beregninger over tilgjengelig
areal med skog i beitehøyde kan evt. suppleres med estimater over tilgjengelig biomasse, f.eks. basert
på opplysninger om gjennomsnittlig antall av aktuelle beitetreslag på arealene gruppert etter f.eks.
bonitet/vegetasjonstype og bestandstreslag før hogst. Skuddbiomassen kan ut fra dette estimeres ved
hjelp av biomassefunksjoner for enkelttrær (biomasseekspansjonsfaktorer).
Hvor mye en kan dele opp datamaterialet er avhengig av kravet til sikkerhet i estimatene. Men for et
fylke som Hedmark som omfatter ca. 1600 Landsskogflater i produktiv skog vil vi på generelt grunnlag
ikke anbefale å kjøre egne prognoser over tilgjengelig areal innen et aldersintervall på f.eks 5-20 år
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med en oppdeling i mer enn to regioner. Anvendelse på kommunenivå eller forvaltningsområdenivå vil
ikke være aktuelt.
Et mulig framtidig opplegg?
De anbefalinger som den svenske Skogsvårdsstyrelsen gir for utvikling av forprognoser for avgrensede
forvaltningsområder og tilhørende inventeringsmetoder er svært interessante. Men muligheten for å
ta i bruk et tilsvarende opplegg under norske forhold begrenses på kort sikt av at vi i per i dag ikke har
hverken meldeplikt for hogst eller et operasjonelt system for lokalisering av hogstfelt slik de har i
Sverige. I Sverige administrerer Skogstyrelsen et opplegg for identifisering av hogstfelt basert på
satellittkartlegging, der datatilgangen sikres gjennom nasjonal deltakelse i et europeisk
samarbeidsprosjekt innen fjernmåling.
Estimering av avvirket areal med optiske satellitter krever høy dekningsfrekvens i regioner hvor en ofte
har skydekke. løpet av 2013 skytes en ny satellitt (Sentinel 1) opp i en bane som vil gi hyppig
bildedekning over hele Norge, slik at problemet med bl.a. skydekke sannsynligvis ikke lenger vil være
til hinder for å dekke hele landet med opptak. Dette gir nye muligheter for anvendelse av
satellittbasert overvåking av skog til en rekke formål inkludert kartlegging av hogster på årlig basis. I et
egetinitiert prosjekt ved Skog og landskap jobbes det nå med å teste ut optiske data fra satellitter for
deteksjon av hogster under norske forhold (prosjektperiode 2013-2014). Anvendelse på operasjonell
skala i framtida krever imidlertid også at dette blir en oppgave myndighetene ønsker å prioritere.
Parallelt med dette arbeider instituttet gjennom «ForestMap» prosjektet med å utvikle et heldekkende
skogkart for Norge som oppdateres i tråd med omløpsfotograferingen (5-6 års intervall). Dette
skogkartet skal knyttes opp mot AR5 og inneholde informasjon om sentrale parametere som f.eks.
stående volum. For å beregne bl.a. volum kreves et høydeprofil for vegetasjonen (kronetaket) som
sammenholdt med en terrenghøydemodell gir mulighet til å beregne trærnes høyde og ulike variable
som kan avledes av forholdet mellom trehøyden og skogens tetthet (Breidenbach og Astrup 2012).
Metodikken er ikke ferdigutviklet for bruk i operasjonell skala, men testing basert på data fra utvalgte
fylker viser gode resultater. Med en slik heldekkende kartlegging basert på omløpsfoto vil en følgelig
kunne beskrive skogens høyde «fra vegg til vegg», noe som opplagt gir åpning for å nedskalere
fôrprognoser til mindre forvaltningsområder enn det en kan gjøre ved data fra prøveflatene alene. En
god terrenghøydemodell er avgjørende for nøyaktigheten av høydeestimatet, slik at
høydeestimeringen blir mest presis i områder som har en terrengmodell basert på laserdata. En stor
del av skogarealet er imidlertid dekket av laserskanning i forbindelse med tidligere
skogbruksplantakster.
Heller ikke med et slikt opplegg vil kunne fange opp hogster som er utført siden forrige fotografering
(opptil 5-6 år gamle hogster). For å korrigere for dette vil en eventuelt kunne se for seg en estimering
basert på enten: 1) hogststatistikk for kommuner (tilgjengelig i dag), 2) Satellittdata (utviklingsbehov)
evt 3) sannsynlighetsmodeller (må i så fall utvikles nye modeller tilpasset slik anvendelse).
Antón-Fernández, C. & Astrup, R. 2012. Empirical harvest models and their use in regional business-as-usual
scenarios of timber supply and carbon stock development. Scand. J. For. Res. 27: 379-392.
Breidenbach, J. & Astrup, R. 2012. Small area estimation of forest attributes in the Norwegian National Forest
Inventory. Eur J Forest Res 131:1255–1267
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15

Høyde i dm

Ant m beite/
barkgnag siste år

Ant m gmlt beite/
endret stamform

Totalt ant i beite høyde 0.51-3.0 m

Ant. u . st.kade >
0.51 m

Ant utvikl.dykt. m.
>
stammeskade
0.51 m

6

Ant. u . st.kade >
0.51 m

Ant utvikl.dykt. m.
>
stammeskade
0.51 m

Totalt ant i beite høyde 0.51-3.0 m

Høyde i dm

Beite % sist vinter

Ant < 0,5 m
Beite % gml.

5

Ant < 0,5 m

4

Prøveflatenr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sum

Midd(ant/daa)

Veid h/B

55

Hjort

Beite % gml

Elg

Beite % sist vinter

14
10

Totalt ant i beite høyde 0.51-3.0 m

13

Høyde i dm

Beite % sist vinter

Beite % gml

Totalt ant i beitehøyde 0.51-3.0 m

Høyde i dm

Beite % sist vinter

Beite % gml

Totalt ant i beite høyde 0.51-3.0 m

Høyde i dm

26

Møkk
27 28
Andre:
24 25
23
22
ROS
20 21
19
18
12

Bjørk
16 17
Furu

Gran
11
9
8
3

7
2
1

Skjema nr…………………….............
10.4 Vedlegg 4 Feltskjema beitetaksering for elg.
Område/kommune………………………..………….…..

Koordinater: ………v…………………………… Bestandsnr:………………. Hoh: …………… Areal i daa:……………. Bonitet: ……………… Vegtype……………………….………………….
Høyde hovedtreslag :…………….. Foryngingsmetode:…………….. Forband prøveflater…….:………………. Registret av:….….……… Dato:……….… År………..
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10.5 Vedlegg 5 Instruks for utfylling av takstskjema ved beitetakst for

Bestandsopplysninger
Bestandsopplysninger fylles inn for hvert enkelt takstbestand. Koordinater registreres for midtpunkt i bestandet.
Snødata innhentes nærmeste meteorologiske målestasjon per 1. mars.
Prøveflater
Det takseres 20 prøveflater per bestand. Hver flate er sirkelformet med radius 1,99 m – 12,5 m2.
Flateforbandet er beskrevet i tabell 2. For hver prøveflate noteres følgende data.
Tabell 1: Registreringer på prøveflatene:
Kolonne nr
1, 8
Antall levende ”rekrutter” under 0,50 m. Registreres for furu og gran. Det telles ikke flere
enn 20 trær per prøveflate. Flere stammer på samme rot telles som en plante.
2, 9
Antall levende furu, gran osv UTEN stammeskader > 0,51 meter i h.kl II. Det telles ikke flere
enn 20 trær per prøveflate.
3, 10
Antall utviklingsdyktige furu, gran MED stammeskader > 0,51 meter. Med utviklingsdyktig
menes det at treet med all sannsynlighet vil overleve ved opphørt beite. Det telles ikke flere
enn 20 trær per prøveflate.
4, 11, 15, 19, Totalt antall levende furu, gran osv med høyde 0,51 – 3,0 meter. Måles til øverste grønt
23
bar. Det telles ikke flere enn 20 trær per prøveflate. Planter som er < 0,5 m med beitet topp
der høyden er redusert pga av beite telles med.
5, 12, 16, 20, Gjennomsnittlig høyde for taksert furu, gran, osv (0,51 – 3,0 meter) målt i desimeter.
24
6, 17, 21, 25
Gjennomsnittlig beite %, beitet sist vinter, for furu, ROS, bjørk osv 0,51 – 3,0 m.
Barmasse som har vært utilgjengelig under snø, eller som ikke er tilgjengelig pga tetthet
inngår ikke i takstgrunnlaget.
7, 18, 22, 26
Beite % to foregående år for furu, bjørk, ROS og andre.
13
Antall gran beitet sist vinter, (både topp- og sideskudd)
14
Antall gran med stammeskader, dvs toppskuddbeite sist vinter eller tidligere beite som har
medført endret vekstform
26, 27
Antall møkkhauger fra sist vinter med sentrum innenfor prøveflata
Kolonne 23 - 26 kan benyttes til andre grupper av beiteplanter. Alle treslag/beiteplanter kan byttes ut med andre
beiteplanter i de tilfeller der det er ønskelig.
Tabell 2: Forband for utlegging av prøveflater.
Bestandsareal
Avstand mellom takstlinjer
Avstand mellom prøveflater
5 dekar
15 meter
10 meter
10 dekar
20 meter
15 meter
15 dekar
25 meter
20 meter
20 dekar
35 meter
20 meter
25 dekar
35 meter
35 meter
30 dekar
35 meter
30 meter
35 dekar
35 meter
35 meter
40 dekar
40 meter
35 meter
45 dekar
40 meter
35 meter
50 dekar
40 meter
40 meter
Avstand mellom prøveflater= (areal for bestand i m2/ antall prøveflater)/avstand mellom takstlinjer.
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10.6

Vedlegg 6; Vektutvikling kalv ungdyr

Vektutvikling kalv og ungdyr
Elgregion Mjøsa – Glomma

Vektutvikling kalv
ERMG
80
75
70
65
60

Vektutvikling ungdyr
ERMG
Oksekalv
Kollekalv

Okse 1,5 år
Ku 1,5 år

2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

160
150
140
130
120

Kilde: ERMG

Vektutviking ungdyr og kalv Vest-Agder

Vektutvikling årringer
Vest-Agder

Vektutvikling kalv VestAgder
60
55
Vekt kalv

50

Vekt årringer

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

45

135
130
125
120
115
110

Kilde: Faun Naturforvaltning AS/Hjorteviltregisteret

Vektutvikling kalv og ungdyr Hedmark

Vektutvikling ungdyr
Hedmark

Vektutvikling kalv
Hedmark
75
70

Hannkalv
snittvekt

65
60

Hunnkalv
snittvekt

55

145
140
135
130
125
120

Hanndyr 1 ½
år snittvekt
Hunndyr 1 ½
år snittvekt

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Kilde: Hjorteviltregisteret
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Vektutvikling kalv og ungdyr Oppland

Vektutvikling ungdyr
Oppland

Vektutvikling kalv
Oppland
140

70
Hannkalv
snittvekt

65
60
55

Hanndyr 1 ½
år snittvekt

120
110

2013

2011

2009

2007

2005

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Hunnkalv
snittvekt

130

Hunndyr 1 ½
år snittvekt

Kilde: Hjorteviltregisteret

Vektutvikling kalv og ungdyr Sør-Trøndelag

Vektutvikling ungdyr STrøndelag
160

120

2012

2010

2008

100

2006

40

Hunnkalv
snittvekt

Hanndyr 1 ½
år snittvekt

140

2004

Hannkalv
snittvekt

2002

60

2000

80

2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

Aksetittel

Vektutvikling kalv STrøndelag

Hunndyr 1 ½
år snittvekt

Kilde: Hjorteviltregisteret

Vektutvikling kalv og ungdyr Troms

Vektutvikling ungdyr
Troms

Vektutvikling kalv
Troms
160

70

Hannkalv
snittvekt

65
60

Hunnkalv
snittvekt

140

Hanndyr 1 ½
år snittvekt

120

Hunndyr 1 ½
år snittvekt

100

2013

2011

2009

2007

2013

2011

2009

2007

2005

2005

55

Aksetittel

75

Kilde: Hjorteviltregisteret
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NOTATER:
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