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Forord 

For å forstå hvilke utfordringer ulven skaper for elgforvaltningen må en selv ha hatt ulven «på 

trappa». Først da melder spørsmålene seg. Vi ønsker å ta utgangspunkt i de lokale 

utfordringene som ulven bidrar med i forhold til elgstammen. Det er ingen sak å gjemme 

endringene ulven bidrar med i generell statistikk. Det er likevel noen grunneiere, jegere og 

lokalsamfunn som må takle utfordringene som ulven i et ulverevir skaper. De føles store for 

de som har ulven i nærområdet. Det ønsker vi å ta på alvor.  

 

Selv opplevde vi det i forbindelse med Linnekleppen-reviret i Østfold. Erfaringene ga oss 

påskudd for å samle erfaringer rundt disse utfordringene samtidig som vi har samlet 

informasjon fra forskere og kommet med forslag selv.  

 

Elgen er den viktigste utmarksressursen for mange grunneiere. Verdien kan bestå av utbytte 

som kjøtt eller penger. Det kan for noen i tillegg være et avbrekk om høsten med naboer og 

kjente da jakta skal avholdes. 

 

Elgforvaltning dreier seg om å vekte hensynet mellom elgen som en jaktbar ressurs og 

samfunnet forøvrig. Slik dagens forvaltning praktiseres er mennesket en viktig del av 

forvaltningen, og er ikke et fremmedelement. Elgforvaltning er ikke enkelt. Hva er passelig 

vinterstamme i et område og hvordan bør den fordeles på kjønn og alder? Hva er målet for 

elgforvaltningen av elgstammen? Det er ofte lite data som betyr at dette ikke er eksakt 

vitenskap, men med kunnskap og ikke minst erfaring kan man komme med gode analyser. 

Dette blir mye vanskeligere hvis et ulverevir etableres. Når ulven kommer inn og danner revir 

får dette betydelige konsekvenser for elgstammen. Men ulven opptrer ikke på samme måten 

som et jaktuttak. Ulven tar andre aldersgrupper og kjønn, noe som betyr at dette uttaket skiller 

seg fra det jegerne foretar. 

 

En viktig erkjennelse er at vi aldri kommer til det punkt at endring av elgforvaltning vil kunne 

ta vekk ulempene av et ulverevir. Noen tiltak vil imidlertid kunne reduseres noe der 

forholdene ligger til rette. Vi kan endre elgforvaltningen der det er sannsynlig for at ulverevir 

etablerer seg. Effekten vil være størst av disse tiltakene dersom de gjøres før ulvereviret 

etablerer seg. Det tar noen år å endre elgstammen fra den vi tradisjonelt har i dag til en type 

elgstamme som kan takle et ulverevir bedre.  

 

Arbeidet med prosjektet er gjort med innspill fra arbeidsgruppe bestående av Erling Solberg - 

forsker NINA, Åsmund Fjellbakk - viltforvalter hos Fylkesmannen i Østfold, Gunnar 

Glöersen - Svenske Jägerförbundet, Jo Petter Grindstad - Glommen Skog SA. 

 

Finansieringen av arbeidet har skjedd ved at det er bevilget kr.200.000,- i midler fra 

Skogtiltaksfondet. Miljødirektoratet har bevilget midler over to år med totalt kr.230.000,- 

samt til områdene Linnekleppen  (kr.8.000,-) og Østmarka (kr.20.000,-)  med totalt kr. 

28.000.  Fagkvelden for hjortevilt ble i 2015 benyttet til tema og der ble det bevilget kr.10.000 

fra Akershus Fylkeskommune. Hedmark Fylkeskommune har bevilget kr.15.000,- fra 

viltmidler samt UAØ har benyttet egne på kr.17.000,-. Totalt er det bevilget kr.500.000,-.  
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I tillegg har det vært en stor egeninnsats fra delvis arbeidsgruppa, fra privatpersoner ved hjelp 

til opplysninger fra de ulike områdene og i møter. Totalt er det benyttet vel 400 timer i 

egeninnsats. 

  

Pål Sindre Svae og Øystein Toverud fra Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold har stått 

for arbeidet med rapporten. 

 

2017.30.05 Ørje  

Pål Sindre Svae  Øystein Toverud 
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Bakgrunn 

Bakgrunnen til at UAØ engasjerte seg i elgforvaltningen i ulverevir var erfaringer fra 

«Linnekleppreviret» i Østfold. Der fikk vi til et godt samarbeid mellom rettighetshaverne i 

elgvalda og kommunene som var berørt. Både viltforvalter hos Fylkesmannen i Østfold og 

Østfold Fylkeskommune deltok i prosessen.  For å få rettighetshavere og jegere med i 

prosessen arrangerte vi informasjonsmøter. 

 

Linnekleppenreviret 

Linnekleppenreviret lå på vestsiden av Haldenvassdraget i Østfold og berørte hele eller deler 

av 6 elgvald i kommunene Halden, Aremark, Rakkestad og Marker. Reviret grenset til 

Haldenvassdraget i vest og delvis i syd. Det spesielle med dette reviret er at det hadde lite 

areal, med i underkant av 300.000 daa. Reviret ble etablert i 2008 og første yngling var i 

2009. Ved etableringen av reviret var det store forskjeller på elgstammen innenfor reviret. Før 

2008 hadde de fleste valda vært gjennom en reduksjon av elgstammen. Grensen mot 

Haldenvassdraget tilsier at det er svært få elg som trekker inn fra vest og delvis syd. 

Rådyrstammen i området var liten pga. stort trykk fra gaupa. Reviret ble opphevet i 2012. 

 

Hva skjedde? 

2009: 

Elgforvaltningen og avskytningen endret seg lite i 2009 selv om man visste at det var valper i 

reviret. Konsekvensene kom litt som julekvelden på kjerring – litt brått på. 

Likevel skjedde det noe etter elgjakta i 2009 og elgvalda våknet. Etter initiativ fra UAØ ble 

det etablert et samarbeid mellom elgvalda. I løpet av vinteren gikk man gjennom data for 

elgstammen, hadde flere møter med valda og et informasjonsmøte med rettighetshavere og 

jegere. Man fulgte også godt med på revirets grenser. Videre ble det etablert god 

kommunikasjon med den offentlig siden, spesielt kommunene og viltforvalter hos 

Fylkesmannen i Østfold som bidro med gode råd. Det var stor skepsis til å gjøre tiltak fra 

rettighetshavere, valda og elgjaktlag, men tallene viste store endringer i elgstammen. Derfor 

var det også mange elgjegere som forsto at noe måtte gjøres.  

 

2010: 

Etter mye debatt kom valda med en felles anbefaling til avskytning for jakta i 2010 som besto 

av at det skulle skytes kalv før det ble skutt 1,5 åringer eller eldre okse, mens eldre ku ble 

fredet.. Dette var en vanlig anbefaling fra svensk side på bakgrunn av at andel kalv er en 

viktig indikator på om ulven herjer i elgstammen. Har man kalv kan man skyte elg! 

Dette medførte en klar nedgang og endring i avskytningen for 2010 (figur 1). Nedgangen for 

2010 var på nær 20 %, som i stor grad skyldtes redusert felling av ku og kvige.  

 

2011: 

Produksjonsestimatet på elgstammen i Linnekleppenreviret var ikke langt unna det et 

ulverevir med valper tar årlig. Spørsmålet kom derfor opp om man skulle stoppe elgjakta før 

jaktsesongen 2011.  
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Det som talte for å fortsatt ha elgjakt var at jakta var den viktigste registreringsarenaen vi 

hadde.  

Ut fra statistikken så vi at kubestanden og dermed produksjonen var sterkt redusert (figur 2). 

Fra 2008 var det en halvering av antall observerte kalv fordelt på jegerdagsverk. Antall 

observerte ku per jegerdagsverk sank også tydelig, selv om andelen enslig ku økte. 

  

 

Bildet av nedgangen i produksjon har etter vår mening sammenheng med: 

 Redusert produksjonsevne like før ulven etablerte seg i noen vald 

 Ulvens uttak av elg og særlig kalv.  

 Ulverevirets predasjon førte indirekte eller direkte til nedgang i kubestanden.   

 Det var en økning i avskytningen av kalv. 

  

Diskusjonen i valda endte med en forpliktende avtale mellom valda, som ga ytterligere 

innstramming i jakta for 2011. Da kunne det bare skytes kalv og piggokse, og alle voksne dyr 

ble fredet. Årsaken var at det var mange enslige kuer (ulven hadde tatt kalven) som lett kunne 

forveksles med kvige. Eldre okse er mer effektive i parringa enn de yngre og er viktige for å 

avhjelpe det skjeve ku/okse forholdet. I tillegg anbefalte kommunene at elgvald rundt reviret 

reduserte andelen voksne dyr i avskytningen.  

 

Jaktresultatet for 2011 viste en enda større nedgang i avskytningen (se fig. 1), og tiltakene 

medførte at man felte nesten dobbelt så mange kalv som tidligere år før ulvens etablering. Av 

total felt elg ble det nå felt ca 50 % kalv mens det før ulverevirets etablering ble ca 20 %. I 

2011 ble uttaket av kjøtt fra elgjakta i forhold til 2008 redusert med 46 % mens antall elg ble 

redusert med 30 %.  

 

2012: 

Når ulvereviret ikke hadde valper i 2011 og det ikke ble felt hodyr i 2011, økte andelen hodyr 

og kalv som forventet.  

 

Etter at reviret ble oppløst i 2012 endret avskytningen seg igjen til om lag normal profil, men 

det ble fortsatt felt 30 % mindre elg enn 2009. I 2012 var det fortsatt flere vald som hadde 

restriksjoner på hodyravskytning og spesielle regler for avskytning på kalv.  
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Figur 1. Antall felte dyr fordelt på alder og kjønn innenfor reviret fra etableringen av ulverevir i 2008 til reviret 

ble opphevet i 2012. I 2011 var det enighet i lagene om kun å skyte kalv og okse 1 ½ år.  

 

 
 

Figur 2.  Antall kalv, enslig ku og alle kuer som er observert i per jegerdagsverk innenfor reviret fra 

etableringen av ulverevir i 2008 til reviret ble opphevet i 2012. Reviret hadde ikke valper i 2011. 

 

 

 

Refleksjoner og etterpåklokskap 

Hovedmotivasjonen for å gå aktivt inn og redusere og endre elgavskytningen, var et sterkt 

ønske om å beholde en høstbar elgstamme den dagen ulvereviret forsvant. 
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Prosessen kostet mye. Både i elgvalda, elglaga, blant rettighetshavere og jegere, var det stor 

frustrasjon og sinne over ulvens tilstedeværelse. Konsekvensene av ulven var mye større enn 

forutsatt. Selv om resultatet av tiltak ble fulgt opp var det ikke med glede dette ble gjort. 

Elgjakta er viktig både sosialt og tradisjonelt. Situasjonen som oppsto ødela litt gleden ved å 

gå på elgjakt. Flere sluttet med elgjakt og enkelte lag jaktet ikke. I tillegg var det betydelige 

tap av verdier indirekte eller direkte for rettighetshavere. 

 

Tre faktorer som var viktig for elgbestanden i Linnekleppen:  

 Det var uheldig at deler av terrenget i Linnekleppen hadde skutt hardt i kubestanden 

like før etableringen av ulvereviret. Derfor var det noen steder en ung kubestand som 

var lite produktiv.  

 Elgbestanden hadde svært lite sesongtrekk og besto av stort sett stedegen elg.  

 Og trolig det viktigste: i et så lite revir gjorde ulven utvilsomt stort innhogg i 

elgbestanden. 

 

Hva kunne vært gjort annerledes? 

 Starte tidligere med tiltak. 

I Linnekleppenreviret gikk det langt ut i 2. året av revirets eksistens før man startet 

diskusjoner og prosess for å endre elgavskytningen. Hadde man forberedt seg på at et revir 

kunne etablere seg, kunne man i større grad forutsett konsekvensene. Konsekvensene blir i 

hovedsak bestemt av revirets areal, og blir betydelig større i små enn store revir.  

 

Hva kunne man ha gjort? 

For dette området var det svært viktig å kunne jakte elg mens ulvereviret var der og videre ta 

vare på en jaktbar bestand den dagen ulvereviret ble borte. Kunne diskusjonen og prosesser 

blitt forberedt før reviret var etablert? 

Ville rettighetshavere og jegere være modne for å diskutere dette? Dette er et svært vanskelig 

tema og blir ofte blandet med følelser for og mot ulv. Etter vårt syn var ikke berørte 

grupperinger klare til å takle de utfordringer ulven førte til for elgforvaltningen. 

Man fikk ofte kritiske spørsmål som «Tar man hensyn til ulven eller elgjakta ved å endring av 

elgforvaltningen»? 

 

Vår erfaring var også at fokus på kalv i bestanden og avskyting av kalv er et viktig tema, men 

det var lite tradisjon for høy kalvavskytning innenfor Linnekleppenreviret. 

 

Offentlig og privat forvaltning: 

Det er behov for stor fleksibilitet fra offentlig side og stor valgfrihet for valda i ulvesonen.  

Det er ofte lite kunnskap om forholdene i skogen der det er ulverevir. Usikkerhet om valper i 

reviret, tilhold til valpekull m.m. har stor betydning for elgjakta. Derfor er det hensiktsmessig 

at kommunene gir romslige rammer slik at valda kan ta løpende avgjørelser ut fra situasjonen 

både i forkant av og under jakta. Her er det avgjørende med god kommunikasjon innad i 

valdet og mellom valdet og kommunen.  
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Kapittel 1: Elgforvaltning og avskytning uten ulv 

Elgforvaltningen i Norge har forandret seg mye de siste 40 – 50 årene.  Frem til 70 tallet ble 

det felt rett over 5000 elg i Norge. Når vi startet opp «rettet avskyting» på 1970-tallet vokste 

elgbestanden raskt. Rettet avskyting er rett og slett avskyting av elg på bestemte alder- og 

kjønnskategorier, for å øke produksjonen. Denne strategien, sammen med et mer utpreget 

bestandsskogbruk, var vellykket og førte til at det ble felt omlag 25 000 elg allerede i 1985. 

Videre økte bestanden utover 1990 - tallet. Dette førte til at man begynte å se overbeite på 

spesielt furu. Furu er et svært viktig treslag i skogbruket, og det ble derfor startet opp en 

bestandsreduksjon på elg – spesielt på Østlandet.  

 

Avskytningen i Norge samlet sett har de siste årene sunket fra en toppnotering på omlag 

40 000 elg i 1999, til om lag 31 000 elg i 2016.  

 

Hvilke valgmuligheter og mål har vi for elgstammen i områder uten påvirkning av 

ulv? 

Dagens elgforvaltning utføres generelt på en god måte, ved at bestandstettheten vurderes ut 

fra beitepress og områdets bæreevne forøvrig. Med bæreevne mener vi vinterstammens 

størrelse i forhold til hensyn til beitetrykk, rettighetshavere og samfunnet forøvrig.  Det er 

flere ulike avskytningsstrategier i en elgbestand uten ulv, varierende med hva som er 

målsettingen. I områder uten ulv har vi større valgfrihet for hva slags mål som kan settes for 

bestanden, og vi kan tillate oss en kombinasjon av flere målsettinger. Når ulven har etablert et 

ulverevir begrenses valgmuligheten betraktelig i elgforvaltningen.  

 

I en elgstamme uten ulv har man i hovedsak valget mellom tre alternativer (Sand et al. 2011; 

Solbraa 1998): 

1. Maksimere antall felte elg 

2. Maksimere kjøttavkasting 

3. Maksimere antall felte store okser 

 

1. Maksimering av antall felte elger: Forslag om å skyte 87% kalv og de resterende 13 

% voksne fordeles likt mellom kjønnene (1,5 år og eldre). 23% av totalbestanden før 

jakt skytes. Resultatet blir: 

 Økt produksjon 

 Høy tilvekst. Stor andel produktive dyr i vinterstammen.  

 Økt alder på både ku (middelalder 6,6 år) og okse (middelalder 5,4 år) 

 48% av oksene over 5 år 

 Uttak: 28 kg kjøtt per 1000 dekar. 3200 dekar per felte elg.   

 

2. Maksimere kjøttavkastning: Her foreslås å skyte 93 % voksne dyr (1,5 og eldre dyr 

samlet) og 7 % kalv. En strategi om lag lik Solbraa-modellen (Solbraa 1998). 19% av 

totalbestanden før jakt skytes. Resultatet blir:  

 

 Lav alder på de voksne dyra. Middelalder på kuer 3,7 år og okser 3,3 år 
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 20% av oksene er over 5 år. 

 Stor andel kalv i vinterstammen – som tar opp plassen til produktive dyr.  

 Uttak: 43 kg kjøtt per 1000 dekar. 4100 dekar per felte elg.  

 

3. Maksimere antall felte okser: Denne strategi er en lik den over, ved at det skytes en 

stor andel voksne okser. Den fører til at det blir færre store okser i bestanden over tid, 

da mange tas ut så fort de er store.  

 

 
Figur 3: Det er flere alternativer for målsetting og avskytningsstrategi når ulven ikke påvirker elgbestanden, 

men det begrenser seg betydelig når ulven etablerer revir.   

 

Eksempel på elgforvaltning uten ulv 

For å illustrere hvordan elgen i praksis forvaltes i områder uten ulv, har vi valgt å vise 

utviklingen i elgstammen i Oppland og Nord Trøndelag fylker de siste 10 år.  Vi tar ikke 

stilling til om bestandene er optimale eller ei, men ønsker å belyse hvordan elgforvaltningen 

foregår i områder uten påvirkning fra ulv. 

 

 

 

Sett elg 

Elgbestanden i både Oppland og Nord - Trøndelag har vært svært stabil, målt som sett elg per 

jegerdagsverk (figur 4). Det ses om lag 0,45 elg per jegerdagsverk i Oppland mens det i Nord 

– Trøndelag blir observert omlag 0,70 – 0,8 elg per jegerdagsverk.  
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Figur 4: Sett elg per jegerdagsverk i Oppland og Nord – Trøndelag siste 10 år.  

 

 

Avskyting 

Det ble felt om lag 2700 elg i Oppland rundt 2007, før avskytningen økte frem til 2011 (figur 

5). Etter 2012 har avskytningen vært mer stabil rundt 3300 – 3500 elg per år. I Nord – 

Trøndelag var det også en økning i avskytning i midten av perioden, men den har vært stabil 

rundt 5300 – 5500 elg siste halvdel av perioden.  
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Figur 5: Felte elg i Oppland og Nord – Trøndelag i perioden 2007 – 2016.  

Det felles om lag 30 % kalv, 25 – 30 % ungdyr, ca 20 % voksen ku og ca 25-30 % voksen 

okse i Oppland (figur 6). I Nord – Trøndelag felles det mer kalv, hele 40 % (figur 7). 

Samtidig står ungdyrene for ca 30 % av avskytingen, voksen ku 10-15 % og voksen okse 20-

25 %.  

 

 
Figur 6: Felte elg i Oppland i perioden 2007 – 2016, fordelt på alder- og kjønnskategorier.  
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Figur 7: Felte elg i Nord – Trøndelag i perioden 2007 – 2016, fordelt på alder- og kjønnskategorier. 

 

Produksjon og kondisjon 

Elgbestandens produksjon har stor betydning for hvor mye elg som kan skytes, og hvor stor 

bestand vi kan ha uten å gå over bæreevnen.  Tradisjonelt har man benyttet i hovedsak tre 

parameter for produksjon; ku per okse, kalv per ku og kalv per kalvku.  

 

Ku per okse forteller oss hvor stor andel hodyr vi har i bestanden (her er ikke kalv med), noe 

som er viktig for å sikre at flest mulig kuer blir bedekket. Hvis det blir for stor andel kuer i 

forhold til okser  klarer ikke oksene å bedekke alle kuene, og vi får færre fødte kalver.  

 

Kalv per ku gir oss et innblikk i hvor stor andel av kuene som har kalv. Kalv per kalvku angir 

hvor stor andel av de produktive kuene som har to kalver. Begge faktorene er rater, som forteller 

hvor stor andel som har kalv, men ikke hvor mange kuer eller kalver det er i bestanden.  

 

Både kalv per ku og kalv per kalvku har vært svært stabile gjennom hele perioden i både 

Oppland og Nord –Trøndelag (tabell 1). Produksjonen er relativt lav i Oppland, med ca 0,65 

kalv per ku med en tvillingandel på 15 – 20 %. I Nord – Trøndelag er produksjonen noe høyere, 

med kalverate på 0,68 og tvillingandel på om lag 30%. Kjønnsforholdet er omtrent 1,5 ku per 

okse i Oppland og 2,4 i Nord – Trøndelag. Det er en høyere andel okse i Oppland enn det er i 

Nord – Trøndelag, selv om det blir skutt om lag 55 % hanndyr i begge fylkene.   
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Tabell 1: Kjønnsforhold, kalverate og tvillingrate for Oppland og Nord – Trøndelag 2007 – 2015.  

 Oppland Nord – Trøndelag 

Årstall Ku/okse Kalv/ku Kalv/kalvku Ku/okse Kalv/ku Kalv/kalvku 

2007 1,52 0,64 1,20 2,55 0,74 1,36 

2008 1,44 0,67 1,19 2,42 0,63 1,3 

2009 1,54 0,68 1,19 2,48 0,71 1,33 

2010 1,55 0,65 1,18 2,49 0,72 1,32 

2011 1,47 0,66 1,17 2,43 0,68 1,31 

2012 1,50 0,65 1,18 2,43 0,69 1,28 

2013 1,55 0,67 1,18 2,44 0,7 1,3 

2014 1,53 0,65 1,18 2,33 0,66 1,28 

2015 1,55 0,64 1,15 2,28 0,65 1,28 

Snitt 1,51 0,66 1,18 2,40 0,68 1,30 

 

Slaktevektene er også viktige for produksjonen. Elgkuene bør være mer enn 150 kg 

(slaktevekt) for å produsere enkeltkalv og helst 200 kg (slaktevekt) for å produsere 

tvillingkalv. Har kuene lavere vekt enn 200 kg er de i større grad avhengig av andre faktorer 

for å få tvillingkalv. En kalv som veier mye (ca 75 kg) har fått en god start i livet, og vil 

generelt være et tungt ungdyr, og videre en tung ku. 

 

Slaktevektene på kalv har vært veldig stabile gjennom perioden i Oppland, med en snittvekt 

på henholdsvis 62- 65 kg (figur 8). I Nord –Trøndelag har slaktevektene sunket noe gjennom 

perioden, og er rundt 60 kg i gjennomsnitt. Det er dog store variasjoner mellom de ulike 

delene av fylket. For ungdyra er situasjonen om lag lik, med jevne gjennomsnittsvekter på om 

lag 125-130 kg gjennom hele perioden for begge fylkene.   
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Figur 8: Gjennomsnittlig slaktevekt for kalv i Oppland og Nord – Trøndelag i perioden 2007 – 2016.  

 

 

Hvordan øke produksjonen? 

Produksjonen i en elgstamme varierer ut fra bestandssammensetningen. Det er i stor grad 

alderen i bestanden, kjønnssammensetningen, slaktevekt, bestandstetthet, beitetilgang og 

kvalitet på beite som er styrende for hvor stor produksjon som kan oppnås. Produksjonen vil 

kunne økes i en elgbestand uten ulv ved å endre en eller flere faktorer. 

 

Øke bestandstetthet: Et alternativ for å øke produksjonen av elg i et område er å øke 

bestandstettheten, ut i fra tanken om at flere elg produserer flere kalver. Dette kommer ofte i 

konflikt med andre interesser, så som skogskader og trafikkulykker og er derfor ikke mulig 

mange steder. Det vi kan endre er andel voksne elg og kjønnssammensetningen i 

vinterstammen. Vinterstammen er elgstammen etter jakt, men før kalving på våren.   

 

En bestandstetthet i samsvar med områdets bæreevne vil være sentral for å oppnå høy 

produksjon. Ved for høy bestandstetthet forringes beitegrunnlaget på grunn av høyt 

beitepress. Det er stor forskjell på hvor hardt beitepresset er i de ulike delene av landet, og 

ikke minst innenfor fylkene. I både Oppland og Nord - Trøndelag er det gjennomført flere 

elgbeitetakseringer de siste årene. Hensikten med elgbeitetaksering er å vurdere elgbestandens 

størrelse i forhold til tilgjengelig skogsbeite, samt konsekvenser for økonomisk skogbruk. 

 

Ved overbeite reduseres også vektene på elgen – kondisjonen. Ved å øke slaktevektene på 

kalv kan man også øke produksjonspotensialet seinere i livet, og øke produksjonen i 

bestanden. For å øke slaktevektene på de ulike aldersklassene er det nødvendig å balansere 

bestandsstørrelsen i forhold til beiteressursen.   

40

45

50

55

60

65

70
Sl

ak
te

ve
kt

 (k
g)

Årstall

Oppland

Nord - Trøndelag



UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD 
   

16 

 

 

Alderen på kuene har stor betydning for produksjonen. De fleste elgkuene er kjønnsmodne 

ved 2,5 års alder, men noen er kjønnsmodne allerede 1,5 år gamle. Produksjonsevnen til 

elgkuene øker opp til 5 års alder, og da nærmer de seg ofte 200 kg i slaktevekt. Man regner at 

elgkuas beste produksjonsalder er i perioden 5 – 12 år og da er det størst sannsynlighet for at 

den får tvillingkalv.  Produksjonsevnen avtar først når de overskrider en alder på 12 år.  

    

Som et bilde på sammenhengen mellom alder og evne til å produsere avkom, refereres det til 

erfaringer fra prosjekter i Nord-Trøndelag 1987-1991, bl.a. lagt frem under 

Hjorteviltseminaret 2008: 

- 100 elgkyr på 2 år produserer ca. 17-18 kalver årlig 

- 100 elgkyr på 3 år produserer ca. 70 kalver årlig 

- 100 elgkyr på 4 år produserer ca. 100 kalver årlig 

- 100 elgkyr på 5-10 år produserer ca. 140 kalver årlig 

- 100 elgkyr på 11 år og eldre produserer ca. 120 kalver årlig 

 

Elgoksene øker normalt sin vekt til 6-8 års alder avhengig av område og region, og man kan si 

at oksene da når sin topp-periode, for å sikre vellykket befruktning og rekruttering til 

bestanden. Behovet for en god andel eldre produksjonsdyr i bestanden er stort.   

 

Aldersanalyser fra felte elg i 2011 - 2016 i deler av Akershus og Hedmark (UAØ upublisert 

data) viser en snittalder på felte elgokser på 4,8 år (okser over 2,5 år). Samtidig viser 

registrering av tagger på sette okser i de samme områdene (UAØ upubliserte data 2) at 

gjennomsnittoksen hadde 4,8 tagger. Det betyr at oksebestanden i stor grad består av unge 

okser, og at det er potensiale til å ha flere eldre okser i bestanden. Det er nærliggende å tro at 

alderen og gevirfordelingen er om lag lik også i Oppland og Nord – Trøndelag.  

 

Ved å endre sammensettingen i elgbestanden kan produksjonen endres (Jonsèn et al. 2013; 

Nises 2014.) Hvis vi forutsetter et gitt beitepress på et stabilt nivå, vil sammensetningen av 

elgstammen være avgjørende for hvor mange elg som kan være til stede i vinterstammen, og 

produsere kalv på våren uten å ha overbeite. En stor andel eldre hodyr gir en høyere 

produksjon av elgkalver (også tvillingkalver) enn hva som er tilfelle når bestanden består av 

få og unge kuer, da unge kuer produserer få kalver. For å oppnå en stor andel eldre hodyr i 

bestanden må vi redusere antall 1 ½ åringer. For å oppnå det må vi ha et stort uttak av kalv, 

slik at få dyr får muligheten til å bli 1,5 år.  I en elgbestand som ikke er påvirket av ulv vil 

både antall reproduktive kuer og produksjonen variere over tid, avhengig av forskjellige 

faktorer, men det er hovedsakelig avskytningsprofilen og antall skutte elg som avgjør hvor 

høy produksjonsevne en elgbestand har.  

 

«Normalt» antar man at en gjennomsnittsokse vil kunne parre omlag 2 kuer. En elgbestand 

med en høy andel eldre okse vil ha større bedekkingskapasitet enn en bestand som består av 

en høy andel unge okser. Eldre okser har en del egenskaper som ikke de unge har. De eldre 

oksene vil kunne samle flere kuer, stimulere til tidligere brunst og dermed bedekke flere kuer. 
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Hva er de negative konsekvensene av et skjevt kjønns forhold? 

1. Vi får etter hvert mange gamle kyr som ikke reproduserer.  

Dersom det felles få kyr vil kuandelen etter hvert bestå av mange gamle individer med 

lav produksjon  som dør av alderdomssvekkelse. Derfor er det viktig å ha et visst uttak 

av eldre dyr fra bestanden. 

  

2. Genetiske utfordringer 

Forskere påpeker at den genetiske variasjonen i elgbestanden kan reduseres ved å ha få 

okser i bestanden. Dette advares det mot (Nises 2014). 

 

For at det skal være et problem må trolig bedekkingen utføres av svært få hannlige 

individer, og kjønnsforholdet være svært skjevt (langt utenfor det vi bruker som 

eksempler her).  Et ku : okse forhold på 3:1  eller 4:1 bør etter vårt syn ikke være 

problematisk under forutsetning av at vi øker andelen eldre okser i bestanden som i 

større grad kan utføre befruktningen. Dette tema er dog interessant og bør undersøkes 

nærmere. 

 

3. Det er for lite okse i bestanden til å greie befruktningen av kuene. 

I dagens elgbestand utføres generelt det meste av befruktningen av yngre okser. Da vil 

et jevnt kjønnsforhold være viktig for å sikre bedekking. Det er imidlertid et fokus på 

behovet for og virkningen av eldre okse i bestanden. Eldre okse er mer effektive i 

befruktningen, kuene oppsøker dem og de hevdes også å ha andre positive 

innvirkninger på elgbestand. UAØ mener at et skjevt ku:okse forhold er avhengig av å 

øke antall eldre okse for å ivareta tilstrekkelig bedekking.  

 

Gode vekstvilkår: Er temperatur og nedbør slik at de blir jevnt med næringsrik føde ut over 

sommeren, vil dette gi store kalver. God næring for kuene før parring vil også gi større 

mulighet for tvillingkalv. Disse faktorene vil variere fra år til år, men er viktige i det totale 

bildet på produksjonspotensialet.  
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Kapittel 2: Hva skjer i en elgstamme når ulven/ulverevir etablerer seg? 

Om lag 100 – 140 elg blir tatt per år av ulven i et ulvereviret (Zimmermann 2014). Av disse er 

ca 80 % kalv. Dette er betydelig. Det er viktig at elgforvaltningen tar høyde for at ulven i et 

ulverevir tar et såpass betydelig antall elg i året.   

 

Datainnsamling om ulvereviret? 

Det kan være vanskelig å registrere om det er blitt etablert et ulverevir og spesielt om ulven i 

reviret har fått valper. Da kan man oppleve at elgjakta gjennomføres uten at noen form for 

tiltak blir gjort. Dette kan altså føre til at de som arbeider med elgforvaltningen (private og 

offentlige) reagerer for seint med tiltak. Det kan også være vanskelig å gjennomføre tiltak 

fordi grensene på reviret ikke er kartlagt.  

 

En annen utfordring kan være at man ikke tar inn over seg virkningene av et ulverevir på den 

lokale elgstammen og dermed ikke setter inn tiltak som bidrar til at konsekvensene blir 

mindre. 

 

 

Hvordan registrere om det er etablert ulverevir?  

Dagens forskere eller SNO har ikke kapasitet til å følge med på dette. Forsker Linn Svensson, 

Viltskadecenter, Insitutionen för Ekologi, Grimsö Forskningsstation, Sveriges 

Lantbruksuniversitet svarer følgende på spørsmålet om hvilken oversikt de har over 

revirgrensene på svensk side:  

 

”Det finns inte som mål i  inventeringen i Sverige idag att kartlägga revirens hela utbredning. 

Målen är endast antal revir och status däri. Vi har därför ingen särskild metod för 

kartläggning av reviren. Under inventeringen grupperas olika observationer enligt en metod 

som finns beskriven i instruktionen” Gruppering och särskiljning av obserationer och revir”.  

Det är de polygoner vi får under denna process som genererar de polygoner vi redovisar 

idag. Men eftersom vi vet att behovet finns  och det också ingår som en del av ”skanningen av 

landskapet efter nya revir, hoppas vi att kartläggningen av reviren eftersom blir bättre nu när 

vi har fler DNA prov att jobba med i form av urin. ” 

 

Resultatet blir at det er lokalsamfunnet som må registrere etablering og grensene for 

ulvereviret. Selv om noen kan ha mistanke, så er det først i løpet av elgjakta at man får en 

troverdig registrering av store endringer i elgbestanden. I mange tilfeller klarer ikke det 

enkelte elglaget å registrere avgjøre om det er tilfeldigheter som inntreffer eller om ulven i det 

nyetablerte ulvereviret er årsaken til endringer i elgbestanden. Det er først etter jakta at 

sammenstilling av data skjer i et større vald, og man eventuelt kan se utslag på statistikken. 

Hvis det er mistanke om etablering av et ulverevir, kan valdet samle data etter noen dagers 

elgjakt, for å vurdere evt. endringer allerede da. En skal også være oppmerksom på at et 

ulverevir ikke følger hverken vald eller kommunegrenser. Det fører til at hvis man analyserer 

data fra hele kommuner, bestandsplanområder eller vald i liten grad registrerer endringene i 



UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD 
   

19 

 

elgstammen. Det er derfor viktig å få registrert revirgrensene tidlig, så man kan kartlegge og 

begrense påvirkningen så raskt som mulig. 

 

Det er en god ide å ha en tett dialog internt i området, slik at informasjon om ulvesituasjonen 

deles mellom de som står for den lokale forvaltningen.  

 

I store revir er det først og fremst rundt ynglestedet til ulven vi får den største belastningen på 

elgstammen (Zimmermann 2014). I slike revir kan ulven endre på ynglested fra år til år, og da 

fordele belastningen i reviret. I mindre revir vil påvirkningen være mer jevn over hele arealet, 

samt større per arealenhet.  

 

 

 

Hvordan registrere ulverevirets grenser og antall ulv? 

Grensene for reviret og hvor mange ulv som er til stede kan man registrere ved hjelp av spor i 

snøen (hvis det er snø), registrere ulvemøkk langs skogsveger og markering av alfahannen i 

revirets yttergrenser. Også opplysninger fra viltkamera og fra folk som ferdes i området er 

viktig (figur 9). Undersøkelser fra Høgskolen i Innlandets og Statens Naturoppsyn om 

revirgrenser gir ikke alltid god nok kvalitet, slik at det er viktig at dette også registreres lokalt.  

 

 
Figur 9: Viltkamera kan brukes for å bestemme antall ulv som er tilstede, kjønn og om det er yngling eller ikke. 

Her bilde fra Østmarka. (Foto: Viltkamera E Wandås).  

 

Hvordan blir sammensetningen i elgstammen når ulverevir etableres? 

Elgstammens tetthet.  

I undersøkte ulverevir var vintertettheten av elg beregnet til gjennomsnitt 1,4 elg per km2 med 

en variasjon mellom revirene på 0,8 til 3,4 elg per km2 (Sand et al. 2012a) 

 

I bestandsplanen for elg tar grunneierne stilling til om elgstammen skal holdes stabil, om den 

bør økes eller reduseres. I avskytningsavtalen avklares dette med kommunen. Her vurderes 

variabler som beitetrykk på skog, beite på innmark, type landskap, offentlig infrastruktur, 
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påkjørsler, biologisk mangfold og forholdet til andre samfunnsinteresser. Elgstammens tetthet 

kan også avgjøres av toleranse blant rettighetshavere for beite på skog/innmark og syn på 

skade. Avgjørende er eventuell inntekt fra elgjakt og om grunneier også har rolle som 

elgjeger. 

 

I nordlige områder i ulvesonen vil sesongtrekk om vinteren gi en større variasjon på 

elgstammens tetthet. 

 

Produksjonen 

Antall kalv født innenfor et ulverevir er svært avgjørende for hvor stor påvirkning ulven har 

på elgbestanden.  Årlig kalveproduksjon avgjøres bl.a. av andelen eldre ku i elgbestanden og 

hvilken kondisjon de er i. Siden ulven i et ulverevir tar om lag 120 elg årlig uavhengig av 

produksjonen av elg, er det viktig om elgbestanden produserer 150 eller 200 kalver per år. 

Ved en høy tetthet, en høy kualder og en stor andel hodyr vil produksjonen være stor, og 

ulvens påvirkning på elgbestanden være noe lavere.   

 

Er elgstammen synkende eller økende?  

Hvis målsettingen er å senke elgstammen, kan dette gjøres enten rask og brutalt eller mer 

forsiktig og langsiktig. Den raske måten er å øke avskytningen av voksne hodyr, slik at både 

bestanden og produksjonen senkes raskt. Dette vil føre til en kubestand som består av unge 

kuer med lav produksjon. Det vil ta flere år før hodyrbestanden har bygget seg opp til et nivå 

med flere høyproduktive dyr igjen  (kuer som produserer tvillingkalv må gjerne være 5-13 år 

og ha en vekt i nærheten av 200 kg slaktevekt). Det er også en stor risiko for å redusere 

bestanden mer enn ønsket ved å skyte de produktive hodyra. Den andre, mer langsiktige og 

forsiktige strategien er å redusere elgstammen ved å øke avskytningen av kalv og ungdyr med 

liten økning i uttaket av voksne hodyr. Denne strategien skaper mer kontroll og mindre risiko 

for overhøsting, men det tar lengre tid å redusere bestanden.    

 

Ved etablering av et ulverevir, samtidig som man har foretatt eller foretar en rask reduksjon 

av produktive kuer, vil effekten av ulven kunne bli særdeles stor. 

Dette var situasjonen i deler av Linnekleppen-reviret i Østfold, delvis i Østmarka i Akershus, 

samt i flere andre områder av ulvesonen.   

 

Har man derimot en økende elgstamme, der man har tatt vare på produksjonsdyra og har 

mange kalveførende kuer, vil man i statistikken i liten grad merke at et ulverevir er til stede. 

Man skyter elg i en elgstamme som vokser. Hvis ulvereviret ikke var der kunne imidlertid 

uttaket av elg gjennom ordinær jakt i slike situasjoner vært vesentlig større.  

 

Trekkelg 

Er det mye trekkelg i et område med ulverevir viser studiet på Koppangkjølen (Storaas et al. 

2008) at elg som trekker inn i et ulverevir er mer utsatt for predasjon enn elg som er stedegen. 

Konsekvensene på elgstammen blir mindre i ulvereviret (selv om den tar ca 120 elg årlig), 

fordi de drepte elgene blir fordelt over et større område, ved at det er elg fra andre områder 

uten ulv til stede deler av året samt at trekkelgen er mer utsatt for predasjon.  



UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD 
   

21 

 

Annen naturlig dødelighet enn predasjon av ulv i elgstammen. 

Vi regner med rundt 5% dødelighet som naturlig dødelighet i en elgstamme. I Østfold og 

Akershus er biltrafikk og jernbane den viktigste faktoren (SSB.no), men i områder med mye 

snø (deler av Hedmark) kan kalvedødeligheten være større (Andersen et al 2009). 

 

 

Forandrer elgens adferd seg ved etablering av ulverevir? 

a. Elgen står i mindre grad for hund i elgjakta 

Erfaringer viser at hvis elgjakta drives med løshund (som kan være vanskelig der det er 

ulverevir), står ikke elgen for hund i los i like stor grad. Vi mangler forskning som viser 

dette. 

 

b. Elgen trekker vekk. 

I noen områder trekker elgen vekk fra sine tradisjonelle hjemmeområder til et sted der de ikke 

blir så mye utsatt for forstyrrelser og angrep av ulv (figur 10). Disse atferdsendringene hos elg 

(elgen unngår områder der risikoen for å bli drept er høy) blir pekt på av (Muhly et al.2010, 

Eriksen et al.2011). Dette er også en klar observasjon fra folk i områder med revir bl.a. ved at 

elgen lettere svømmer over vassdrag for å trekke vekk. Det er mindre naturlig for elgen å 

bruke samme trekkvei tilbake, fordi den ikke er naturlig.  

 

Spesielt hvis reviret er lite (under 300 km2) og det er omfattende forstyrrelse av ulven, er det 

registrert en økende elgstamme i området rundt reviret. Det kan virke som om elgen trekker 

vekk fra selve reviret, og flokker seg mer i kantene.  

 

 
Figur 10: Elgen virker å trekke vekk fra reviret, og kan i visse tilfeller stå mer på innmark eller svømme over 

større vassdrag.  
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Forandrer elgens fysiologi seg i et ulverevir? 

a. Hva med kondisjon på elgen?  

Elgen virker mer stresset. Hvorfor? På grunn av erfaringene med at elgen står dårligere for 

hund, virker elgen mer urolig. Årsaken kan være en overlevelsesmekanisme for elg med 

erfaring fra ulv. Sannsynligvis kan vekta og kondisjon reduseres. Oss bekjent er det ikke 

gjort studier som kan bekrefte at tilstedeværelse av ulv resulterer i lavere vekt på elgen. 

 

b. Forandrer kuer vekt? 

Kan kuer som får drept kalv tidlig få bygd opp vekt og være bedre rustet for tvillingfødsel 

året etter? Studier indikerer at kuene kan produsere noe høyere året etter hvis kalvene er 

tatt av rovdyr (Swenson et al 2001) 

 

c. Tar ulven de svake elgene? 

En studie i det pågående ulveforskningsprosjektet SKANDULV undersøkte Sand med 

flere (2008b) om ulvens predasjon på elg var rettet mot elg med «dårlig kondisjon».  

Resultatet peker på at ulv tar elg i både god og dårlig kondisjon og at andelen av den 

ulvedrepte elgen som var svak, syk eller hadde dårlig kondisjon var liten. Dette betyr at de 

fleste elg drept av ulv hadde en normal eller god kondisjon. 
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Hva betyr ulvereviret for predasjon på elgstammen? 

Ulven er en av rovdyrartene med størst utbredelse i verden, og er utbredt i Europa, Asia, 

Nord-Amerika og på Grønland.  Den er svært tilpasningsdyktig og fleksibel i sin atferd og 

finnes i svært forskjellig livsmiljøer som arktisk tundra, ulike skogtyper, ren kulturmark og 

ørken. Den kan også leve tett på mennesker Zimmermann et al 2014).  

 

Hvis ulven etablerer et ulverevir vil effekten være at rundt 120 elg blir borte hvert år fra 

elgstammen i ulvereviret (Zimmermann 2014). Fra en studie av Håkan Sand m.fl (2011) 

henter vi følgende data for predasjon:  

Vinter: (oktober- mai)  

 74 % kalv,   

 12 % ungdyr og  

 7% dyr over 11 år  

 2-11 år 7%. (hvorav 74 % hodyr) 

Om sommeren var tallene:  

 90% kalv  

 10% ungdyr.  

Dette utgjør totalt 100 – 140 elg per år. 

 Flere faktorer har betydning for ulvens uttak (her ser vi bort fra bjørn). Det kan være ulvens 

predasjonstakt, byttevalg (andel elg), tettheten av ulv, elgtetthet og kalveproduksjon, samt 

øvrig dødelighet i elgstammen.    

 

Størrelse på ulverevir 

Antall drepte elg blir lik i et stort og et lite revir (Sand et al 2012a; Zimmermann 2014). Det 

sier seg selv at fordeles dette på 300 km2 eller på 900 km2gir dette ulikt utslag (tabell 2). I 

Håkan Sand m.fl. sin studie beregnes gjennomsnittreviret som 1.000 km2. Erfaringer fra 

søndre del av ulvesonen, samt i deler av Värmland, tyder på at ulvereviret har et mindre areal 

enn det.   

 

Årsaken til at ulven etablerer små revir kan sannsynlig være forskjellig. Det kan være 

barrierer som har grunnlag i geografi eller menneskeskapt infrastruktur. Det er sannsynlig at 

stor tetthet av byttedyr gir arealmessig mindre ulverevir. Dette er en antagelse og ikke 

dokumentert. 
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Tabell 2: Ulike eksempler på tenkte scenarier på ulvens påvirkning på elgstammen. Tallene er reint matematisk, 

og har samme forutsetning ( 40 % produksjon, 120 elg tas årlig (90 kalver og 30 voksne) og predasjonen er 

jevnt fordelt i reviret). 

 

 

Revirstørrelse 300 km2: Et ulverevir på 300 km2 forutsetter vi har en vinterstamme på 300 

elg (1 elg per km2). Den årlige produksjonen er ca 120 elg.  Ulven tar 120 elg og det er ikke 

igjen elg til jakt og annen avgang.  

 

I Østfold, Akershus og Hedmark har vi flere eksempler på ulverevir med areal under 300 km2. 

Dette er små revir og har store konsekvenser for forvaltningen av elgstammen og elgjakt. Det 

må gjøres tiltak for ikke å redusere bestanden av elg i de minste revirene. Her kommer man 

ikke utenom å redusere elgkvoten vesentlig, alternativt stoppe jakta. 

 

Revirstørrelse 600 km2: Vinterstammen på elg er her ca 600 dyr. Det produseres 240 elg 

årlig. Ulven tar ca 120 elg. Det gjenstår ca 120 elg til jakt og annen avgang. Her også betyr 

ulvereviret svært mye for mulig uttak i elgjakta. 

 

Revirstørrelse 900 km2: Vinterstammen på elg er her ca 900 dyr. Det produseres 360 elg 

årlig. Ulven tar ca 120 elg. Det gjenstår ca 240 elg til jakt og annen avgang. Her vil man trolig 

registrere ulik bestandstetthet innenfor reviret ut fra hvor i reviret ynglingen skjedde siste året 

(Zimmermann 2014). Nær hiet vil vi oppleve lite elg. 

 

 

Revirets utforming og plassering 

Grensene i et ulverevir kan bl.a. begrenses av terrengets utforming (eks mellom vassdrag) 

eller barrierer av menneskeskapt infrastruktur (en europavei, jernbane eller tettbebygd strøk). 

Har et revir grenser mot utmarksområde som ikke er ulverevir, vil området bli tilført elg 

raskere enn om område har en revirgrense som er å betrakte som en barriere for elgen. 

Dette vil ikke minst ha stor betydning når et ulverevir er oppløst og en elgstamme skal «hente 

seg igjen». Da vil elgstammen i områder som grenser mot utmarksområder der det er elg, 

lettere komme tilbake til gammelt nivå enn der reviret grenser til områder uten elg. Videre er 

våre erfaringer at grenser til vann og vassdrag kan bety at elgen svømmer vekk fra ulven mens 

den i liten grad trekker samme vei tilbake når reviret er oppløst. 

 

Eksempel Revirets 

størrelse 

(km2) 

Elgtetthet 

pr/km2 

Antall elg på 

100 km2 

Predasjon på 

100 km2 

Avkastning 

uten ulv 

(antall elg på 

100 km2) 

Avkastning med ulv 

(antall elg på 100 km2)) 

1 900 1 100 13 40 27 

2 900 0,5 50 13 20 7 

3 600 1 100 20 40 20 

4 600 0,5 50 20 20 0 

5 300 1 100 40 40 0 

6 300 0,5 50 40 20 -20 
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Våre erfaringer viser at ulverevir i mer urbane strøk er mindre enn i utmarksstrøk. Årsaken 

kan være flere menneskeskapte barrierer som begrenser ulvereviret eller høyere vilttetthet.  

 

Antall ulverevir og tetthet av ulv og ulverevir. 

Er tettheten av ulverevir stor, vil elgen ha mindre mulighet til å trekke vekk fra intensivt 

benytta jaktområder for ulven. Den vil da være mer utsatt for et konstant press fra ulven.  

Stor tetthet av ulverevir vil også presse størrelsen slik at revirene blir mindre. Erfaringer fra 

Värmland viser at revirene blir mindre når det blir flere ulverevir i området. Gunnar Glöersen 

(Svenska Jägareforbundet, Värmland), forteller om reviret Kloten i Örebro, Värmland, som 

opprinnelig var ett revir. Det siste året har dette blitt til fire revir, med en totalstørrelse på 1,2 

km2.  

 

Enkeltulv, ulvefamilie med og uten valper 

Enkeltulv har ikke like store konsekvenser på elgstammen som et etablert ulvepar. For 

enkeltulv kan byttedyrene i større grad være andre arter (eks. rådyr) enn elg.  

 

Det viser seg at en ulvefamilie med og uten valper tar så å si samme antall elg. (Zimmermann 

2014). Nyere studier indikerer også at ulvepar uten unger gjerne tar en større andel rådyr enn 

hele flokker (Sand et al. 2016).  Det drepes dog omtrent like mange elg om ungeflokken er 

stor eller liten. Små familiegrupper eller par tar like mye elg som store familiegrupper. Det er 

graden av hva som blir spist opp av byttedyret som varierer.  

 

Tilgang til andre viltarter og predasjon av disse 

Elg er ulvens viktigste byttedyr og utgjør 95% av føden (Zimmermann 2014; Sand et al. 

2016). De resterende 5 % består av rådyr, bever, grevling, skogsfugl, hare og and m.fl.  

 

Når rådyrtettheten overstiger 1 rådyr per km2 viser studier at ulven tar flere rådyr enn elg 

(Sand et al 2016). Når rådyrtettheten overstiger 3 km2 står rådyr for over 70 % av antall dyr 

tatt. Det viser dog ingen indikasjon på at tettheten av elg har noe å si for om ulven velger 

rådyr eller elg. I noen av undersøkte reviren i Sverige sto rådyr for om lag 90 % av tatte dyr 

(Riala – reviret). I hovedsak betyr alternativt bytte i forhold til elg svært lite i de fleste 

områder. Dette kan trolig vise seg å bli annerledes hvis ulven trekker inn i områder med mer 

villsvin og hjort, samt i områder med tettere rådyrbestander.   

 

Eksempler på endringer og forvaltning i ulveområder. 

Som eksempel på hva som skjer i en elgstamme når ulven etablerer seg har vi valgt å se på 

data fra elgjakta i ulvesonen samlet, Elgregionråd Øst (ERRØ) og det tidligere 

Linnekleppenreviret. I «ulvesonen» består dataene av alle valdene som er i ulvesonen, ERRØ 

består av hele Eidskog og Aurskog – Høland kommuner, deler av Nes, Fet, Sør – Odal og 

Kongsvinger. Linnekleppen er deler av Aremark, Marker, Halden og Rakkestad, som var den 

kjente avgrensningen på reviret.  

  



UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD 
   

26 

 

 

Det har vært en klar nedgang i observasjonene av elg for både ulvesonen og ERRØ fra midten 

på 2000-tallet og frem til i dag (figur 11). I ulvesonen ble det observert mellom 0,4 og 0,5 elg 

per jegerdagsverk tidligere, men de siste årene er det kun observert om lag 0,35 elg per 

jegerdagsverk. I ERRØ er utviklingen svært lik, men med en del flere observasjon per 

jegerdagsverk. I Linnekleppen har observasjonene variert mer, og vi ser at det spesielt i årene 

2008 -2010 ble observert betydelig færre elg enn både før og etter.  

 

 

 
Figur 11: Sett elg per jegerdagsverk i ERRØ, Linnekleppen og Ulvesonen i perioden 2007 – 2015. 

 

 

Det er en sterk nedgang i felte elg fra 2007 til 2015 i både ulvesonen og i ERRØ, regnet om til 

felte elg per dekar (figur 12).  Det er større areal bak hver felte elg nå enn tidligere. Det er felt 

om lag 35 % færre elg i ulvesonen i 2015 enn det ble felt i 2009. I ERRØ er nedgangen om 

lag 55 %. I Linnekleppen observeres særlig forskjell i fra 2007 - 2010, da det var da ulven 

hevdet revir (oppløst 2012).  

 

Nedgangen i avskytningen i ulvesonen og ERRØ skyldes ikke bare ulvens predasjon, men er 

også et resultat av en økt avskyting på starten av 2000-tallet der hensikten var å redusere 

beitepresset.  
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Figur 12: Areal bak hver felte elg (dekar) i ERRØ, Linnekleppen og Ulvesonen i perioden 2007 – 2015. 

 

 

Produksjonsparameteret «kalv per ku» sier noe om andelen av kuene som går uten kalv øker. I 

både ulvesonen og i ERRØ har kalv per ku gått ned perioden sett over ett. Det er noen 

forskjeller mellom årene, men det ses generelt færre kalver per ku nå enn i starten på perioden 

(figur 13). I Linnekleppen observeres igjen lave verdier i perioden 2008 -2010 , men også i 

2013.  

 

 
Figur 13: Kalv per ku i ERRØ, Linnekleppen og Ulvesonen i perioden 2007 – 2015. 
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Avskytingen 

I både ulvesonen og ERRØ er det tradisjonelt felt om lag 30 % kalv av total avskyting tidlig i perioden 

(figur 14). Det er en økning i andelen felte kalv i både ulvesonen og ERRØ fra 2012 til 2016, og 

spesielt i 2016 er det en sterk økning. I 2016 ble det felt over 50 % kalv i ERRØ og om lag 38 % kalv i 

ulvesonen. I Linnekleppen felte man under 20 % kalv før reviret ble etablert, men i de årene ulven var 

revirhevdende økte andelen kalv opp til 50 %. Etter at det revirhevdende paret ble oppløst skytes om 

lag 25 % kalv.  

 

 

 
Figur 14:Prosentandel felte kalv i ERRØ, Linnekleppen og Ulvesonen i perioden 2007 – 2015. 

 

Det har vært stort fokus på å øke andelen kalv i avskytningen i både Linnekleppen og ERRØ 

når ulven etablerte seg. I ulvesonen har også mange vald og bestandsplanområder endret 

avskytningen mot høyere andel kalv, men det er ikke så tydelig i statistikken, da ulvesonen 

består av store områder som i dag ikke er direkte påvirket av ulv. Enkelte områder som er 

sterkt berørt skyter i dag over 50 % kalv. 
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Kapittel 3 Hvordan bør elgforvaltning/elgjakt utføres når reviret er etablert 

og ingen forberedelser er gjort? 

Dersom det er blitt kjent at ulvepar har etablert et ulverevir bør tiltak settes i gang 

umiddelbart. Derimot kommer man ofte skjevt ut fordi etableringen av revir ikke er kjent. I et 

område der man ikke tidligere har hatt ulverevir er ofte utfordringene at hverken ulveparets 

etablering av et ulverevir eller ulverevirets utstrekning er kjent. Man kan ha registrert ulv men 

ikke at et ulvepar har etablert et ulverevir. Da kan elgjakta starte og foregå uten at jegere eller 

rettighetshavere tar høyde for om det er etablert et ulvepar i området. Det er gjerne da heller 

ikke innført endringer i avskytningsstrategi.  

 

Er man kjent med at ulv har etablert et ulverevir må straks elgforvaltningen og elgjakten 

endres. 

 

En konsekvens av ulvens predasjon er at andelen kalv i populasjonen reduseres under 

sommerperioden fram til jaktstart, for siden å reduseres ytterligere under vinterperioden. En 

elgbestand i et ulverevir har altså lavere andel kalv per ku enn om det ikke hadde vært 

ulverevir der.  

 

Hvilke ulike alternativer finnes for å redusere effekten av ulven? 

I fra forskerhold (Sand et al 2011) pekes det på noen alternativer for valg av jaktstrategi når 

ulverevir er etablert:  

a. Skyte tilnærmet samme antall voksne som tidligere, men skyte færre kalver.  

UAØ sine synspunkter til effekt:  

o Fare for overbeskatning.  

o Reduserer antall produserende dyr i bestanden, og produksjonen går ned.  

o Forsterker effekten av ulv.  

 

b. Skyte en høy andel kalv (eks 50%). Skyte flere kalver enn alternativ a, men færre 

voksne. Det er andelen kalv i bestanden som avgjør hvor mange voksne som kan 

skytes 

UAØ sine synspunkter til effekt:  

o Det er behov for mer innsats og lengre jakttid for å greie så høy avskytningen 

på kalv. 

o Verner om en stor del av den reproduktive bestanden, da tilstedeværelse av 

kalv styrer resten av avskytingen.  

o Utfordring at mange kuer går uten kalv, og skytes feilaktig som ungdyr.  

o Mindre reduksjon av bestanden enn alternativ a.  

 

c. Senke jakttrykket på voksne elgkuer, men beholde et nesten like stort jakttrykk på 

både totalt antall voksne og kalver, ved å skyte relativt mye okse. Dette må gjøres 

under forutsetning av å ta vare på de store oksene i en bestand med skjevt 

kjønnsforhold for å sikre bedekking.   
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UAØ sine synspunkter til effekt:  

o Dette øker kuandelen i den voksne populasjonen. Kalv og de eldste dyra bidrar 

minst til reproduksjonen av elgstammen. Derfor bør de tas ut av stammen. De 

mest produktive er kuer 4 år og eldre, og er de som er viktig at man ikke tar ut 

o Øker produksjon av kalv. 

o Enkelt for jegere.  

 Mange kalver blir tatt av ulven. Dette fører til at mange kuer ikke har 

kalv når jakta starter.  For mange jegere er det vanskelig å skille kvige 

fra enslige kuer uten kalv, derfor er det fornuftig å ikke tildele hodyr 

overhodet, eller en svært liten andel voksen ku som kan brukes til 

eventuelle feilfelling.  

 

UAØ sitt forslag til alternativ:   

Redusere kvoten. 

I et ulvereviret vil tiltakene over normalt ikke være tilstrekkelig for å beholde et 

høstningsverdig nivå på elgstammen. Derfor må oftest kvotene reduseres betydelig for 

at man ikke skal skyte ned elgstammen. I ekstremt små revir med lav elgstamme kan 

man til og med risikere å måtte innstille elgjakten. 

 

Det er flere utredninger om effekter av ulv på elg og økonomiske konsekvenser der det er gitt 

anbefalinger på hvordan elgjaktkvotene kan justeres i områder med ulv under skandinaviske 

forhold (Solberg et al.2003; Wam et al. 2005; Storaas 2008, Nilsen et al 2009; Sand et al. 

2011; Jonzèn et al 2013, Strand 2016). I Jonzèn et al 2013 har forfatterne utviklet en 

populasjonsmodell som et verktøy for rettighetshavere 

(http://www.algforvaltning.se/moosemodel/) 

 

Her anbefales det å skyte en høyere okseandel av dyr eldre enn et år og samtidig opprettholde 

en høy kalvekvote. Da hevdes det i artikkelen at elgtettheten vil kunne opprettholdes på et 

nivå der konkurransen fra ulv og bjørn vil ha mindre innflytelse på avkastningen 

(Zimmermann et al 2011). 

 

 

Hvilke tiltak bør settes i verk før kommende elgjakt? 

Kunnskapsinnhenting og organisering: 

Når man har klare indisier om at det er etablert et revir bør rettighetshaver organisere 

kunnskapsinnhenting om reviret. 

1. Viktig å anslå grenser og arealstørrelse på reviret (se kapittel 2). 

Arrangere informasjonsmøte og organisere samarbeid. 

 

http://www.algforvaltning.se/moosemodel/
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2. Neste skritt er å samle berørte rettighetshavere, jegere og kommuner til et 

informasjonsmøte. 

De ulike elgvalda som er berørte bør etablere samarbeid om elgforvaltning innenfor 

ulvereviret. Det kan også være naturlig å ta initiativ til et samarbeid i kantsonen til 

reviret. Et tilsvarende samarbeid bør skje mellom berørte kommuner. 

 

 

Tiltak i en tidlig fase: 

UAØ mener elgvalda bør vurdere og diskutere disse tema:  

 Stopp eller vesentlig reduksjon i avskytningen av voksne dyr, spesielt hodyr 

Det er vanskelig med avskytning av kviger fordi mange kuer går uten kalv inn i jakta 

 Skal det skytes kalv? 

 Hvilke aldersgrupper av okse skal skytes? 

 Bør det gjøres tiltak i randsonen av reviret? Hvilke? 

 Må jaktformen som løshundjakt endres? Løshundjakt blir mindre benyttet pga fare for 

at løshund blir drept av ulv. Dette kan føre til mindre effektiv og selektiv jakt. Ved 

løshundjakt er det lettere å ta ut de rette dyrene (Sand et al 2011). 

 

Våre anbefalinger: 

Det er behov for raske og tidlige tiltak, og forsiktighet vedr. avskytning på hodyr. Dersom det 

er usikkerhet om reviretablering, start med kalveavskytning med en kalv per voksen. UAØ 

mener at avskytingen i mye større grad bør styres mot kalv hvis det er mistanke om ulverevir. 

Man må spesielt være forsiktig med å skyte kuer og eldre okse.  

 

Tiltak i en seinere fase: 

Hvis det er konstatert at et revir er etablert, mener UAØ følgende bør vurderes: 

 Reduksjon av elgkvoten. Vurdere å redusere kvoten på elg. Dette gjelder spesielt i små 

revir. 

 Skyting av kalv. Har man ikke kalv kan man ikke skyte voksen elg – da finnes det 

ikke et overskudd og avskytningen skjer på grunnstammen. Dette resulterer i 

reduksjon av elgbestanden. 

 Økning av produksjonen ved å: 

o Vern om den produktive kua.  

Bidra til større andel elgkuer i bestand. Vi anbefaler en okse : ku andel på 1:3 

eller 1: 4. Dette mener vi er forsvarlig hvis man samtidig har fokus på å bevare 

og evt øke andelen store okser som kan ha en større parringskapasitet.  

o Bidra til eldre elgkuer i bestanden. Det vil gi flere kalver i sommerbestanden. 

o Bidra til høy andel kalv i avskytningen 
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Kapittel 4: Kan vi redusere de negative effektene på elgstammen før et 

ulverevir etableres? 

 

Det er viktig å innse at endring av elgforvaltning ikke vil ta fjerne ulempene et etablert 

ulverevir medfører for elgstammen i et område.. Noen tiltak vil derimot kunne redusere 

ulempene til en viss grad, der forholdene ligger til rette.  

 

Der sannsynligheten er stor for at et ulverevir blir etablert, stilles det ofte spørsmål om tiltak 

bør iverksettes før ulvereviret etableres eller om det bør gjøres etter at reviret er etablert? 

 

Kan vi vente med tiltak i elgstammen til ulvereviret er etablert? 

Vår erfaring viser at det er svært vanskelig å påvirke en elgstamme hvis vi samtidig har et 

ulverevir i området. I noen tilfeller (små ulverevir) vil vi ikke greie å endre sammensetningen 

av elgstammen. I beste fall vil vi bruke mye lengre tid på å gjøre det. Derfor mener UAØ at 

man bør endre elgforvaltning før etableringen av ulverevir skjer. Vi har anslått 5 år for å endre 

en elgstamme fra dagens sammensetning til en elgstamme som bedre ivaretar muligheten for 

elgjakt i et ulverevir (med stor andel eldre kuer og et endret ku:okse forhold).  

 

I kapittel 2 pekte vi på at det kan være vanskelig å registrere om et ulverevir er etablert. 

Konsekvensen for framtidig elgforvaltning kan bli stor, spesielt med henblikk i små ulverevir. 

I kapittel 1 nevnte vi tiltak som vi mener har størst virkning på elgstammen.  

 

De viktigste endringene fører til en vinterstamme med eldre dyr (både kuer og okser) og en 

endret kjønnsfordeling med flere hodyr. Dette vil gi en robust elgstamme som kan redusere 

litt av virkningen fra ulvereviret. Dette skaper imidlertid en utfordring i avskytingen. Hvis vi 

skal beholde en stabil elgstamme om vinteren med høy andel eldre dyr må det skytes mye mer 

kalv enn vi tradisjonelt gjør. Hvis vi ikke gjør det er faren stor for at elgstammen vokser ut 

over det som er bæreevnen for elg i området.  Vi må hele tiden ivareta målet om en stabil 

vinterstamme med optimalt antall voksne dyr for å produsere flest mulig kalv. Med en gang vi 

lar kalven leve til den blir ungdyr (1 ½ år) forrykker vi alderen i vinterstammen og vi 

reduserer produksjonen. Dette må vi være bevisste på i framtidig elgforvaltning i områder der 

ulven kan etablere revir. 

 

Kalveskyting? 

 

For å oppnå en høy avskyting av kalv kan det være behov for å vurdere dagens jakt. Det er 

viktig at rettighetshaver og vald ser på mulighetene for hvordan endret avskytingen kan 

oppnås, og vi peker her på noen av alternativene. Fra og med 2017 er jakttiden utvidet frem til 

23.12, slik at forutsettingen for å klare å endre avskytningen er bedre enn tidligere.  

 

Hvordan skal vi organisere elgjakta for å skyte flere kalv? 

 En framgangsmåte er å jakte på de «vanskelige» dyra den første uka, eks. kvige.  Da 

vil kalven som merkelapp beskytte kuene som har kalv. 
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 I de neste ukene kan kalvavskytning tillates, men da kan ikke hodyr skytes overhodet. 

 

Noen jaktlag ønsker dog ikke å jakte kun kalv eller vil ikke å jakte såpass lenge at ønsket 

kalveavskyting oppnås. Da kan det være behov for å vurdere løsninger for å øke 

kalveavskytningen:  

 Et alternativ er å få inn andre jegere i hele eller deler av jaktsesongen hvis dagens 

jaktlag ikke makter å skyte nok kalv.  

 En annen mulighet er å tilby kalvejakt for andre jegere/jaktlag etter den «tradisjonelle» 

jakta er over i oktober. Slik vil man kunne tilby jakt til de som vil trene elghund eller 

jegere som ikke kommer inn på etablerte elglag, samtidig som ønsket avskyting 

oppnås.  

 Å kombinere tilbud om å skyte kalv for jegere som jakter rådyr eller andre dyr kan 

også vurderes. 

 

Mange elgjegere ønsker ikke å skyte kalv, og årsakene kan være flere. Det pekes ofte på at 

kalven vokser seg dobbelt så stor over vinteren. Det er riktig, men som rapporten her påpeker, 

vil det gå på bekostning av produktive dyr i bestanden hvis ikke beitepresset skal økes. I de 

fleste elgbestandene er beiteressursen allerede relativt knapp, slik at det er riktig å ikke øke 

beitepresset ytterligere. I våre beregninger viser vi også hvor mye produksjonen kan økes ved 

å skyte en stor andel kalv. I områder som er eller kan bli påvirket av ulv er det aller viktigste å 

øke produksjonen av kalv for å kunne redusere påvirkningen av ulvereviret noe. 

Våre beregninger viser at vi også kan øke kjøttutbyttet betraktelig, i forhold til nåsituasjonen, 

ved å skyte en høy andel kalv. Kalv er samtidig veldig enkel å skille fra andre 

alderskategorier. Hvis vi skal skyte såkalte kviger, eller halvannet års kuer, så vil det være 

nærmest umulig å se om elgen foran deg er en ung elgku som har mista kalven eller en 1,5 år 

ku som ikke har hatt kalv enda. Når vi har påvirkning fra ulv er det særdeles viktig å spare 

flest mulig reproduktive kuer for å ikke redusere bestanden ytterligere.  
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Hva kan en vinterstamme produsere? 

Det er alder- og kjønnsfordelingen i vinterstammen som er avgjørende for hvor 

høyproduksjonen i en elgstamme kan være-  Vi har i dag få muligheter til å registrere 

vinterstammens størrelse.  Den øvre grense for en bærekraftig vinterstamme variere noe ut fra 

de faktorer vi har nevnt i kapittel 2. I svenske elgstammer beregner man produksjonen til 

mellom 25-45% av vinterstammen (Glöersen pers medd).  

 

Hvor mange kalver produseres? 

For produksjon av flest mulig kalver er det avgjørende: 

- Hvor mange hodyr som er i bestanden totalt 

- Hvor mange hodyr det er per okse (ku:okse forhold) 

- Hvor mange høyproduktive hodyr det er i bestanden (andel av kuer i aldersgruppen 5-12 år)  

 

  

Her er et teoretisk eksempel som viser hvilken effekt høyproduktive hodyr har på 

kalveproduksjonen i forskjellige ku: okse forhold (tabell 3):   

 

Forutsetning: Vinterstamme 145 dyr 

   

 

Eksempler:  

1. 70% hodyr 4 år og eldre. 

2. 50% hodyr 4 år og eldre. 

3. 30% hodyr 4 år og eldre. 

 

Tabell 3: Eksempel på produksjonen ut fra andelen ku 4 år og eldre. 

Ku per okse 04:01 03:01 02:01 01:01 

Andel ku 4 år og eldre 70%  50% 30% 70%  50% 30% 70%  50% 30% 70%  50% 30% 

Antall kalver produsert 100 69 44 95 66 41 85 59 37 66 46 29 

 

Dette viser ytterligheter der kalveproduksjonen er under 30 kalver med den mest uheldige 

sammensetningen av elgbestand sammenlignet med det mest optimale som er 100 kalver. 

I praksis vil alternativet med størst produksjon forutsette et meget stort uttak av kalv i 

avskytningen for beholde en eldre kubestand. 

 

Kan vi øke produksjonen? 

Vi kan manipulere elgstammen til å produsere optimalt med kalver uten å øke beitepresset. 

Under har vi beregnet totalt kvistforbruk, antall kalver produsert og kjøttproduksjonen ved 

ulik andel eldre hodyr og ku:okse forhold (Tabell 4). Vinterstammen settes til 145 dyr. For å 

vurdere sammensettingen opp mot beitepress er det benyttet beregnet kvistforbruk gjennom 

vinteren (Hjeljord et al 1994) og gjennomsnittlig slaktevekt av elg for hele ulvesonen de to 

siste årene (2015 og 2016 – Hjorteviltregisteret.no).  For kategoriene som kalles ku samlet og 
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okse samlet er slaktevektene gjennomsnittet for alle hunndyr 1,5 år og eldre og for alle 

hanndyr 1,5 år og eldre.  Kvistforbruket er gjennomsnittet mellom kvistforbruk for okse og 

ungdyr og ku og ungdyr.  

 

 

Tabell 4: Kvistforbruk og gjennomsnittlig slaktevekt på ulike aldre og kjønn benyttet i videre beregninger.   

Kjønnskategori Kvistforbruk 

 (kg) 

Slaktevekt (kg) Antall individer 

slaktevekt (n) 

Voksen Ku 1800 176 766 

Voksen Okse 2300 200 913 

Kalv  1000 67 1555 

Årsokse 1500 141 890 

Kvige 1500 134 583 

Ku samlet 1700 158 1349 

Okse samlet 1900 171 1803 

 

Vi beregner også slaktevekter og produksjon av kilo kjøtt med grunnlag i disse tallene: 

 

 

Eksempel 1: Dagens situasjon (tabell 5).  

Forutsetning: 

Utgangspunkt - nåsituasjon: 

- Ku: okse = 2:1 

- Vinterstammen består av 74 kuer, 37 okser og 34 kalv, totalt 145 dyr 

- Produksjon 51,8 kalv (0,7 kalv per ku)  

- Avskytning: 33% kalv (50 % av hvert kjønn), 33 % ku, 33% okse.  

- Antall skutte = antall produserte kalv = 51,8 dyr 

- Kvistforbruk 226,9 tonn 

- Produksjon kjøtt: 6,8 tonn  

 

Ved å kun endre sammensettingen i den voksne delen av bestanden fra 2 ku per okse til 4 ku 

per okse, uten å endre antallet i vinterstammen, kan man høste flere dyr, mer kjøtt og ha et 

lavere kvistforbruk gjennom vinteren. Hvis bestanden består av 2 ku per okse produseres 51,8 

kalv, som gir 6,8 tonn kjøtt. Når bestanden dreies til 4 ku per okse produseres det 59,2 kalv, 

som gir 7,8 tonn kjøttavkastning. Beitpresset er lavere fordi vinterstammen består av færre 

hanndyr – som forbruker mer kvist enn hodyr. Et uttak på 33 % kalv fører til at mange ungdyr 

kommer inn i vinterstammen, og forbruker kvist uten å produsere kalver.  

 

 

 

 

 

Tabell 5: Et eksempel på «dagens» situasjon, med 33 % kalv i avskytningen og 0,7 kalv per ku i produksjon, ved 

forskjellige kjønnsforhold.  
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Eksempel 2: Høy kalveavskyting (tabell 6).  

Forutsetning: 

- Ku:okse forholdet 4:1.  

- Vinterstammen består av 100 kuer, 25 okser og 20 kalv, totalt 145 dyr 

- Produksjon 102 kalv hvorav 2 dør naturlig og 100 tilføres stammen. 

- Andel ku med alder 4 år og eldre er 70%. 

- Avskyting: 80 % kalv (50 % av hvert kjønn), 10 % ku, 10 % okse.  

- Antall skutte = antall produserte kalv 

- Kvistforbruk: 232,5 tonn 

- Kjøttavkastning = 8,7 tonn.  

 

Tabell 6: Et eksempel på en situasjon med økt produksjon til 1 kalv per ku og 80 % kalv i avskytningen, ved 

forskjellig kjønnsforhold.  

 
 

Hensikten med en slik avskytning er å bevare høyproduktive kuer, øke alderen og bidra til lav 

rekrutering av vinterstammen. Her er kjønnsforholdet dreiet til 4 ku per okse, og det 

produseres 100 kalv (1 kalv per ku). For å oppnå dette må alderen økes, slik at minst 70 % av 

kubestanden er 4 år og eldre. Det kan oppnås ved å skyte hardt på kalven og det legges opp til 

at hele 80% av de felte elgene er kalv.  

Forutsetning 100 kalv hvorav 50% er kalv hodyr: 

Vinter Vår Skytes/høst Vinterbestand Kjøtt Kvist Kg kvist pr kg kjøtt

Ku 84,5 104,2 19,7 84,5 3,1 139,4

Okse 21,1 40,8 19,7 21,1 3,4 40,1

Kalv 39,4 59,2 19,7 39,4 1,3 39,4

Totalt i vs 145,1 204,2 59,2 145,1 7,8 219,0 28,0

Ku 80,5 99,3 18,8 80,5 3,0 132,8

Okse 26,8 45,6 18,8 26,8 3,2 51,0

Kalv 37,6 56,4 18,8 37,6 1,3 37,6

Totalt i vs 144,9 201,3 56,4 144,9 7,4 221,4 29,8

Ku 74,0 91,3 17,3 74,0 2,7 122,1

Okse 37,0 54,3 17,3 37,0 3,0 70,3

Kalv 34,5 51,8 17,3 34,5 1,2 34,5

Totalt i vs 145,5 197,3 51,8 145,5 6,8 226,9 33,2

Ku 59,0 72,8 13,8 59,0 2,2 97,4

Okse 59,0 72,8 13,8 59,0 2,4 112,1

Kalv 27,5 41,3 13,8 27,5 0,9 27,5

Totalt i vs 145,5 186,8 41,3 145,5 5,5 237,0 43,5
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Vinter Vår Skytes/høst Vinterbestand Kjøtt Kvistkonsum Kg kvist pr kg kjøtt

Ku 100,0 110,0 10,0 100,0 1,6 165,0

Okse 25,0 35,0 10,0 25,0 1,7 47,5

Kalv 20,0 100,0 80,0 20,0 5,4 20,0

Totalt i vs 145,0 245,0 100,0 145,0 8,7 232,5 26,9

Ku 95,0 104,5 9,5 95,0 1,5 156,8

Okse 31,0 40,5 9,5 31,0 1,6 58,9

Kalv 19,0 95,0 76,0 19,0 5,1 19,0

Totalt i vs 145,0 240,0 95,0 145,0 8,2 234,7 28,6

Ku 85,0 93,5 8,5 85,0 1,3 140,3

Okse 43,0 51,5 8,5 43,0 1,5 81,7

Kalv 17,0 85,0 68,0 17,0 4,6 17,0

Totalt i vs 145,0 230,0 85,0 145,0 7,4 239,0 32,5

Ku 66,0 72,6 6,6 66,0 1,0 108,9

Okse 66,0 72,6 6,6 66,0 1,1 125,4

Kalv 13,2 66,0 52,8 13,2 3,5 13,2

Totalt i vs 145,2 211,2 66,0 145,2 5,7 247,5 43,4
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Det er samtidig vanskelig for jegere å bedømme alder på «hodyr uten kalv» som kommer på 

post. Ved å skyte hodyr når de er kalv vil vi redusere mulighet for å skyte voksen ku uten kalv 

som man tror er kvige.  

 

Konklusjon:  

Fra å ha en produksjon på 51,8 kalv i dag, med et kvistuttak på 226,9 tonn, kan man endre 

kjønnssammensetningen og produksjonen dithen at det produseres dobbelt så mye kalv (100 

kalv), 2 tonn mer kjøttavkastning med et kvistuttak som er kun 2,5 % høyere. Dette er i all 

hovedsak på grunn av få ungdyr til stede i vinterstammen. Det er en inngrodd oppfatning av å 

spare kalv til 1 ½ åring gir økt kjøttutbytte. Dette kan gi et høyt teoretisk kjøttutbytte, men 

praksisen egner seg ikke i en bestand som også blir jaktet på av ulv, da det viktigste er å få 

opp produksjonen av kalv. Ved å øke produksjonen av kalv slik som vist i tabellene over vil 

det økte uttaket i antall elg føre til et høyere kjøttutbytte i forhold til tidligere.  

 

Vårt forslag til et alternativ med stor kalveproduksjon vil også ivareta elgjakt i større grad 

hvis et ulverevir skulle etableres, da produksjonen høynes betraktelig.  

Ved å endre strukturen i vinterstammen til å inneholde en høyere andel høyproduktive dyr 

(eldre kuer og store okser) vil stammen produsere flere kalver og mer kjøtt med et mindre 

kvistforbruk! 
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Kapittel 5: Hvordan skal elgforvaltning utføres etter at ulvereviret er 

oppløst? 

 

Hvis ulvereviret oppløses så er spørsmålet om hvordan man raskest mulig kommer tilbake til 

en normal og optimal elgbestand for området. Vår erfaring er at en elgbestand restitueres med 

varierende hastighet innenfor ulverevirets grenser etter at ulven er borte. Dette avhenger bl.a. 

av potensialet for innvandring av elg fra områder rundt. Uansett må man være ekstra årvåken 

ovenfor utviklingen i elgbestanden i årene etter at ulvereviret er oppløst. 

 

Hva er status på elgstammen? 

Det er svært viktig å få et bilde av hva som er restbestand av elg etter at ulvereviret er oppløst. 

Som tidligere skrevet er data fra elgjakta («sett elg») det viktigste grunnlaget. Likevel bør 

man også benytte observasjoner fra personer som trener elghund, beiting på dyrka mark eller 

spor i marka. 

 

Hva er ønsket elgstamme? 

Vi mener at en elgstamme bør bygges opp slik at den er mest mulig robust i forhold til en 

eventuell ny etablering av ulverevir. Det er sannsynlig at ulven i et ulverevir raskt kan 

etablere nytt revir med det utgangspunktet myndighetene har til tetthet innenfor ulvesonen. En 

vinterstamme med en stor andel eldre hodyr og et skjevt ku : okse forhold vil etter vårt syn 

være å foretrekke. 

 

Faktorer som kan påvirke hvor raskt en elgstamme er tilbake til utgangspunktet før 

ulvereviret ble etablert 

 

Ulverevirets størrelse 

En elgstamme vil hente seg inn mye raskere hvis ulvereviret er stort (ca 1.000 km2) 

sammenlignet med et lite revir (300 km2), da påvirkning per arealenhet er større i små revir. 

 

Hvor lenge reviret har eksistert 

Hvor lenge et revir har eksistert er avgjørende for påvirkningen på elgstammen. Jo lengre tid 

reviret har vært til stede, jo større påvirkning vil det ha.  

 

Elgstammens størrelse og sammensetning.  

Vi opplever at ikke alle områder har optimalt antall elg. Er tettheten av elg lav ved etablering 

av revir vil det påvirke elgstammens mulighet til å tåle ulvepredasjon og bestanden vil 

restituere seg saktere. Videre vil en elgstamme som produserer få kalver være mer påvirkelig 

av ulven i ulverevir enn en elgstamme som produserer flere kalver (se kapittel 2)  
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Holdninger blant offentlige og private forvaltere om hvordan en elgstammen bør bygges opp i  

reviret.  

I noen områder kan man få tilbake elgstammen raskt. Det kan avhenge av tilfeldigheter, men 

også av faktorer beskrevet under. Det er positivt om man innenfor et oppløst ulverevir er 

enige om å bidra til at hele området tilføres tilstrekkelig med elg før normal avskyting starter.  

 

Randsonens beskaffenhet.  

o Geografiske barrierer som hindrer elg å komme inn fra randsonen.  

Erfaring fra Linnekleppen og Østmarka, der vi noen steder hadde brede sjøer som 

revirgrense, erfarte vi at elgen i større grad benyttet sjøen for å trekke vekk fra ulven 

framfor å benytte samme rute tilbake. I Østmarka danner bilveier med store viltgjerder i 

tillegg til tett bebyggelse barrierer. Det gjelder også deler av Hedmark, med Glomma som 

barriere. I slike områder vil trolig færre elg trekke inn fra randsonen. 

 

o Hvor mye elg kommer fra randsonen?  

Vi erfarer at noe elg i ulverevir kan flykte ut av reviret for å redusere muligheten for å bli 

tatt. Områdene rundt et ulverevir kan derfor stedvis oppleve mye elg. Det kan således 

være svært viktig hvordan avskytingen reguleres i randsonen. I store revir er deler av 

reviret å oppfatte som randsone, da predasjonen i større grad skjer i utgangspunkt nær 

yngleplass.  

 

o Hvilke hensyn ble tatt i randsonen rundt mens det var ulverevir? 

I Linnekleppreviret ble kommune og vald enige om å ta spesielle hensyn i randsonen 

rundt reviret. Man var bl.a. forsiktig med avskytingen av hodyr. Dette er positivt sett fra 

elgforvaltningen sin side og i det lange løp vil dette være positivt for alle. Tiltaket bør 

vurderes i flere områder.  

 

o Grenser det gamle ulvereviret til andre ulverevir? Det vil være stor forskjell på tilgang til 

elg i randsonen om ulvereviret grenser til et ulverevir eller ikke. Grenser det til et annet 

ulverevir vil det redusere muligheten for å få elg fra randsonen. 

Hva skjedde ETTER at reviret forsvant i Linnekleppen? 

Når reviret ble oppløst ble det gjort tiltak for å få elgbestanden tilbake på rett kjøl. Dette ble 

gjort for å styrke den reproduktive delen av bestanden, slik at produksjonen økte. I noen deler 

av reviret der lite elg kom inn (langs Haldenvassdraget) ble det skutt bare kalv, men ingen   

voksne hodyr i 2 år etter at reviret var oppløst. Fokuset på å spare voksne dyr gjaldt for hele 

området, også for å få opp andelen stor okse.  

 

Forholdet mellom antall skutte ho- og hanndyr ble samlet sett ikke forandret mye, og var mer 

likt tiden før reviret ble etablert. Den totale kvoten ble lavere, men det var ulike pålegg om 

avskyting avhengig av om valda hadde tilførsel av elg fra naboområdene. Jakttrykket ble ikke 

endret sammenlignet med situasjonen før ulverevir var etablert. Først i 2015, tre år etter at 

reviret på Linnekleppen ble oppløst, var bestanden om lag tilbake på samme nivå som før 

etableringen.  
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