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ningsbestandenekunne forklare mye av variasjoneni gjennom-
snittsvekterselvom det mestsannsynligogsåeksistertestore re-
gionale forskjeller i beitekvaliteten mellom områder. De laveste
vektene og reproduksjonsparametreneble funnet i Vestfold og
Aust-Agder der bestandstetthetenogsåvar høyest.

Elgovervåkningenble startet opp som en del av det nasjonale
overvåkingsprogrammetfor hjortevilt i 1991. Herværenderap-
port oppsummererresultateneetter 5 år av programmet. Det er
foretatt årligedatainnsamlingerav kjever,slaktevekterog hunnli-
ge reproduksjonsorganeri 7 faste overvåkningsområderfordelt
fra Troms i nord til Aust-Agder i sør. Gjennom hele overvåk-
ningsperiodenble det samlet inn data fra i alt 18 428 elg. Det ble
i tillegg benyttet data fra Sett-Elg- og avskytningsdatafra jaktsta-
tistikken i analyseneav bestandsutvikling.

Alle overvåkningsbestandene, med unntak av bestanden i
Hedmark,viste i følge Sett-Elg en bestandstopp i løpet av over-
våkningsperioden,1991-95,etterfulgt aven nedgang i bestands-
størrelse mot slutten av overvåkningsperioden. Bestanden i
Hedmarkviste en bestandstoppi 1990 med en påfølgendened-
gang gjennom overvåkningsperioden.Med bakgrunn i Sett-Elg-

dataeneog jaktstatistikken er det sannsynligat nedgangen i be-
standsstørrelseni overvåkningsområdenekom som en følge av
det høyejaktuttaket.

Gjennom periodenble det registrerten økning i gjennomsnittsal-
der blant eldre kyr i jaktuttaket i alle områdene med unntak av
Hedmark og Nord-Trøndelag.Denne økningen kom trolig som
en følge av det relativt storejaktuttaket i forhold til bestandsstør-
relsen mot slutten av overvåkningsperioden.Med bakgrunn i
Sett-E/g-materialetvar det mulig å sporeen svaknedgang i 'kalv
pr ku' indeksenmot slutten avovervåkningsperiodeni alle områ-
dene, med unntak av i Vestfold. Dette ble satt i sammenheng
med at gjennomsnittsalderenblant voksne kyr var redusert i be-
standen, trolig som en følge av et økt uttak av eldre kyr.

I tillegg til en dreining av aldersstrukturenvar det i alle bestande-
ne utenom i Nordlanden betydelig reduksjoni okseandeleni for-
hold til kuandelen. Dette samsvarermed at vi, som en konse-
kvensav rettet avskytning,gjennom de siste20-30 årene har økt
uttaket av okser i de fleste norske elgstammer. I tillegg er det
sannsynligat økningen i beskatningstrykkethar gått hardere ut-
over okseneenn kyrne i bestandeneslik at kjønnsratende seine-
re åreneble dreiet ytterligere i retning av færre okser.

Det var stor forskjell i vekter mellom de respektive regionene.
Dette medførte at det var stor variasjon i reproduksjonsevnen
mellom områder. Produktiviteten blant 2-åringer var vesentlig
høyere i Troms, Hedmark og Nordland, der åringsvektenevar
høyest,enn i de resterendeområdene. Det var gjennomgående
ogsåsamsvarmellom produktiviteten basertpåeggstokkanalyse-
ne og rekrutteringen av kalv observert av jegerne under jakta
(kalvpr ku og kalv pr kalvku).

Hosalle kjønns-og aldersgrupperøkte gjennomsnittsvektenmed
breddegrad.Gevirstørrelsenmålt somantall takker visteen tilsva-
rendetrend og var meget nært knyttet til variasjoneni gjennom-
snittlig slaktevekt.Variasjoneni bestandstetthetmellom overvåk-

Dengjennomsnittligeslaktevektatil kalvog åringervariertesigni-
fikant mellom år i alle overvåkningsområdeneunntatt Nordland.
Kun i overvåkningsbestandenei Vestfold og Aust-Agder skjedde
det en nedgang i gjennomsnittsvekt og produktivitet gjennom
perioden. Dataoverslaktevekterfra midten avsyttitallet i disseto
fylkene tyder på at dette er en langsiktig trend fordi vektene har
gått dramatisk ned gjennom denne perioden. Disseendringene
kan ses i sammenheng med den økte konkurransen om beite
(sommereller vinter) som følger av de høyeelgtetthetene. Sett-

E/g-dataantyder at det også lå en treghet i effekten av bestand-
stetthet på kondisjonenog reproduksjonsevneni Aust-Agder og
i Vestfold, noe som kanforklaresmedat vegetasjonenetter leng-
ere tids overbeiting trenger tid før den regenererertil et nivåsom
avspeilerden lavere bestandstettheten.Årsvariasjoneni slakte-
vektene av kalv og åringer i overvåkningsområdenevar også på-
virket av temperaturen på forsommeren, noe som i sin tur påvir-
ker planteproduksjonen.Dettevar spesielttydelig i Nord-Trønde-
lag og Hedmarkder det var storeårligevariasjoneri sommertem-
peratur.

Resultatenefra overvåkningsmaterialetantydet at bedekningsra-
ten var lavere i de overvåkningsbestandeneder den observerte
okseandelen og den gjennomsnittlige oksealderen var lavest.
Dette var spesielt tydelig i Nord-Trøndelag og Hedmark. Til-
svarendeble det funnet at forskjellene i kjønnsratenkunne for-
klareen høy andel av variasjoneni slaktevektforskjellenemellom
de eldste okseneog kyrne. Dette indikerer at lav okseandelikke
bare kan påvirkebedekningenav kyrne, men kan ogsåforårsake
dårligerevekst blant oksene.Det er imidlertid viktig å merke seg
at alle resultateneomkring effektene av skjevkjønnsrateeller lav
oksealderer beheftet med stor usikkerhet.

Påbakgrunn av resultateneble det gitt tilrådinger om å ikke re-
dusereokseandeleni bestandeneytterligere som følge av mulige
negative konsekvensenepå produktiviteten og oksevektene.
Troms,Vestfold og Aust-Agder ble anbefalt å stabiliserebestan-
den på et laverenivå.

Ved eventuellfortsettelse av overvåkningsprogrammetmå antal-
let riktig behandledeog innsendteeggstokkerøkes. Ensterkere
inkorporering avSett-Elg-data i elg-overvåkningenvil ogsåkunne
styrke resultatene og gi verdifull informasjon utover det som
kommer frem av innsamlingsmaterialetalene.

Emneord:Elg- overvåking- bestandsdynamikk- elgjakt - NINA
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Abstract

Solberg, E.J.,Heim, M., Sæther, B.-E. & Holmstrøm, F. 1997.
Oppsummeringsrapport.Overvåkingsprogramfor hjortevilt. Elg
1991-95. - NINAFagrapport30: 1-68.

A national program for monitoring the population of Norwegian
moosewas started in 1991. The study was conducted in seven
populationsdistributed over the forested part of Norway.The re-
sults reported after five years(1991-95) were basedon 18.428
hunted moose for which sex,age, mandible length and carcass
weight were determined. Fecundityrateswere estimated based
on ovariesfrom 2.775 female moose. In addition, we analyseda
total of 279.931 moose observationsperformed by the hunters
during the hunting seasons.

Between2 and 10 mooseper 10 km2were annuallyharvestedin
the different populations during the study period. Basedon the
number of mooseseenper hunter-day, all population sizespea-
kedjust prior to or during the study periodwith a subsequentde-
cline probablydue to increasedhunting pressure.Thepopulation
development coincided with the national annual harvestwhich
peakedat 39 000 moosein 1993with a subsequentreduction to
34 000 in 1995.

In all populations, the standing meanagewas lower among ma-
lesthan for females,which reflectsthe selectiveharvestsystemof
more intenseshooting of calves,yearlingsand older males,and
lessintenseshooting of adult females.The meanage of adult fe-
males in the harvest increasedduring the yearsof high hunting
pressure.Thisprobably reflectsan increasingharvestof older fe-
malesduring the yearsof population decline rather than an in-
creasingmeanage of the female population.

Mean carcassweight and fecundity rates increasedwith latitude
and decreasedwith population density estimated from the har-
vest recordsand mooseobservations.A positive relationshipexi-
sted between body sizeand fecundity rates.Annual variation in
meanweights of calvesand yearlingswere negativelycorrelated
with June temperature, probably due to the climatic effects on
the quality of forage. A delayeddensity-dependentreduction in
meancalf- and yearlingweights was found in the two southern-
most populations. In the one most southern population, there
were also large reductions in the mean carcassweights and fe-
cundity ratesat all agescomparedto similardata sampled in the
seventies.This may result from increasedpopulation sizeduring
the sameperiod.

The meanobservedsex-ratioin the populations ranged between
3.3 and 2.0 femalesper male. Lowerstanding mean age of ma-
les was found in populations with the most skewed sex-ratio.
Skewedsex-ratioand low mean male-agewere associatedwith
proportionally lessfemales being pregnant relativelyto the pro-
portion of femalesfrom the samecohort that ovulated the previ-
ousautumn. Thiswas interpretedasa reducedfertilisation rate in
populations with very skewedsex-ratio. In addition, malesgrew
relativelysmallercomparedto femalesasthe proportion of males
decreased,possiblyas an effect of an earlier start, and thus, a
higher cost of reproduction among males in populations with

few malesper female. Sixof the sevenpopulationsshowed a ne-
gative trend in the observedproportion of malesduring the stu-
dy period.

The local wildlife authorities were advisedto reducethe popula-
tion sizeto a lower level in the two southernmostpopulationsto
increasebody condition and the productivity of the population.
The proportion of malesin all populationsshould not be further
decreasedto avoid a possibledecreasein productivity and male
body condition.

Keywords: Moose - population dynamics- monitoring - moose
hunting - NINA
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Forord

Overvåkningsprogrammet for hjortevilt er finansiert av

Direktoratet for Naturforvaltning. I tillegg har Gausdal kommune

finansiert deler av okseanalysene fra egen kommune og med det

bidratt til at materialet fra Oppland ble vesentlig bedre enn hva

de økonomiske rammene i utgangspunktet skulle tilsi.

Jegerne har gjennom innlevering av jaktmateriale vært selve bæ-

rebjelken i elg-overvåkningen. Disse takkes innstendig for viljen

og evnen til å gjennomføre dette arbeidet. Tilsvarende takkes alle

de lokale kontaktpersonene som har organisert innsamlingen av

overvåkningsmaterialet og videresendt det til NINA. Vi håper at vi

med denne oppsummeringsrapporten kan bidra til å vise den for-

valtnings- og forskningsmessige betydningen av den innsatsen

som er lagt ned.

Vi retter også en takk til Viltforvalterne i alle de berørte fylkene

samt Jon Sylte, Finn Hellebergshaugen, Martin Håker, Erling

Ness, Tore C. Corneliussen, Per Espen Fjeld, Kurt Jerstad, Jon

Erling Skåtan og Olav Hjeljord for hjelp og opplysninger underveis

og gjennomlesning og kommentarer på tidligere utkast til denne

rapporten. En stor takk går også til Mai Irene Solem som har stått

for det meste av det spesialiserte laboratoriearbeidet ved NINA.
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1 Innledning

I Norge harvi i lang tid bestrebeten faglig forsvarligog målrettet
forvaltning avvårehjorteviltressurser.Innføringenav rettet avsky-
ting på slutten av sekstitalletog begynnelsenav syttitallet er et
godt eksempelpå dette. Dette virkemiddelet kombinert med en
omiegging av skogbruket, har i løpet av de siste25 årene ført til
nærmest eksplosjonsartetvekst i den norske elgstammen. Det
størstejaktuttaket noensinnehadde vi i 1993 da det ble felt 38
980 dyr, mer enn 6 ganger så mye som i 1971 (figur 1.1). Som
følge av betydelig bestandsveksti tradisjonelt elgrike områder,
og påfølgendekoloniseringav nyegeografiskeområder med ut-
spring i dissekjerneområdene,harvi i dag elgjakt i de aller fleste
av landetskommuner (figur 1.2).

Den norskeelgbestandenhar altså endret seg fra å være et be-
skjedent innslag i vår natur til å bli en betydelig økonomisk res-
surs. Hvisvi legger til grunn faktiske fellingstall, aktuelle slakte-
vekter og en antatt kilopris for elgkjøtt på 50 kr, har den årlige
førstehåndsverdienav kjøttet variert mellom 219 (1991) og 267
(1993) millioner kroner i perioden 1991-95. I tillegg kommer den
økonomiske aktiviteten omkring selvejaktutøvelsen, fellingsav-
gifter og utleie avjaktrett lokalt.

Dagenstette elgbestanderhar imidlertid også negative konse-
kvenser.Foreksempeler det et nært forhold mellom antallet dyr
som blir skutt under ordinær jakt og antallet elgpåkjørsler(figu-

rene 1.1 og 1.3), noe som tyder på at trafikkskadeneøker med
bestandstettheten.Under gitte forhold utgjør elgen også et ve-
sentlig skadeproblembåde på jord- og skogbruk (DN, 1995), og
for store elgbestanderkan forårsakeendringer i miljøet som kan
ha negativ innvirkning på andre viltlevende arter. Tilsvarendeer
det for elgen selv av avgjørendebetydning om den lever under
forhold med for høy bestandstetthetog dermed større sannsyn-
lighet for matmangel og sykdom, enn under forhold der be-
standsstørrelsener tilpasset det eksisterende beitegrunnlaget.
Det synesderfor klart at bestandsstørrelsenav elg må veiesopp
mot ulike andre samfunnsmessigefaktorer.

Som en følge av de overfor nevnte konsekvensene har
Direktoratet for naturforvaltnings (DN) i sin strategiske hand-
lingsplan "Forvaltning av hjortevilt mot år 2000" uttrykt et av
hjorteviltforvaltningens hovedmålslik: "Bestandeneav elg, hjort
og villrein skalstabiliseresinnenfor et nivåsom til enhvertid vur-
deressom bærekraftig, både i forhold til bestandeneskvalitet og
i forhold til virksomheten i andre samfunnssektorer".Dette inne-
bærer at mange norske elgbestander nå er i en fase der be-
standsutviklingen må stabiliserespå et nivå som er akseptabelt
ogsåfor andresamfunnsinteresser,og på et nivåsom ikke utgjør
en trussel mot det biologiske mangfoldet. Det er imidlertid usik-
kert i hvilken utstrekning en kan stabilisereen elgstammesgjen-
nom jakt fordi mye av tilveksten er styrt av faktorer som opptrer
tilfeldig. I tillegg vil man ved lokalbasertforvaltning bare ha be-
grenset tilgang på eksaktebestandstall.I en stabiliseringsfasevil
det derfor være av vesentlig betydning å overvåke utviklingen
med hensyn til både kondisjon, tetthet og sammensetninghos
norskeelgstammer.

Dennekorte presentasjonenantyderat norskelgforvaltning i åre-
ne som kommer vil stå overfor en rekke nye utfordringer. Som
følge av disseutfordringene, og tilsvarendeutfordringer for hjort
og villrein, ble det i 1991 startet et nasjonaltprogram for hjorte-
vilt-overvåkning. Hovedmålsettingenvar at programmet skulle
være et økologisk varslingssystemsom kunne gi grunnlag for å
vurdere utviklingen i hjorteviltbestandene og deres naturmiljø
ved hjelp av enkle parametre innsamlet innen representative
overvåkningsområder.Programmetskulledessutenværeen basis
for å evaluere forvaltningstiltak samt avdekke forskningsbehov
og justere eksisterendeforskningsresultat.Programmetble i før-
steomgang planlagt å vare i 5 år. Dennefasenav programmet er
nå avsluttet. Hensiktenmed denne rapporten er i første rekke å
oppsummereresultateneog erfaringene innen elg-delen av pro-
grammet. Resultateneer utfyllende beskrevetog presentertog vil
forhåpentligvis også kunne utgjøre en referansekildefor fremti-
dig overvåkningav elg i Norge.Til slutt gir vi noen generellefor-
valtningsrelatertetilrådinger på bakgrunn av bestandsutviklingen
gjennom overvåkningsperioden.

Antall felt elg underjakt etter 1945
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Figur 1.1
Antall elg felt underjakt i perioden 1946-95 i hele Norge (KildeSSB).- Theannual number of mooseharvestedin Norway in the period
1946-95.
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Figur 1.2

Totalt antall elg felt underjakt pr kommune i perioden 1991-95 (KildeSSB).- Thetotal number
of mooseharvestedin the different municipalitiesof Norway during the period 1991-95.
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Figur 1.3

Antall elg drept utenom jakt pr jaktår i perioden 1987-1995 i hele Norge (Kilde SSB).- The
annual number of moosekilled by other meansthan hunting in Norway during the years 1987-
95.
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2 Områdebeskrivelse,materia-
le og metode

2.1 Organisering

Prosjektetinvolverteflere aktører, der Direktoratet for naturfor-
valtning sto som oppdragsgiverog finansiell hovedbidragsyter.
Miljøvernavdelingenehosfylkesmanneni de berørte fylkenestod
i samarbeidmed NINAfor organiseringav prosjektet lokalt. Den
praktiske innsamlingenble gjennomført av forskjellige instanser,
som Statsskog,den kommunale viltforvaltninga og lokale elg-
regioner. Etter at NINA hadde bearbeidetog analysertdataene,
ble alle data for de enkelte dyr returnert til Miljøvernavdelingene
slik at disse kunne rapporteres tilbake til de lokale jaktledere.
Direktoratet for naturforvaltning og Miljøvernavdelingenefikk i
tillegg en begrenset sammenstilling av dataene som 'NINA
Oppdragsmeldinger' (Sæther& Heim 1992; Andersen & Heim
1993, 1994) eller resultattabeller.

2.2 Studieområder

Denstore geografiskeutbredelsenav elg i Norgetilsier at de for-
skjelligeelgbestandenehar et variert livsmiljø.Tidligere undersø-
kelser av forskjellige norske elgbestanderviser store regionale
forskjeller i bestandenesvekstpotensialeog vektutvikling (Sæther
m. fl. 1992). I tillegg har de enkelte elgstammeneofte sværtfor-
skjellig forvaltningshistorie. Dette medfører at resultater fra ett
område ikke nødvendigviskan overføresog brukesi andre områ-
der. Det var derfor nødvendigå gjøre et utvalg av flere forskjelli-
ge overvåkingsregioner.Forelgensvedkommendeble det beslut-
tet å foreta årlige datainnsamlingeri 7 faste overvåkningsområ-
der (figur 2.1). Disseområdene ble opprettet i regioner som
samlet representererulike typer landskap og klima. Antall elg
skutt i de utvalgte regioneneutgjør ca 15 % av landetstotale ut-
tak. I noen av områdene hadde vi alleredeforetatt lignende un-
dersøkelserslik at det fantes sammenlignbaredata fra perioden
før 1991, blant annet inkluderer overvåkningsregionene3 av de
4 studieområdenesom inngikk i "Elg-skog-samfunn" prosjektet.
Av praktiske årsaker ble materialet hovedsakeligsamlet inn fra
hele kommuner eller driftsplanområder/elgregioner.
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Figur2.1
Antall prøver innsamlet i overvåkingsprogrammeti perioden 1991-95. - The total number of
moosesamplescollectedin the different monitor-areasduring the period 1991-95.
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Troms

Overvåkningsområdet i Troms involverer de 9 kommunene
Tromsø, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa,Dyrøy,
Lenvik(fastlandsdelen)og Balsfjordsomtil sammendekker48 %
av fylkets areal (figur 2.1). Tromsøkommune ligger ute ved kys-
ten, mensde øvrige ingår i Midt-Tromsviltregion. Hoveddelenav
det innsamlete materialet kommer fra Bardu og Målselv som
også har de viktigste beiteområdene,spesieltvinterstid (Sæther
m.fl. 1992). De indre områdene i øst domineresavvide elvedaler
og større alpine områder med fjell opp til 1 600 m høyde.
Kystområdenei nord og vest karakteriseresav store fjorder og til
dels høyebratte fjell.

Det er store klimatiskeforskjeller mellom de ytre og indre strøk,
og store svingninger mellom år. De indre delene har et tørt inn-
landsklima, mens de nordlige og vestlige delene har vesentlig
større nedbørsmengder.I innlandet er det generelt mye kaldere
om vinteren og varmereom sommerenenn i de kystnærestrøke-
ne (appendiks 1).

Dominerendetreslager bjørk og stedvisfuru i fjellsidene, ispedd
rogn, hegg, osp og gråor. I dalbunnen langs hovedvassdragene
finnes forskjellige vierarter, selje,furu og bjørk. Bjørk er det do-
minerendetreslaget i de ytre strøkene.Destørstefuruskogsarea-
lene finnes på moene i Målselvkommune. Regionenhar en høy
produksjon av høykvalitetsbeitearter i sommersesongen(Sæther
m. fl. 1992).

I overvåkingsperiodenble det gjennomsnittlig felt litt over 60 %
kalvog åring, der kalveandelenutgjorde 40 % av det samleteut-
tak. Ku-uttaket utgjør i overkant av 10 % av totaluttaket og fel-
lingsprosentener på ca. 80 % av tildelte dyr (appendiks 2).

Nordland

I Nordland er det samlet inn materiale fra de tre kommunene
Vefsn,Graneog Hattfjelldal, som utgjør 17 % av Nordlandfylkes
samleteareal(figur 2.1). Vefsndalføretsomgår gjennom helere-
gionen er det mest markante geografiske karaktertrekket. De
sørøstredelene av regionen har fjell opp i 1 600 meters høyde,
men det mesteav regionen ligger vesentlig lavere.Delerav om-
rådet er preget av sin kystnærebeliggenhet, noe som medfører
tildels mye nedbørog meget storesnømengderom vinteren. I de
østre deleneav innlandet er det vesentligtørrere og mindre snø.
Det er relativt kjølig sommer som vinter i hele regionen (appen-

diks 1). Sett under ett domineresovervåkningsregionenav gran-
og furuskog med bjørk i overgangentil snaufjellet. Deøstredele-
ne av regionen nyter godt av kalkrik grunn med urter i feltsjiktet
(Korsmo 1993).

Det ble i overvåkningsperiodenfelt noe under 60 % kalv og
åring, der kalveandelenavtotaluttaket bare utgjør 15 %. Det fel-
les i overkant av 15 % eldre kyr og ca. 80 % av de tildelte dyra
ble felt (appendiks 2). I overvåkningsområdeti Nordland har det
pågått innsamling av overvåkningsdata helt tilbake til 1967.
Dette utgjør et verdifullt referansemateriale.

Nord-Trøndelag

Det ble samlet data fra de 6 kommunene Meråker, Stjørdal,
Frosta,Levanger,Verdal og Inderøyi den sørligedelen av fylket
(figur 2.1), med Stjørdalkommunesomden klart størstebidrags-
yteren. Dissekommunene utgjør 21 % av fylkets samleteareal.
Overvåkingsregionenstrekkersegfra Trondheimsfjordeni vestog
østover til svenskegrensa.Terrenget stiger jevnt fra havnivåog
opp til ca 1 000 metershøydei øst overen strekning på ca 8 mil.

Regionenhar mildevintre og lite snølangsfjorden med myened-
bør sommerstid.Det er relativt kjølig om sommerenog generelt
laveretemperatur i innlandet gjennom hele året (appendiks 1).

Store deler av de lavereliggendeområdene langs Trondheims-
fjorden er dominert avjordbruksareal,ellerser gran- og furuskog
mestdominerende.

Det felles over 70 % kalv og åring, der kalveandelenutgjør hele
45 % av det totale uttaket. Uttaket av eldre kyr utgjør i overkant
av 10 % , mensca. 90 % av tildelte dyr ble felt (appendiks 2).

Oppland

Innsamlingsområdet strekker seg fra Nordre-Land i sør via
Lillehammerog Gausdaltil Sør-Fron,Nord-Fronog Vågå i nord.
Dette omfatter en stor del av Dokkfløy elgregion (figur 2.1).

Disse kommunene utgjør 23 % av fylkets totale areal. Over-
våkingsområdeter en ren innlandsregionuten kystlinje.Storede-
ler av regionen er lokalisert til høyereliggende strøk, med
Jotunheimens fjellmassiver i nordvest, og Mjøsas bredder som
grensei sørøst.Regionenhar et innlandsklima,med tildels store
snømengderog kulde vinterstid, samt kjølige tørre somrer (ap-

pendiks 1). Det mesteav regionen er dominert av granskog, is-
pedd osp og rogn i de lavereliggendedelene,og fjellbjørkeskogi
den høyereliggendedelen av området (Andersen1991).

I kommunene som har innlevert materiale til overvåkingspro-
grammet felles det ca 55 % kalv og åring, der kalveandelenut-
gjør 30 % av det totale uttak. I overkantav 20 % av totaluttaket
utgjøres av eldre kyr. Det blir felt ca. 80 % av tildelte dyr (ap-

pendiks 2).

Hedmark

Innsamlingenehar gått i kommuneneÅsnesog Våler i det som
tidligere var "Elgregion Åsnes-Åmot", et område som på kom-
munenivå utgjør 6 % av Hedmarkssamlete areal (figur 2.1).

Området strekker seg fra Glomma i vest til riksgrensen mot
Sverigei øst. Terrenget er delvissmåkupert med åseropp til ca
600 meters høyde over havet (Erling Ness pers. med.).
Overvåkingsområdethar et stabilt, tørt innlandsklimamedvarme
somrerog kaldevintre (appendiks 1). Overvåkningsregionenhar
store skogsområdermed gran og furu som de dominerendetre-
slag,med innslagav bjørk i høyereliggendestrøk, og lokalefore-
komsterav vierarter i fuktige biotoper (Odden 1996).

Andelen kalvog åring i uttaket utgjør i overkantav65 %, meden

kalveandelpå litt over 30 % avtotaluttaket. Eldrekyr utgjør nær-
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mere 20 % av totaluttaket. Fellingsprosentener på ca. 80 % av
tildelte dyr (appendiks 2).

Vestfold

Overvåkningsområdeti Vestfold utgjøresav de fire kommunene
Larvik,Ramnes,Andebu og Lardali den sørvestligedelen av fyl-
ket samt deler av Treschow-Fritzøeseiendommer i Siljan og
Porsgrunn kommune i Telemark og Kongsberg kommune i
Buskerud(figur 2.1). Regionenrepresentereri hovedsaket kyst-
nært lavlandsområdesom likevelstrekkersegopp til 900 meters
høydei grenseområdetmellomVestfold og Telemark.

Kystsonenav regionen er klimatisk påvirket av sin nærhet til
Oslofjordenog Skagerrakmed relativt milde og fuktige vintre og
tørre varme somrer. Fordi mye av nedbøren gjennom vinteren
kommer som regn har området gjennom flere år hatt snøfattige
vintre. Tilsvarendekan sommertørkeopptre regelmessig.De in-
dre deleneav regionentenderer mer mot innlandsklimamed kjø-
ligerevintre og snøsom blir liggende (appendiks 1). Til dels rike
bergarter (Oslofeltet)og gunstig klima gir en mangfoldig vegeta-
sjon. I de kystnæreområdeneer furu, eik og gran dominerende
treslag, med hyppige innslagav edlere løvskogsom bøk, ask og
lind. Områdeneinnenfor domineresav gran og furu med blåbær
i feltsjiktet.

Det felles ca 55 % kalv og åring, med en kalveandelsom utgjør
litt over 30 % av det totale uttaket. Uttaket av eldre kyr i regio-
nen utgjør ca 20 % av totaluttaket, og av tildelte dyr blir det felt
ca. 90 % (appendiks2).

Aust-Agder

Innsamlingeneer foretatt i de tre kommuneneLillesand,Birkenes
og Ivelandsom samletdanneren sammenhengendegradient fra
kystenog innover i landet. Dissekommuneneutgjør 12 % av fyl-
ketssamleteareal.

Regionenbestårav grunnfjell, hovedsakeliggneisog granitt, noe
som medføreret relativt næringsfattig jordsmonn. Landskapeter
topografisk kupert med smaledaler,og åseropp til 3-400 meters
høyde.Regionener særmerketav mildevintre med lite snø,samt
varme somrer, ofte med tørke (appendiks 1). Hele regionen er
dominert av furuskog. Ved kysten finner vi i tillegg et markant
innslagaveikeskog,menshøyerestrøk i innlandet har tildels stort
innslagav bjørk, rogn, osp og svartor (Moe 1994).

Det føresen jaktpolitikk i regionensom medførerat det felles litt
over 55 % kalv og åring, der kalveandelenbare utgjør i under-
kant av 15 %. Av totaluttaket utgjør andeleneldre kyr nærmere
20 %, mensdet blir felt ca. 90 % av tildelte dyr (appendiks 2).

2.3 Materiale

Data som ikke er innsamletsom et ledd i overvåkningsprogram-
met er innhentet fra følgende kilder: Landareal,jakt- og skogsta-
tistikk fra StatistiskSentralbyrå(SSB),meteorologiskedata fra Det
Norske Meteorologiske Institutt (DNMI) og Sett-elg-data fra
FylkesmennenesMiljøvernavdelinger(MVA).

Datable samlet inn for eldre kyr, kalvog åringer. I tillegg ble data
fra eldreoksersamlet inn i Nordlandog Hedmark.I de andreom-
rådene ble det innsamlet data fra eldre okser i 1991 og 1992.
Gausdalkommune i Oppland finansierteselvaldersbestemmelse
av eldre okser de resterendeår, og data fra disseer benyttet der
dette har vært naturlig. Gjennom heleovervåkningsperiodenble
det samlet inn data fra i alt 18 428 elg (tabell 2.1), mensdet to-
talt ble skutt 27 595 dyr (SSB)i kommunenesom var med i over-
våkningsprogrammet.

Noe av forklaringen på det store spriket mellom antall innleverte
prøverog antall dyr rapportert skutt til SSBligger i den reduserte
okse-innsamlingen. I flere av overvåkningsområdenevar det
imidlertid også en lav andel innleverte kjever fra eldre kyr i for-
hold til antallet kyr skutt. Foreksempelble det i Aust-Agder sam-
let inn kjeverfra færre enn 60 % av antallet kyr skutt. I Hedmark
ble noe over 70 % av kjevenefra eldre kyr innsamlet. Dette be-

Tabell 2.1 Antall innleverte elgprøver til overvåkingsprogrammetfra de enkelte undersøkelsesområdene(se figur 2.1) i perioden
1991-95. - Thesamplessizeof different sex-and age-groupsin the sevendifferent monitor-areasin the period 1991-95.

Region
Region
both

Kalv - begge
kjønn - Calves-
female sexes

Åringsku -
Yearling
male

Åringsokse - Eldre ku -
Yearling Adult female

Eldre okse -
Adult male

Alder ikke
bestemt -
Not aged

Sum -
Total

Troms 948 143 417 320 229 34 2091
Nordland 292 296 491 310 488 16 1893
Nord-Trøndelag 1568 284 714 484 371 64 3485
Oppland 979 302 484 730 534 45 3074
Hedmark 639 236 399 365 300 9 1948
Vestfold 1392 297 498 857 408 89 3541
Aust-Agder 308 426 563 601 472 26 2396

Sum - Total 6126 1984 3566 3667 2802 283 18428
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grensetvesentligde statistiskeanalysene,spesielti Hedmarkder
kun et lite antall eldre kyr ble felt gjennom overvåkningsperioden
(tabell 2.1). I Oppland ble ogsåomkring 70 % av kjevenefra de
eldre kyrne innlevert, men det store antallet kyr skutt i denne re-
gionen (tabell 2.1) medførte likevel at materialet ble relativt
stort. I de resterendeområdeneble mellom 80 og 100 % av kje-
venefra eldre kyr innsamlet,noe som må karakteriseressom me-
get bra.

Datafor slaktevekter oppgitt for 16 245 dyr (59 % av alle skutte
dyr)og det ble målt kjeverfra 7 800 dyr (28 % av alleskutte dyr).
Elgsom ikke brunsterog skytessent i jakta vil, som følge av fort-
satt vekst, kunneværetyngre enn dyr i sammealdersgruppesom
skytestidlig. Tilsvarendevil oksenetape vekt under brunstensom
følge av økt aktivitet og redusertnæringsinntak(Miquelle 1990).
Detvar imidlertid liten variasjonmellomår i den gjennomsnittlige
fellingsdato for de forskjellige kjønns og aldersgruppene, noe
som tilsier at effekten av vekt-økning eller -tap vil ha liten inn-
virkning på vektvariasjonenmellom år. Småforskjeller i jaktstart
mellom overvåkningsområdermedførte også små forskjeller i
gjennomsnittlig fellingsdato (se f.eks. tabell 3.10). Effekten av
fellingsdag på vektforskjellenemellom områder er derfor ubety-
delig i forhold til den vektvariasjonensom skyldesandre forhold.

Fraalle hunndyr eldre enn kalv skulle det innlevereslivmor med
eggstokker. Komplette eggstokkprøver ble bare innlevert fra 2
775 (49 %) av 5 631 skutte elgkyr (tabell 2.2). Den laveandelen
skyldtesdelvisat prøveneikke ble innlevertog delvisdet at jeger-
ne var for nitid i sin renskjæringav livmoraog dermed skarvekk
eggstokkene(tabell 2.2). Dette var i varierendeomfang et gjen-
nomgåendetrekk i alle områdene (tabell 2.2). Det laveantallet
korrekt behandlet og innleverte eggstokker har i vesentlig grad
begrenset materialstørrelsensom ligger til grunn for reproduk-
sjonsanalysene.

2.4 Metode

Alle vektene ble målt lokalt som standard slaktevekt (Langvatn
1977). Slaktevektenutgjør ca 55 % av levendevektpå høsten
(Markgren 1982). Tilsvarendeble utskjæring av underkjeve og
eggstokker utført avjegerne og sidensamlet lokalt for fellesfor-
sendelsetil NINA i Trondheim.

Pålaboratoriet ble først kjevenerenskåretfor kjøtt og kjeveleng-
den målt med skyvelære.Kjevelengdengir et mål på elgensfysis-
ke vekst. Dette målet er mindre avhengig av elgens kondisjon
enn slaktevekten.Hvertenkelt individ ble deretter aldersbestemt,
kalverog åringer på grunnlag av tannsammensetning,mensel-
dre dyr måtte prosesseresytterligere (Haagenrud1978). Etter å
ha kokt kjeven ble to framtenner trukket og tannrøttene prepa-
rert ved laboratoriet. Preparateneviser nå vekstsoner,omtrent
som årringer i et tre, der alderen kan bestemmesved avlesingi
mikroskopeller lysskjerm.

Etterå ha fiksert eggstokkenepå 10 % formalin, ble de snittet og
avlest. Kun eggstokker fra kyr hvor begge eggstokkenevar inn-
samletble analysert.Fradisseeggstokkeneble det avlestantallet
gule og brune legeme.Gule legemergir en indikasjonpå at dyret
er i ferd med å få/har hatt eggløsning(brunst),mensbrune lege-
mer indikererdrektighet inneværendeår (Langvatn1992).Begge
målene kan brukes til å beregne alder for kjønnsmodning.
Tilsvarendegir begge måleneet mål på andelen reproduserende
kyr innen de respektivealdersgrupperi bestanden. I den reste-
rende delen av rapporten benevnervi ofte produktiviteten som
en rate. Drektighetsraten angir andelen kyr innen hver alders-
gruppe (og eventuelt år) somvisersporav drektighet inneværen-
de år. Eggløsningsratenviser tilsvarendeandelen av kyr innen
hveraldersgruppesomviserspor av eggløsning.

Tabell 2.2 Antall prøver av eggstokker. (%) angir innlevert-andeleni forhold til det potensielleantallet prøver. - Thenumber of ovari-
es handed in from femalesshot in the monitor-areas. (%) denotes the proportion of ovariesin relation to the total number of female
mooseharvestedwithin the areas.

Region Komplett prøve - Ikke innlevert prøve - Forbyttet prøve - Feilkappet prøve - Potensielt antall prøver-

Region Complete samples Samples not handed Exchanged samples Samples handed Potential number of




(%) in (%)




in without ovaries samples with ovaries *





(%)




Troms 297 (65) 50 (11) 6 106 (23) 459
Nordland 243 (40) 192 (32) 8 161 (27) 604
Nord-Trøndelag 332 (43) 172 (22) 7 254 (33) 765
Oppland 584 (56) 191 (19) 13 244 (24) 1032
Hedmark 254 (42) 207 (35) 1 137 (23) 599
Vestfold 632 (55) 271 (24) 9 239 (21) 1151
Aust-Agder 433 (42) 342 (33) 10 236 (23) 1021

Sum - Total 2775 (49) 1424 (25) 54 1377 (24) 5631

* Potentialsamplesize
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2.5 Bestandsutviklingen i følge Sett-




Elg og avskytningsstatistikken

Denkommunaleviltforvaltninga samlerhvert år inn data overan-
tallet elg observertav hvert enkelt jaktlag. DisseSett-Elg-dataene
blir benyttet til å få et mål på relativtetthet og kjønnsforhold i be-
standende enkelteår. Elgobservasjonenespesifiserestil seksfor-
skjellige kategorier; kalv, åring, voksne okser, voksne kyr uten
kalv, kyr med en kalv, kyr med to kalver og en gruppe med
uidentifisertedyr.

I denne rapporten benyttervi det totale antallet dyr observertun-
der jakta i forhold til antall jegerdagsverk som en indeks på
bestandstettheten ('sett pr dag') (figurene 3.1-3.4). Kjønns-
forholdet i bestandener på tilsvarendemåte estimert som antal-
let okser observertpr ku gjennom hele jakta ('okse pr ku'). Som
en indeks på produksjonsevneni bestandenbenyttet vi antallet
kalvobservertpr ku ('kalv pr ku') og antallet kalv pr kalveførende
ku ('kalv pr kalvku').

Data fra Sett-elg blir som oftest benyttet innen den lokale for-
valtningen for å gi et relativt bilde på utviklingen innen bestan-
den. Hvor presist disse observasjonenefaktisk beskriver be-
standsutviklingener imidlertid usikkertda flere faktorer vil kunne
påvirke antallet og sammensetningenav elg observert innen et
område mellom år. Enkelteundersøkelsertyder såledespå at an-
tall observerteelg gjennom jakta vil kunne øke selv der det fak-
tiske antallet avtar (Ericsson& Wallin 1993). Et studie utført på
elgmaterialet innsamlet fra overvåkningsområdeti Nordland si-
den 1967 viser imidlertid at antallet dyr sett pr dag var nært kor-
relert med bestandsutviklingenrekonstruert fra det sammejakt-
materialet (Solberg & Sæther upubliserte data). Tilsvarendevar
det et nært forhold mellom 'kalv pr ku'- og 'okse pr ku'-
indeksenefra Sett-Elg og de tilsvarenderekonstruerteverdiene.
Dette indikerer at utviklingen over tid i både bestandsstørrelse,
produktivitet og kjønnsforhold med relativt stor sikkerhet kan
fastsettesfra Sett-E/g-materialet.

Ensammenligningav Sett-E/g-verdienemellom områder vil nød-
vendigvisvise større variasjonsom følge av varierendenaturfor-
hold og jaktpraksis innen de respektiveovervåkningsområdene.
Det er imidlertid grunn til å tro at dette i første rekke vil påvirke
antallet dyr sett pr dag, men i mindre grad antallet 'okser pr ku`
og `kalvpr ku' med mindre observerbarhetenav okserog kyr va-
rierer mye mellom områder. Med den store variasjonendet er i
antallet dyr sett pr dag mellom områder er det likevelsannsynlig
at 'sett pr dag'-indeksenogsågir et relativt bra bilde på større re-
gionalevariasjoneri bestandstetthet.

Med bakgrunn i fellingsdatatilgjengelig fra StatistiskSentralbyrå
(SSB)utarbeidetvi i tillegg til Sett-E/g-statistikkogsåjaktstatistikk
(avskytningsstatistikk) for de enkelte overvåkningsområdene
gjennom overvåkningsperioden(appendiks 2). Denne er utar-
beidet på bakgrunn av fellingsdata fra hele kommuner. For de
overvåkningsområdenesom ikke er avgrensetav hele kommuner
er jaktstatistikken og Sett-E/g-statistikkenkun bearbeidet for
'kjerneområdene'. I Vestfold er derfor Sett-Elg kun bearbeidetpå
bakgrunn av data innsamlet fra Vestfoldkommunene Larvik,
Ramnes,Andebu og Lardal. I tillegg inkluderesavskytningsdata

fra Siljani Jaktstatistikkenfor Vestfold, mensdata fra Kongsberg
og Porsgrunn ikke er med. Tilsvarende er fellingsdata for
Hedmarkbasert på antallet dyr skutt i heleÅsnesog Våler kom-
mune, mensSett-Elg-data er innhentet kun fra den delen av dis-
se to kommunene som tilhører overvåkningsområdet(alt øst for
Glomma=ca75 % av disseto kommunene).Fellingsdatafra den
lille delen av Elverumkommune som er inkludert i overvåknings-
området i Hedmarker ikke inkludert i jaktstatistikken. I Oppland
er fellingsdatafor heleVågå kommune inkludert i jaktstatistikken
selv om kun en liten del av Vågå kommune er med i overvåk-
ningsområdet.

2.6 Statistiske metoder

De vanligstestatistiskemål som er benyttet i rapporten er gjen-
nomsnittsverdier.Gjennomsnittsverdiener summenav alle verdi-
ene innen en gruppe (f. eks. alle vektene av skutte dyr innen en
kjønns- og aldersgruppe)dividert med antallet verdier. Som et
mål på spredningen av verdiene som ligger til grunn for gjen-
nomsnittet benytter vi standardavviket(SD).Høyestandardavvik
betyr at spredningen av enkeltverdiene er stor (f. eks. mange
høyeog mange laveverdier).Småstandardavvikvisertilsvarende
at en stor andel av enkelt verdiene ligger nær gjennomsnittet.
Standardavviketer viktig å kjenne til for å teste om gjennom-
snittsverdienefor to stikkprøverfra sammebestand(f. eks.to for-
skjelligeår) kan sieså værestatistiskulike. Stordifferansemellom
gjennomsnittsverdieneog lavestandardavvikmedførerøkt sann-
synlighetfor at gjennomsnittsverdieneer statistiskforskjellige.

I tillegg til standardavviketvil antallet enkeltverdiersom ligger til
grunn for gjennomsnittet være avgjørendefor om to gjennom-
snitt er statistiskforskjellige.To gjennomsnitt som hverbygger på
få enkeltverdier vil ofte ikke være statistisk forskjellige selv om
standardavvikeneer .laveog differansen mellom gjennomsnitts-
verdiene er stor. Et lavt antall verdier innen hver gruppe (stikk-
prøve) vil vesentlig begrense styrken av de statistiske testenes
evne til å påvise forskjeller og sammenhenger i materialet.
Metoder som er benyttet for å analyserefor forskjeller er One-
way Anova, t-test, chi-kvadratanalyserog sign-test.

Signifikansnivåetangir sannsynlighetenfor at forskjellenesomob-
servereser forårsaketav tilfeldigheter. Nårvi kun benytter begre-
pet 'signifikant forskjellige' betyr dette at forskjelleneeller sam-
menhengene(seunder)somer analysert,er forårsaketavtilfeldig-
heter i mindre eller lik 5 % av tilfellene. Med andre ord, når den
gjennomsnittligeslaktevekteni to stikkprøverfra sammebestandi
to påfølgendeår er signifikant forskjellige,betyr det at forskjellen
med mindreeller lik 5 % sannsynligheter forårsaketavtilfeldighe-
ter i innsamlingsmaterialet.Med andreord er det en stor sannsyn-
lighet for at gjennomsnittsverdieneavspeileren reell forskjell mel-
lom de to årene.Utfra en allmentakseptertkonvensjonaksepteres
kun forskjellerellersammenhengermedet signifikansnivåpå min-
dre eller lik 5 %. Dermedreduseresmulighetenfor å påpekefor-
skjellerellersammenhengersom kun opptrer på slump. I teksten,
tabellene og i figurene angis signifkansnivåetsom p-verdier. En
p<0.05angirat signifikansnivåetpå 5 % ertilfredsstilt.Enkelteste-
derangisp-verdienogsåsomlavereenn0.01 eller0.001. Dettebe-
tyr at sannsynlighetenfor at forskjellenellersammenhengenkuner
en tilfeldighet er mindreeller lik henholdsvis1 % og 0.1 %.

13© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 
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Vi har ogsåanalysertfor sammenhengermellom grupper av ver-
dierved hjelp av korrelasjonsanalyser.Tilsvarendebenyttesregre-
sjonsanalyserfor å se på effekten av en variabel(x) på en annen
variabel (y). Sammenhengeneller effekten er da beskrevetsom
signifikant dersom det er liten sannsynlighetfor at den skyldes
slump, eller som ikke signifikante dersomsannsynlighetenfor at
den opptrer på slump er stor (høyereenn 5 %). Korrelasjons-og
regresjonskoeffisientenekanværepositiveeller negative.Positive
koeffisienterbetyr at høyeverdier i den ene gruppen (f. eks.slak-
tevekter) samsvarermed høye verdier i den gruppen den sam-
menlignesmed (f. eks. gevirstørrelse),og tilsvarendeat lavever-
dier i den første gruppen samsvarermed laveverdier i den andre
gruppen (figur 3.28). Negativekoeffisienter betyr at laveverdier
i en gruppe samsvarermed høyeverdier i den andre gruppen (fi-
gur 3.48). Korrelasjonskoeffisienteneer angitt som r (parame-
trisk korrelasjon)eller rsp(ikke-parametriskkorrelasjon=Spearman
korrelasjon).

3 Resultat

3.1 Bestandsutvikling

Antallet elg observertpr jegerdagsverk(sett pr dag)viste med ett
unntak, en markant økning tidlig i overvåkningsperiodenmed en
påfølgende nedgang i slutten av perioden (figurene 3.1-3.4). I
Hedmarknåddederimot 'sett pr dag'-indeksenen topp i 1990 (fi-

gur 3.3) og avtok deretter gjennom hele overvåkningsperioden
med unntak av siste året. I 1991 var det en påfallendemarkant
nedgang i 'sett pr dag'-indekseni Aust-Agder,Vestfold, Oppland
og delvisi Hedmark.Denkonsistentenedgangeni heleSør-Norge
antyderat en fellesfaktor har påvirketantallet elg observertdette
året. Detvar imidlertid ingentilsvarendenedgangi fellingsprosen-
ten (appendiks 2) ellerendring i antalletjegerdagsverkpr elg felt.
Med andreord tydet det ikke på at det var spesieltvanskeligå fyl-
le kvotensin dette året. Årsakentil dette er ukjent.
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Figur 3.1
Antall felte dyr (hel kurve/venstreakse)og antall elg sett pr dag
(stiplet kurve/høyreakse) under jakta i Tromsi perioden 1986-
95 og i Nordland i perioden 1987-95. - Theannual number of
moose harvested(solid line/left axis),and the number of moose
observedper hunter-day (broken line/right axis)during the hun-
ting seasonin Tromsin the period 1986-95,and in Nordland in
the period 1987-95.
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Det var også en økning i antallet dyr felt (jaktuttaket) i den første

delen av overvåkningsperioden med en påfølgende nedgang i

jaktuttaket mot slutten av perioden (figurene 3.1-3.4). I Troms

var det en økning i jaktuttaket gjennom hele perioden (figur
3.1). Det var dermed en nær samvariasjon mellom antallet elg

sett pr dag og utviklingen i antallet elg skutt i regionen (figure-
ne 3.1-3.4). Et gjennomgående trekk var imidlertid at nedgang-

en i jaktuttaket skjedde ett til to år etter nedgangen i 'sett pr

dag'-indeksen, noe som trolig skyldtes en forsinket justering av

kvotene i forhold til bestandsstørrelsen. Det kan derfor tyde på at

nedgangen i alle områdene kom som en følge av økt beskat-

ningstrykk. Denne økningen i jakttrykket fortsatte i den første fa-

sen av nedgangsperioden ettersom jaktuttaket var høyt i forhold

til bestandsstørrelsen målt ved 'sett pr dag'-indeksen. Dette gav

seg også utslag i en gjennomgående lavere fellingsprosent i ned-

gangsårene enn i oppgangsårene (appendiks2), noe som var å

forvente hvis kvotetildelingen i forhold til bestandsstørrelsen var

stor. Disse resultatene tyder på at bestandsutviklingen i de re-

spektive overvåkningsområdene i stor grad ble påvirket av jakt-

utta ket.

Det nære forholdet mellom jaktuttaket og Sett pr dag'-indeksen

fra Sett-Elgantyder at begge parametrene gir et godt bilde på

den relative variasjonen i bestandsstørrelse. For å få et inntrykk

av forholdet mellom områdene, sammenlignet vi den gjennom-

snittlige 'sett pr dag'-indeksen gjennom overvåkningsperioden

med en tetthets-indeks basert på det gjennomsnittlige antallet

dyr skutt pr 10 km2 skog og myrareal innen de respektive over-

våkningsområdene. Som vist i figur 3.5 var den generelle tren-

den en økning i den gjennomsnittlige 'sett pr dag'-indeksen

med antallet dyr skutt pr 10 km2 (r=0.73, p=0.06), men varia-

sjonen var stor (figur 3.5).

0.56

0.54

0.52 1)

0.50

0.48

Nord-Trøndelag
650 0.46

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

År

Figur 3.2
Antall felte dyr (hel kurve/venstreakse)og antall elg sett pr dag
(stiplet kurve/høyreakse) under jakta i Nord-Trøndelagi perio-
den 1990-95. - Theannual number of moose harvested (solid
line/left axis),and the number of moose observedper hunter-
day (broken line/right axis)during the hunting seasonin Nord-
Trøndelagin the period 1990-95.
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Figur 3.3
Antall felte dyr (hel kurve/venstreakse)og antall elg sett pr dag
(stiplet kurve/høyreakse) under jakta i Oppland og Hedmark
perioden 1988-95. - The annual number of moose harvested
(solid line/left axis), and the number of moose observed per
hunter-day (broken line/right axis)during the hunting seasonin
Oppland,and in Hedmarkin the period 1988-95.
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Figur 3.4
Antall felte dyr (hel kurve/venstreakse)og antall elg sett pr dag
(stiplet kurve/høyre akse) under jakta i Vestfold i perioden
1986/1988-95 og Aust-Agder i perioden 1986-95. - Theannual
number of moose harvested (solid line/left axis),and the num-
ber of moose observedper hunter-day (broken line/right axis)
during the hunting seasonin Vestfoldin the period 1986/1988-
95 and in Aust-Agder in the period 1986-95.
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1,4 Den størsteandelen av eldre dyr (2 år) ble skutt som 2- og 3-
åringer (figurene 3.6-3.14) hos begge kjønn. Spesieltfremtre-
dende var dette blant okseneder 60-75 % av de voksneoksene
i uttaket var 3 år eller yngre (figurene 3.12 og 3.14).

Kyr

En signifikant årsvariasjon i alderssammensetningble funnet
blant voksne kyr i Nordland (figur 3.14, x2=16.48, df=8,
p<0.05), Oppland (figur 3.8, x2=15.62, df=8, p<0.05) og Aust-
Agder (figur 3.10, x2=25.29, df=8, p<0.01). Aldersfordelingen
av eldre kyr i Troms (figur 3.6, x2=14.64, df=8, p=0.06), og i

Vestfold (figur 3.9, x2=14.43, df=8, p=0.07) endret seg også
gjennom perioden, men denne forskjellenvar ikke signifikant. I
alle disseområdene var det en dreining mot eldre kyr i avskyt-
ningen mot slutten av perioden. I alle områdenesamlet skjedde
det en økning i gjennomsnittsalderentil kyrne i jaktuttaket gjen-
nom overvåkningsperioden(Signtest: p<0.01).

	

6 Okser

	

•
Årsvariasjoneni aldersfordeling blant okseneble kun analyserti
Hedmark(figur 3.11) og Nordland(figur 3.13) på grunn avfå år
med okseinnsamling i de andre områdene. I Hedmark og
Nordlandskjeddedet endringer i alderssammensetninggjennom
perioden (Nordland, figur 3.13, x2=26.79, df=12, p<0.01;
Hedmark,figur 3.11, x2=39.89, df=12, p<0.001). I Nordlandvar
det spesieltaldersfordelingenblant 2- og 3-åringene i de to før-

10 ste åreneav perioden som viste stor variasjonved at det relative
uttaket av 2-åringer var betraktelig lavere i 1991 (figur 3.13). I
Hedmark var årene 1992 og 93 særmerketav at uttaket inne-
holdt mange unge okser (figur 3.11).
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Figur3.5
Gjennomsnittligantall elgsett pr dag i overvåkningsperiodeni for-
hold til bestandstetthetsindeksenmålt som gjennomsnittligantall
dyr skutt pr 10 km2 i samme periode (r = 0.58, p > 0.10).
1=Troms,2=Nordland, 3=Nord-Trøndelag,4=Oppland, 5=Hed-
mark, 6=Vestfold, 7=Aust-Agder.- Themean number of moose
observedper hunter-day ('sett pr dag') in the period 1991-95 in
relation to a population density index ('bestandstetthet index')
measuredas the meannumberof mooseharvestedper 10km2in
thesameperiod.

I alleområdenevar gjennomsnittsalderenblant voksne år) kyr
høyere enn blant voksne okser i innsamlingsmaterialet(tabell

3.1). Det var også en signifikant variasjon i gjennomsnittsalder
mellom overvåkningsområdeneblant kyr (Kruskall-Wallis1-way,
x2=40.26, df=6, p<0.001 ) og okser (Kruskall-Wallis 1-way,
x2=43.77, df=6, p<0.001 ). Høyestealder på kyrne ble i gjen-
nomsnitt funnet i Vestfold og lavest i Nordland og Aust-Agder
(tabell 3.1). Blant oksene var gjennomsnittsalderen høyest i
Aust-Agder og lavesti Hedmark(tabell 3.1).
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Figur 3.6
Aldersfordelingen for kyr skutt i
Troms i perioden 1991 til 1995.
Alder 12 er dyr 12 år og eldre. n =
antall. - The age-distribution of
females harvested in Troms in the
period 1991-95. 'Alder 12' is all
females 12-years-oldand older. x-
axis are proportions in percent, and
n denotes the samplesize.

Figur 3.7
Aldersfordelingen for kyr skutt
Nord-Trøndelagi perioden fra 1991
til 1995. Alder 12 er dyr 12 år og
eldre. n = antall. - Theage-distribu-
tion of females harvested in Nord-
Trøndelag in the period 1991-95.
'Alder 12' is all females 12-years-old
and older. x-axis are proportions in
percent, and n denotes the sample
size.
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Figur 3.8
Aldersfordelingen for kyr skutt i
Oppland i perioden 1991 til 1995.
Alder 12 er dyr 12 år og eldre. n =
antall. - The age-distribution of
femalesharvestedin Oppland in the
period 1991-95. 'Alder 12' is all
females 12-years-oldand older. x-
axis are proportions in percent, and
n denotes the samplesize.
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Figur 3.9
Aldersfordelingen for kyr skutt i
Vestfold i perioden 1991 til 1995.
Alder 12 er dyr 12 år og eldre. n =
antall. - The age-distribution of
femalesharvestedin Vestfold in the
period 1991-95. 'Alder 12' is all
females 12-years-oldand older. x-
axis are proportions in percent, and
n denotesthe samplesize.

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40


Andel dyr i prosent

1991 n=116 1992 n=115 1993 n=144 1994 n=124 1995 n=100

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40


Andel dyr i prosent

12


10

<'-r)8

< 6

4


2

Figur3.10
Aldersfordelingen for kyr skutt i
Aust-Agder i perioden 1991 til
1995. Alder 12 er dyr 12 år og
eldre. n = antall. - Theage-distribu-
tion of females harvested in Aust-
Agder in the period 1991-95. 'Alder
12' is all females 12-years-oldand
older. x-axisare proportions in per-
cent, and n denotes the sample
size.
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Figur3.11
Aldersfordelingen for okser skutt i
Hedmark i perioden 1991 til 1995.
Alder 7 er dyr 7 år og eldre. n =
antall. - The age-distribution of
males harvestedin Hedmark in the
period 1991-95. 'Alder 7' is all
males 7-years-oldand older. x-axis
are proportions in percent, and n
denotes the samplesize.
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Figur 3.12
Aldersfordelingen for kyr skutt
Hedmark i perioden 1991 til 1995.
Alder 12 er dyr 12 år og eldre. n = 12
antall. - The age-distribution of
females harvested in Hedmark in
the period 1991-95. 'Alder 12' is all
females 12-years-oldand older. x-
axisare proportions in percent, and
n denotes the samplesize.
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Figur 3.13
Aldersfordelingen for okser skutt i
Nordland i perioden 1991 til 1995.
Alder 7 er dyr 7 år og eldre. n =
antall. - The age-distribution of
males harvested in Nordland in the
period 1991-95. 'Alder 7' is all
males 7-years-oldand older. x-axis
are proportions in percent, and n
denotes the samplesize.
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Figur 3.14
Aldersfordelingen for kyr skutt i
Nordland i perioden 1991 til 1995.
Alder 12 er dyr 12 år og eldre. n =
antall. - The age-distribution of
females harvested in Nordland in
the period 1991-95. 'Alder 12' is all
females 12-years-oldand older. x-
axis are proportions in percent, and
n denotes the samplesize.
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Tabell 3.1 Gjennomsnittsalderfor skutte voksne dyr (2 år ) innen de forskjellige overvåkningsområdenei perioden 1991-1995. I
perioden 1993-1995 ble det kun samlet inn kjever av eldre okser fra Nordland og Hedmark. I tillegg har vi inkludert alder fra okser
skutt i Gausdali Oppland i denneperioden. SDangir standardawiket og N angir antallet. - Themeanage of adult year old) males
and femalesharvestedin the sevenmonitor-areas in the period 1991-95. SDdenotes the standard deviation. N denotes the sample
size.

Region- Region Kjønn - Sex




1991 1992 1993 1994 1995 1991-95

Troms Okse- Male Alder - Age 3.11 2.78




2.92




SD 1.61 1.16




1.38




N 80 107




187

Ku - Female Alder - Age 5.09 4.80 4.71 5.35 6.48 5.39




SD 3.23 3.50 3.36 4.32 4.85 4.09




N 32 55 68 78 84 317
Nordland Okse- Male Alder - Age 3.30 2.63 2.71 2.94 3.15 2.91




SD 1.59 1.00 .93 1.14 1.48 1.24




N 81 115 109 103 80 488
Ku - Female Alder - Age 4.00 4.28 5.15 5.15 4.99 4.83




SD 3.2 3.33 4.21 4.22 3.54 3.82




N 30 58 67 82 72 309
Nord-Trøndelag Okse- Male Alder - Age 3.03 2.70





2.85




SD 1.96 1.29





1.64




N 117 133





250
Ku - Female Alder - Age 4.71 4.95 4.75 4.95 5.52 4.99




SD 3.26 4.07 3.34 3.88 4.02 3.75




N 68 96 103 112 101 480
Oppland Okse- Male Alder - Age 3.49 3.16 2.88 2.85 2.81 3.17




SD 1.98 2.44 1.40 1.11 1.44 2.00




N 150 170 69 41 42 472
Ku - Female Alder - Age 5.60 5.32 5.41 6.09 5.90 5.65




SD 3.91 3.65 4.21 4.39 4.24 4.08




N 164 136 163 139 126 728
Hedmark Okse- Male Alder - Age 3.40 2.45 2.49 3.07 2.81 2.83




SD 1.79 1.07 1.18 2.23 .93 1.56




N 82 85 69 42 21 299
Ku - Female Alder - Age 5.46 4.88 4.96 5.32 6.47 5.19




SD 3.80 3.40 3.88 4.37 5.04 3.86




N 100 98 107 41 19 365
Vestfold Okse- Male Alder - Age 3.13 3.35





3.26




SD 1.53 1.87





1.74




N 158 218





376
Ku - Female Alder - Age 5.00 5.77 5.89 6.00 5.71 5.73




SD 3.36 3.98 4.19 3.71 3.63 3.85




N 134 189 238 188 105 854
Aust-Agder Okse- Male Alder - Age 3.49 3.24





3.35




SD 1.48 1.94





1.76




N 152 197





349
Ku - Female Alder - Age 4.74 4.72 4.65 4.52 5.66 4.82




SD 3.06 3.19 3.40 3.00 3.99 3.34




N 116 115 144 124 99 598
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3.3 Kjønnssammensetningen for kalv
og åring i jaktuttaket

Detvar gjennomgåendeen overvektav okseri jaktuttaket av kalv
i perioden 1986-95. Et unntak var det høyere kukalvuttaket i
Nordland (appendiks 3). Det var imidlertid ingen signifikant
variasjoni kjønnsratemellomovervåkningsområdene(GLIMx2=-
6.97, df=6, p > 0.10). Det var i gjennomsnitt signifikant flere ok-
sekalvi forhold til kukalv i jaktuttaket i alle områdenefra og med
Nord-Trøndelagog sørover (t-test, df=9, p<0.05), men ikke i
Tromsog Nordland(t-test, df=9, p>0.05). Det kan derfor tyde på
at det fødes en overvekt av oksekalvi de fem sørligsteovervåk-
ningsbestandene.I Tromsvar det en signifikant økning i oksean-
delen i perioden 1986-95 (r=0.65, n=10, p<0.05). Ingen signifi-
kante endringer ble funnet i de andre områdene(p > 0.05).

I alle områdenevar det et signifikant større uttak av åringsokser
sammenlignetmed åringskyr(t-test, df=9, p<0.05). Det var i til-
legg en stor variasjonmellom overvåkningsområdenei andelen
åringsokser i uttaket (appendiks 3, GLIM x2=-155, df=6,
p<0.001). Uttaket av okser i forhold til kyr blant åringene var
størst i Tromsog Nord-Trøndelagder mer enn 2 åringsokserble
skutt pr åringsku,og lavesti Aust-Agder (appendiks 3). I tillegg
sank okseandeleni uttaket av okseåringergjennom perioden i
Aust-Agder (r=-0.77, n=10, p<0.01). Dette medførte at kun en
svakovervektavåringsokseri forhold til åringskyrbleskutt i Aust-
Agder i slutten av perioden (appendiks 3). Vi fant ingen signifi-
kante endringer i okseandelengjennom perioden i de andre om-
rådene(p > 0.10).

Tidligerestudier har påpektat kyr med enkeltkalv har høyerean-
del oksekalv enn kyr med tvillingkalv (Haagenrud & Lørdahl
1979). I overvåkningsmaterialetvar det en tilsvarendehøyerean-
del oksekalvi jaktuttaket av enkeltkalv (54 %) i forhold til i jakt-
uttaket av tvillingkalver (44 %) (Z=2.72, p<0.05). Okseandelen
var imidlertid ikke signifikant forskjellig fra 50 % i verkenjaktut-
taket av tvillingkalv (Z=-1.28, p>0.10) eller i jaktuttaket av en-
keltkalv (Z=1,73, p=0.09). Våre resultat viste også en trend mot
en høyereandeloksekalvi de bestandeneder den observertetvil-
lingraten ('kalv pr kalvku')var lav(Spearmanrank rsp=-0.59,n=7,
p=0.16).

Gjennom perioden 1986-1995var det ingen statistisksignifikant
sammenheng mellom den årlige kjønnsraten i kalveuttaket og
den observertetvillingraten (p > 0.10 i alle områdene).Dette kan
skyldesdet relativt laveantallet år med tilgjengelig data for ana-
lysen,og stor feilvariasjoni hvilket kjønn som skytesunder jakta i
forhold til hva som er tilgjengelig i bestanden. I Nordland er det
imidlertid tilgjengelig et langt større antall år med Sett-Elg-data

ettersom slike data er samlet inn siden 1968 (Solberg& Sæther
1994).Vi undersøktederfor sammenhengenmellom kjønnsraten
i kalveuttaketog den observertetvillingraten i dette større mate-
rialet. Fordi kun meget få kalverble felt de første årene måtte vi
ekskludere 1968 og 1973 fra analysenog i tillegg slå sammen
verdienei perioden 1969-72og 1974-76 for å få flere enn 10 kal-
ver i hver gruppe. Vi fant da en signifikant reduksjon i andelen
oksekalvi avskytningenmed en økning i den observertetvilling-
raten i bestanden (appendiks 4, Spearman rank r5p=-0.46,
n=21, p<0.05). Som det framgår av figuren i appendiks 4 er

imidlertid den statistiskesignifikansenav dette resultatet relativt
avhengigav to meget skjevekjønnsrater(mellom2 og 3 oksekalv
pr kukalv)registrerttidlig i perioden.Detvar i tillegg en reduksjon
i andelen oksekalv i avskytningengjennom perioden (Spearman
rank r5p=-0.62,n=21, p<0.05).

3.4 Kroppsstørrelse, vektutvikling og
gevirutvikling

3.4.1 Vekt og kjevelengde i forhold til alder

Vi undersøkte kroppsutviklingen i de respektiveområder ved å
sammenlignegjennomsnittligevekter og kjevelengdermed alder
innen hvert kjønn. Sammenhengenmellom kjevelengdeog slak-
tevekter var gjennomgåendestor (figurene 3.15-3.21).

Okser

I de fleste områdenevar kjevenutvokst tidligere enn kroppsvek-
ten (alder for vekstavslutninger definert som høyestealder der
kjevelengden/vekteneikke er signifikant høyerei noen påfølgen-
de alderstrinn). For oksenesdel utmerket Nordland seg ved at
veksteni bådekjeveog vekt ikkevistesignifikant økning utover 5
årsalder (figur 3.16), mensbegge kroppsmåli Tromsvar utvokst
ved 4 års alder (figur 3.15). I Hedmarkvar det ingen signifikant
økning i verken kjevelengdeeller vekt etter tre-års alder (figur

3.19). I de andre områdenevar oksevektenei snitt utvokst ved 4
års alder, mens kjevelengdenikke økte signifikant etter 3 års al-
der. I Nord-Trøndelagvar vektene blant 6 år og eldre oksersigni-
fikant lavereenn vektene hos4 år gamle okser (figur 3.17). Det
sammemønsteretvar ogsåtydelig i de andreområdene,menan-
tallet eldre okser i materialet var for lite til å skille ut de eldste
gruppene (>6-7 år)og testeom nedgangenvarstatistiskholdbar.

Kyr

Økningen i den gjennomsnittligeslaktevektenmedaldervar min-
dre blant kyrneenn blant oksene(figurene 3.15-3.21) (Sæther&
Haagenrud 1985). Høyestalder for vekstavslutningble funnet i
Hedmarkder vektene ikke var utvokst før ved 5 årsalder og kje-
velengden først ved 4 års alder (figur 3.19). I Aust-Agder økte
vektenetil 5 årsalder og kjevelengdentil 3 årsalder (figur 3.21).

Somvist i figur 3.21 var gjennomsnittsvekteneblant 6 år og el-
dre kyr i Aust-Agder høyereenn blant 5-åringene, men ikke sig-
nifikant (p >0.05). De høyevektene i de to eldstealdersgruppene
antyder imidlertid at forholdene for kroppsveksti Aust-Agder tid-
ligere kan ha vært betraktelig bedre (Sæther & Haagenrud
1985a,c).Lavestalder for vekstavslutninghos kyrne ble funnet i
Nord-Trøndelagder vektutviklingen stoppet ved 3 års alder og
kjeveutviklingenved 2 årsalder (figur 3.17). I de resterendeom-
rådeneøkte ikke gjennomsnittsvekteneutover 4 årsalder og kje-
velengden utover 3 års alder med unntak av Nordland der også
kjevenevokste til 4 års alder (figur 3.16). Ingen signifikant ned-
gang ble funnet i gjennomsnittsvekter blant de eldste kyrne
(p>0.10).
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Figur3.15
Gjennomsnittligslaktevektog kjeve-
lengde (med standardawik) i for-
hold til alder blant okser og kyr i
Troms. Den høyeste aldersgruppen
utgjør alle individ alderen angitt.
Alder for vekstavslutning er angitt
med *. - The mean carcassweight
eslaktevekt9and the mean mandi-
ble length ('kjevelengde') (barsindi-
cate standard deviations)in relation
to the age ('Alder') of males
(lokser') and females ('kyr') in
Troms.Theage where no older age-
groups showed significantly larger
values is marked with an asterisk.
The oldest age-group is based on
values from all individuals at that
age and older. Samplesize isshown
in appendix 5.
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Figur 3.16
Gjennomsnittligslaktevektog kjeve-
lengde (med standardawik) i for-
hold til alder blant okser og kyr i
Nordland. Den høyeste aldersgrup-
pen utgjør individ alderen angitt.
Alder for vekstavslutning er angitt
med *. - The mean carcassweight
eslaktevekt9and the mean mandi-
ble length ('kjevelengde') (barsindi-
cate standard deviations)in relation
to the age ('Alder') of males
('okser') and females ('kyr') in
Nordland. The age where no older
age-groupsshowed significantly lar-
ger values is marked with an aste-
risk. The oldest age-group is based
on valuesfrom all individualsat that
age and older. Samplesize is shown
in appendix 5.
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Figur 3.17
Gjennomsnittligslaktevektog kjeve-
lengde (medstandardawik) i forhold
til alder blant okser og kyr i Nord-
Trøndelag. Den høyeste alders-
gruppen utgjør alle individ alderen
angitt. Alder for vekstavslutninger
angitt med *. - The mean carcass
weight eslaktevekt9 and the mean
mandible length ('kjevelengde')
(bars indicate standard deviations)
in relation to the age ('Alder') of
males ('okser') and females('kyr') in
Nord-Trøndelag.The age where no
older age-groups showed signifi-
cantly larger values is marked with
an asterisk. The oldest age-group is
based on valuesfrom all individuals
at that age and older. Samplesizeis
shown in appendix 5.

Figur 3.18
Gjennomsnittligslaktevektog kjeve-
lengde (med standardavvik) i for-
hold til alder blant okser og kyr i
Oppland. Den høyeste aldersgrup--
pen utgjør alle individ alderen
angitt. Alder for vekstavslutninger
angitt med *. - The mean carcass
weight ('slaktevekt) and the mean
manible length ('kjevelengde') (bars
indicate standard deviations)in rela-
tion to the age ('Alder') of males
('okser') and females ('kyr') in
Oppland. The age where no older
age-groupsshowed significantly lar-
ger values is marked with an aste-
risk. The oldest age-group is based
on valuesfrom all individualsat that
age and older. Samplesizeis shown
in appendix 5.
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Figur 3.19
Gjennomsnittligslaktevektog kjeve-
lengde (med standardawik) i for-
hold til alder blant okser og kyr i
Hedmark. Den høyeste aldersgrup-
pen utgjør alle individ alderen
angitt. Alder for vekstavslutninger
angitt med *. - The mean carcass
weight ('slaktevekt') and the mean
mandible length ('kjevelengde')
(bars indicate standard deviations)
in relation to the age ('alder') of
males ('okser') and females('kyr') in
Hedmark. The age where no older
age-groupsshowed significantly lar-
ger valuesis marked with an aste-
risk. The oldest age-group is based
on valuesfrom all individualsat that
age and older. Samplesize isshown
in appendix 5.
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Figur 3.20
Gjennomsnittligslaktevektog kjeve-
lengde (med standardawik) i for-
hold til alder blant okser og kyr i
Vestfold. Alder for vekstavslutning
er angitt med *. - Themean carcass
weight ('slaktevekt') and the mean
mandible length ekjevelengde9
(bars indicate standard deviations)
in relation to the age ('alder') of
males ('okser') and females('kyr') in
Vestfold. The age where no older
age-groupsshowed significantly lar-
ger values is marked with an aste-
risk. The oldest age-group is based
on valuesfrom all individualsat that
age and older. Samplesize isshown
in appendix 5.
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Figur 3.21
Gjennomsnittligslaktevektog kjeve-
lengde (med standardavvik) i for-
hold til alder blant okser og kyr i
Aust-Agder. Den høyeste alders-
gruppen utgjør alle individ alderen
angitt. Alder for vekstavslutninger
angitt med *. - The mean carcass
weight eslaktevekt9 and the mean
mandible length ('kjevelengde')
(bars indicate standard deviations)
in relation to age ('alder') of males
('okser') and females ('kyr') in Aust-
Agder. Theage where no older age-
groups showed significantly larger
values is marked with an asterisk.
The oldest age-group is based on
values from all individuals at that
age and older. Samplesize isshown
in appendix 5.

3.4.2 Variasjonen i slaktevekt og kjevelengde mel-
lom områder

Det var store forskjeller mellom områdene i de alders-spesifikke
gjennomsnittsvektene(figur 3.22). Områdermed høyekalvevek-
ter hadde også høyevekter blant dyr i de eldre aldersgruppene
(figur 3.22, tabellene 3.2 og 3.4). Høyestvekter ble i alle kjønns
og aldersgruppenefunnet i Troms med unntak av for oksekalv
der Hedmark hadde høyerevekter. Lavestegjennomsnittsvekter
ble for alle aldersgruppenefunnet i Aust-Agder (figur 3.22).

De gjennomsnittlige kjevelengdenevar også positivt korrelert
mellom aldersgruppenefor beggekjønn (figur 3.23, tabell 3.2).
Med andre ord var det langekjeverblant de eldre dyreneder det
var lange kjeverblant kalv og åring. De lengste kjeveneble fun-

net i Hedmark.Kjevenei Nordland og Tromsvar blant de kortes-
te både for kyr og okser. Forholdet mellom gjennomsnittlig kje-
velengdeog slaktevekt innen de respektivealdersgruppeneviste
derfor ingen positivsammenheng.Det var helleren svaktendens
til at områder med relativt høyevekter hadde relativt korte kjeve-
lengder, men dette forholdet var ikke signifikant.

Slaktevekteneøkte mot nord for begge kjønn og alle aldersklas-
sene, men ikke signifikant for kalvene (tabell 3.3). Tilsvarende
var det kortere kjeverhos begge kjønn jo lenger nord i landet de
var innsamlet (tabell 3.3). Endringen med nordlig breddegrad
var mer fremtredende for vekteneenn for kjevelengdene,og mer
fremtredende blant eldre i forhold til de yngre aldersklassene.
Med andre ord var en sterk tendens til at gamle dyr var tunge
med korte kjeveri nord og lette med lange kjever i sør.
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Figur3.22
Forholdet mellom gjennomsnittsvek-
ten (kg) av ku og okse i de ulike
områdeneved fire forskjelligealders-
kategorier. 1=Troms, 2=Nordland,
3=Nord-Trøndelag, 4=Oppland,
5=Hedmark, 6=Vestfold, 7=Aust-
Agder. - Therelationshipbetween the
mean carcass weight of females
('gjennomsnittsvekt kyr') and males
('gjennomsnittsvektokser') in the dif-
ferent monitor-areas.Therelationship
isshown for calves('kalver9,yearlings
('åringer9, 2-year-olds (2-åringer')
and 3-year-olds('3 år og eldre9.

Figur3.23
Forholdet mellom gjennomsnittlig
kjevelengde(mm)av ku og oksei de
ulike områdene ved fire forskjellige
alderskategorier. 1=Troms,2=Nord-
land, 3=Nord-Trøndelag, 4=Opp-
land, 5=Hedmark, 6=Vestfold,
7=Aust-Agder. - The relationship
between the mean mandible length
('kjevelengde')of females('gjennom-
snittlig kjevelengdekyr') and males
('gjennomsnittligkjevelengdeokser')
in the different monitor-areas. The
relationshipis shown for calves('kal-
ver9, yearlings ('åring'), 2-year-olds
(2-åringer') and -year-olds ('3 år
og eldre9.
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Tabell 3.2 Forholdet mellom de gjennomsnittlige slaktevektene i de ulike aldersgruppene
(A), og mellom de gjennomsnittlige kjevelengdenei de ulike aldersgruppene(B),samlet for
alle overvåkningsområdene(N=7). Okserover diagonalenog kyr under. Therelationshipbet-
ween the mean carcassweight in the different age-groups (A),and between the mean man-
dible length in the different age-groups (8), analysedover the seven monitor-areas (N=7).
Malesabove the diagonal and femalesbelow.

A




Kalver

Calves

Åringer
Yearlings

2-åringer
2 yearsold

3 år og eldre
3 yearsand older

kalver




0.90** 0.84* 0.80*

åringer 0.94***




0.89** 0.79*

2-åringer 0.88** 0.97***




0.94**

3 år og eldre 0.83* 0.88** 0.92**




B




Kalver Åringer 2-åringer 3 år og eldre
Calves Yearlings 2 yearsold 3 yearsand older

kalver




0.54 0.58 0.83*

åringer 0.74




0.96*** 0.89**

2-åringer 0.44 0.84*




0.90**

3 år og eldre 0.58 0•79* 0.93**




* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Tabell 3.3 Korrelasjonskoeffisientenefor de gjennomsnittlige slaktevekteneog de gjennomsnittlige kjevelengdenei de ulike kjønns -
og aldersgruppenei forhold til breddegrad. - Thecorrelation of the mean carcassweights, and the mean mandible length of the dif-
ferent sex-and age-groupswith latitude of the monitor-area.

Okser- Male Kyr- Female




Kalv
Calf

Åring
Yearling

2-åring
2 yearsold

3-åring
yearsold

Kalv
Calf

Åring
Yearling

2-åring
2 yearsold

__3-åring
yearsold

Vekt 0.65 0.79* 0.91** 0.87** 0.72 0.77* 0.83* 0.92**

Carcass weight







Kjevelengde -0.72 -0.68 -0.61 -0.76* -0.21 -0.29 -0.50 -0.67

Mandible length







* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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Tabell 3.4 A Gjennomsnittligeårlige oksevekter for de ulike aldersgruppenei de enkelte overvåkningsområdene.p angir i hvilken
utstrekning vektene vistesignifikant årsvariasjon.- Theannual mean carcassweight of age-specificmales in the different monitor-
areas.p denotes the significancelevelof the annual variation in carcassweight.

1993

	

Vekt SD
Weight

	

76 13

	

156 19

	

74 12

	

144 15

	

199 26

	

242 31

	

67 11

	

137 16

	

70 10

	

137 18

	

78 11

	

152 16

	

188 26

	

223 24

	

64 12

	

135 18

	

61 12

	

125 20

1994
Vekt
Weight

75
159

70
145
187
242

67
143

66
132

77
151
186
227

63
131

60
125

SD

11

15

12
17
25
35
14

17

13

22

13
15
24
39
11
17

13
18

1995

	

Vekt SD
Weight

	

71 12

	

153 15

	

68 7

	

144 16

	

200 22

	

247 32

	

65 12

	

138 20

	

64 12

	

121 19

	

73 12

	

150 12

	

190 14

	

224 33

	

63 12

	

130 25

	

61 10

	

120 19

***

***
**

**
***

***
**

***

**

**

Region Alder 1991 1992
Region Age Vekt SD Vekt SD

Weight Weight

Troms 0 70 13 73 11

	

1 157 18 155 19

	

2 214 28 203 26

	

>3 251 36 254 38
Nordland 0 69 12 70 14

	

1 148 17 143 17

	

2 195 26 186 26

	

>3 241 39 242 33
Nord- 0 68 13 62 11
Trøndelag 1 146 18 139 21

	

2 189 28 178 24

	

>3 215 38 206 34
Oppland 0 66 14 65 13

	

1 137 21 130 17

	

2 195 26 180 30

	

>3 224 35 226 37
Hedmark 0 77 12 66 10

	

1 151 13 144 16

	

2 194 30 182 25

	

>3 231 39 212 38
Vestfold 0 66 12 64 12

	

1 145 17 138 18

	

2 177 23 173 19

	

>3 214 27 210 23
Aust- 0 67 13 71 18
Agder 1 131 19 126 22

	

2 176 27 167 28

	

>3 208 31 209 33

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

3.4.3 Årsvariasjoner i slaktevekt i forhold til klima

Årsvariasjonenei slaktevektenevar gjennomgåendestore (figu-
rene 3.24-3.26, appendiks 5A,B). I Hedmarkvarierte de årlige
gjennomsnittsvektene blant oksekalver med mer enn 10 kilo,
mens gjennomsnittsvektenehos åringsokservarierte med mer
enn 15 kilo i Oppland og Vestfold (figur 3.24). Størrevariasjon
ble funnet i gjennomsnittsvektenetil de to yngstealdersgruppe-
ne enn i de eldre aldersgruppene(tabell 3.4A,B)

Temperaturengjennom den første halvdelenav sommerenpåvir-
ker slaktevektenetil kalvog åringer i Norge(Sæther1985, 1987;
Solberg& Sæther1994).Detteer satt i sammenhengmedat tem-
peraturenpåvirkerplantevekstenog såledesinnholdetavnærings-
stoffer i, og fordøyelighetenav planter som er viktige i dietten til
elgen(Langvatnm. fl. 1996).Somet mål på forholdene for plan-

tevekstpå forsommerenbenyttet vi summenav døgnmiddeltem-
peraturerhøyereenn 5.8° C i juni. Temperaturen5.8° C angir mi-
nimumstemperaturenfor vekstavgrass(Langvatn& Albon 1986).
Detvaret negativt forhold mellomde gjennomsnittligekalvevek-
tene og varmesummeni juni i alle områdene (figur 3.27) med
unntak av for oksekalveri Aust-Agder (oksekalvr=0.32, kukalv
r=-0.58). Med andre ord var det høyeregjennomsnittsvekter i
årenemed relativt kjølig vær. Degjennomsnittligeåringsvektene
viste et tilsvarende negativt forhold med varmesummen i juni
med unntak av kuvektenei Nord-Trøndelag(tabell 3.5). Det lave
antallet år innen hver enkelt analyse(lavt antall gjennomsnitts-
verdier)medførerat de statistiskeresultatenevar forbundet med
stor usikkerhet.Det konsistenteforholdet over alle områdenevi-
ser imidlertid med statistisk sikkerhet at slaktevektenetil både
kalverog åringer økte med synkendevarmesumi juni (Signtest:
kukalv og åringsokse p<0.01, oksekalv og åringsku p=0.06).
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Tabell 3.4 B Gjennomsnittligeårlige kuvekter for de ulike aldersgruppenei de enkelte overvåkningsområdene.p angir i hvilken
utstrekning vektenevistesignifikant årsvariasjon.- Theannual mean carcassweight of age-specificfemalesin the different monitor-
areas.p denotes the significancelevelof the annual variation in carcassweight.

	

Region Alder 1991 1992 1993 1994 1995
Region Age Vekt SD Vekt SD Vekt SD Vekt SD Vekt SD

Weight Weight Weight Weight Weight

Troms 0 68 11 72 10 74 13 72 11 71 13

	

1 149 21 151 17 151 20 149 15 145 18

	

2 181 21 193 21 191 26 184 23 189 17

	

>3 201 22 208 27 208 19 208 20 212 19
Nordland 0 65 11 67 11 71 12 69 12 69 11

	

1 141 13 137 15 142 15 138 15 140 18

	

2 163 13 166 27 179 20 175 18 175 21

	

>3 191 29 188 25 189 24 193 22 193 24
Nord- 0 65 10 59 11 63 12 62 12 61 11 **
Trøndelag 1 138 18 133 22 131 19 131 18 131 19

	

2 168 27 165 23 167 26 171 23 162 22

	

>3 178 21 179 22 176 21 181 29 177 24
Oppland 0 62 10 59 11 63 13 63 12 59 11

	

1 127 19 124 18 126 19 128 16 116 17

	

2 165 21 155 29 169 19 160 18 154 22

	

>3 173 24 171 21 182 27 175 22 173 24
Hedmark 0 73 11 66 9 75 11 71 10 73 11

	

1 147 13 136 17 145 16 147 18 139 13

	

2 180 27 172 21 170 19 175 18 182 14

	

>3 180 22 175 24 186 23 197 35 190 17
Vestfold 0 62 11 60 11 61 11 60 12 58 12

	

1 138 20 127 18 132 21 126 18 126 21

	

2 172 19 167 15 166 16 170 16 157 10

	

>3 176 23 174 19 173 19 181 20 175 21
Aust- 0 59 12 54 12 58 14 57 16 61 9
Agder 1 123 19 120 20 119 23 119 18 110 21

	

2 155 19 154 25 151 22 154 22 142 23

	

>3 169 24 168 25 172 24 169 21 176 25

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Tabell 3.5 Korrelasjonskoeffisientenefor forholdet mellom de gjennomsnittlige årlige slakte-
vekteneog varmesummeni juni (summenav grader over 5.8°C).Antall år i hver analyseer 5.
- The correlation coefficients for the annual mean carcassweight of yearling males and
femalesin relation to the sum of degreesabove 5.8 °C in June.N=5.

Troms Nordland Nord- Oppland
Trøndelag

Hedmark Vestfold Aust-




Agder

Åringsokser- -0.26 -0.26 -0.11 -0.66 -0.85 -0.43 -0.53
Yearling male -






Åringskyr - -0.04 -0.70 0.09 -0.60 -0.94* -0.80 -0.35
Yearlingfemale -






* p < 0.05
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Figur3.24
Årsvariasjoni gjennomsnittsvektene
(med 95 % konfidensintervall) til
oksekalv og åringsokser i de ulike
overvåkningsområdene. Gjennom-
snittsvekteneinnen hvert område er
angitt kronologiskfra 1991 til 1995.
Antall dyr som inngår i hver alders-
gruppe er gitt i appendiks 5. - The
annual variation in mean carcass
weight eslaktevekt9 (with a 95%
confidence interval) of male calves
('oksekalv') and male yearlings
('åringsokser')in the different moni-
tor-areas.Themean carcassweights
within area is from 1991 to 1995.
Samplesizeisshown in appendix 5.
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Figur3.25
Årsvariasjoni gjennomsnittsvektene
(med 95 % konfidensintervall) til
kukalv og åringskyr i de ulike over-
våkningsområdene. Gjennomsnitts-
vekteneinnenhvert områdeer angitt
kronologiskfra 1991 til 1995.Antall
dyr som inngår i hver aldersgruppe
er gitt i appendiks 5. - Theannual
variation in mean carcass weight
('slaktevekt')(with a 95% confidence
interval) of female calves ('kukalv')
and female yearlings ('åringskyr') in
the different monitor-areas. The
mean carcassweights within area is
from 1991 to 1995. Samplesizesis
shown in appendix 5.
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Figur 3.26
Årsvariasjoni gjennomsnittsvektene
(med 95 % konfidensintervall)til 2-
års og 3-år og eldre kyr i de ulike
overvåkningsområdene. Gjennom-
snittsvekteneinnen hvert område er
angitt kronologisk fra 1991 til 1995.
Antall dyr som inngår i hver alders-
gruppe er gitt i appendiks 5. - The
annual variation in mean carcass
weight ('slaktevekt') (with a 95%
confidence interval) of 2-year-old
femalesand 3-year-old females in
the different monitor-areas. The
mean carcassweights within area is
from 1991 to 1995. Samplesize is
shown in appendix 5.
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Figur3.27
Årsvariasjoni gjennomsnittlig slakte-
vekter for oksekalv(o) og kukalv (ffi)
i forhold til varmesummen(summen
av grader over 5.8 °C)i juni i de uli-
ke områdene. Troms (oksekalv
r=0.81, kukalv r=-0.75), Nordland
(oksekalv r=-0.57, kukalv r=-0.61),
Nord-Trøndelag (oksekalv r=-0.86,
kukalv r=-0.78), Oppland (oksekalv
r=-0.42, kukalv r=-0.89), Hedmark
(oksekalv r=-0.91, kukalv r=-0.74),
Vestfold (oksekalv r=-0.52, kukalv
r=-0.65). Kun gjennomsnittsvektene
av oksekalvenei Hedmark viste en
signifikant nedgang (p<0.05). - The
annual variation in mean carcass
weights ('gjennomsnittsvekt') of
male calves (9) and female calves

) in relation to the sum of degrees
above 5.8 °C in June ('varmesumi
juni') in the different monitor-areas.
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Ingen andre temperatur- eller nedbørvariablergjennom somme-
ren visteen tilsvarendekonsistentkorrelasjonmed slaktevektene
i overvåkningsområdene.Tilsvarendevar det ingen signifikant ef-
fekt av vintersnødybden på høstslaktevektene(se også Sæther
1985).

Med bakgrunn i disseresultateneer det mulig å forklare mange
av de awikende gjennomsnittsvekteneinnen de respektiveover-
våkningsområdene.Den kraftige nedgangen i både kalvevekter
og åringsvekter i Hedmark i 1992 (figurene 3.24 og 3.25) var
forbundet med den varmeste juni måned i løpet av overvåk-
ningsperioden (figur 3.27). Dette var også tilfelle for kalve-
vektene i Nord-Trøndelagsamme året (figur 3.27). Tilsvarende
var bådekalvevekteneog åringsvektenelavei Oppland i 1992 og
1995 (figurene 3.24 og 3.25), hvilket igjen viste de to varmeste
juni temperaturene i perioden. Blant de eldre dyrenevar det ing-
en tilsvarendeeffekt av sommertemperaturpå vektene.

3.4.4 Gevirutvikling i forhold til alder og slaktevekt

Pågrunn av liten materialstørrelseble gevirstørrelsenkun analy-
sert samlet for hele perioden. Av sammegrunn ble alle oksene
som var seksår og eldre slått sammeni en gruppe (tabell 3.6). I
Aust-Agder var det en signifikant økning i antallet takker helt
fram til 6 år gamle og eldre dyr (Oneway,Bonferroni, p<0.05). I
Troms, Nordland og Vestfold var det ingen signifikant økning i
antall takker etter 5 års alder, mens antall takker blant okser i
Oppland og Nord-Trøndelagikke økte signifikant utover 4 årsal-
der (Oneway,Bonferroni, p>0.05). I tillegg var det en signifikant
nedgang i antall takker blant de aller eldste oksene i Nord-
Trøndelag(Oneway,Bonferroni, p<0.05). I Hedmarkvar det ing-
en signifikant økning i antallet takker utover 3 årsalder (Oneway,
Bonferroni, p>0.05), men den lave alderen for vekstavslutning
var trolig mestet resultatavdet laveantallet individ i de eldreårs-
klassenei denne regionen.

De størstegevirene,målt som gjennomsnittlig antall gevirtakker,
ble for alle aldersgruppene funnet i de nordligste regionene,
mensde minstegevirenegjennomgåendeble funnet i sør(tabell
3.6). Som en følge av dette var det ogsået meget nært forhold
mellom det gjennomsnittlige antallet takker og de gjennomsnitt-
lige slaktevektenei alle aldersgruppene(figur 3.28). Med andre
ord var det flest takker på gevirenei de regioneneder slaktevek-
tene var høyest.

Tabell 3.6 Gjennomsnittlig gevirstørrelseuttrykt som antall takker (TAKK)pr alder og region. Gjennomsnittet er basert på perioden
1991-92, med unntak av Nordland og Hedmarkder data er samletgjennom hele perioden 1991-95. SDangir standardavviket(spred-
ningen i materialet)og N angir antallet. - Themean age-specificnumber of antlerpoints in the different monitor-areas.SDis the stan-
dard deviationand N the samplesize.

Alder -
Age

Troms Nordland Nord- Oppland Hedmark Vestfold Aust-
Trøndelag Agder

1 TAKK- Antler points 3.69 3.43 2.97 2.36 2.50 2.38 2.20




SD 1.35 1.35 1.25 0.94 .88 0.88 .61




397 469 632 426 361 466 492

2 TAKK- Antler points 5.97 5.83 5.25 4.25 4.66 3.63 3.46




SD 2.14 2.29 2.00 1.82 2.04 1.36 1.51




98 227 127 139 159 146 134

3 TAKK- Antler points 7.37 8.35 6.58 6.31 6.74 4.89 5.13




SD 2.60 2.76 2.86 2.76 3.09 2.09 2.27




41 135 66 74 70 120 75

4 TAKK- Antler points 8.15 10.91 9.06 8.27 7.81 5.96 6.08




SD 2.03 3.56 3.17 2.67 3.12 2.18 2.17




20 66 18 37 32 46 50

5 TAKK- Antler points 10.36 12.52 7.63 9.58 8.33 8.17 5.77




SD 3.29 3.06 2.88 3.29 4.03 3.52 2.01




11 23 8 19 9 18 26




TAKK- Antler points 11.60 10.61 6.10 9.27 8.27 7.00 7.51




SD 4.09 4.64 3.51 3.98 4.20 2.82 2.74




10 18 10 30 11 35 37
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Figur 3.28

Forholdet mellom gjennomsnittlig
antall gevirtakker og gjennomsnitt-
lig oksevekt innen de forskjellige
aldersgruppene. Tallene i figuren
angir region; 1=Troms,2=Nordland,
3=Nord-Trøndelag, 4=Oppland,
5=Hedmark, 6=Vestfold, 7=Aust-
Agder. (Åringer: r=0.77, p<0.05, 2-
åringer: r=0.86, p<0.05, 3-åringer:
r=0.89, p<0.01, 4-åringer: r=0.56,
p>0.05, 5-åringer: r=0.95, p<0.001,

r=0.95, p<0.001). - The
relationship between the mean
number of antler-points ('gjennom-
snittlig takkantall') and the mean
male carcassweight ('gjennomsnitt-
lig slaktevekt') in the different moni-
tor-areas. The relationship is shown
for yearlings ('åringer), 2-year-olds
(2-åringer2 3-year-olds (3-åring-
er2 4-year-olds(4-åringer2 5-year-
olds ('5-åringer') and 6-year-olds
(6 år og eldre9.
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3.5 Reproduksjon

3.5.1 Aldersavhengig reproduksjon

Drektighetsratenbasertpå eggstokkanalysenevar lavereblant 2-
og 3-åringersammenlignetmed eldre dyr i alle overvåkningsom-
rådene.Andelen drektige 2- og 3-åringerviste stor regionalvari-
asjon (figur 3.29). Høyestdrektighetsrate blant 2-åringene ble
funnet i Troms og Oppland der drektigheten i gjennomsnitt lå
rundt 20 %. Lavestvar drektighetsraten i Aust-Agder (5 %). Et
tilsvarendemønstervar rådendefor 3 år gamle kyr medTromsog
Nordland høyestog Vestfold og Aust-Agder lavest.

Et mål på den potensielledrektigheten innen et område er ande-
len kyr skutt på høstensom har hatt eller er i ferd med å få eg-
gløsning (figur 3.30). Sidenbrunsten i de fleste områdene kul-
minerer først et stykke ut i jaktperioden er imidlertid eggløs-
ningsraten(andelenkyr med gule legeme i eggstokkene)et mer
usikkert mål på fruktbarheten enn drektighetsraten. Forå delvis
kunne kompenserefor at brunstenskjer i slutten avjaktperioden
benyttet vi kun data fra dyr skutt i oktober (se Sæther m. fl.
1992). Et positivt samsvarble funnet mellom eggløsningsraten
blant åringskyrog drektighetsratenregistrert hos ett år eldre kyr
(figur 3.31). Eggløsningsratenvar generelt lav blant åringer, og i
Aust-Agder ogsåfor to-åringer (figur 3.30). Den lavesteeggløs-

ningsraten ble i alle aldersgruppenefunnet i Aust-Agder og i
Oppland (figur 3.30).

Forholdetmellom drektighetsratenfor 2-åringer og eggløsnings-
raten for åringer (figur 3.31) viserat Opplandog Nord-Trøndelag
avvikermest fra en forventning om at disserateneskalvære like.
Den laveeggløsningsrateni Oppland i forhold til den relativt høye
drektighetsraten er gjennomgående for alle aldersgruppeneog
trolig en følge av relativt seineggløsningog brunst i området slik
at mange kyr skutt tidlig i oktober ennå ikke har begynt å brun-
ste. I Nord-Trøndelagvar eggløsningsratenhøyereenn drektig-
hetsraten,noe som kan tyde på at ikke alle kjønnsmodneåringer
blir bedekket.

Sannsynlighetenfor å komme i brunst og bli drektig øker med al-
deren.Videreer det vanlig at eldreelgkyr i størreutstrekning pro-
duserertvillingkalver,dvsat tvillingraten øker med alderen.Dette
gjelder i alle bestandene(figurene 3.29 og 3.30). Den høyeste
tvillingraten ble funnet i de to nordligste fylkene, mens det ble
født færrest tvillinger i Oppland, Vestfold og Aust-Agder. Både
drektighetsraten og tvillingraten registrert fra eggstokkeneøker
såledesmed alderen og er høyerei nord enn i sør. Dette er illus-
trert i appendiks 6 og 7 der vi viser den totale produktiviteten
(antallet brune legemerpr ku) innen aldersgrupperi de forskjelli-
ge overvåkningsområdene.
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Figur3.29
Andelen kyr som har vært drektige inneværendeår (søyler)og gjennomsnittlig antall 'brune
legeme' hos kyr som har vært drektige (linje) for 2-, 3- og 4-år og eldre kyr i alle overvåknings-
områdene. Talleti søyleneangir antall kyr innen hver gruppe. - Thepregnancy rate (proportion
of females with 'corpus rubrum' in the ovaries) (bars), and the mean number of 'corpus

rubrum' among females that had been pregnant in the year of harvest (line), in the different
monitor-areas.Therelationshipsare shown for 2-year-olds('2-åringer'), 3-year-olds('3-åringer')
and 4-year-old females('4 år og eldre'). Thenumber in the bars issamplesize.
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Figur 3.30

Andelen kyr med eggløsningskutt
oktober inneværendeår (søyler)og
gjennomsnittlig antall 'gule legeme'
hos kyr med eggløsning(linje)for 1-,
2- og 3-år og eldre kyr i alle over-
våkningsområdene. Tallet i søylene
angir antall kyr innen hver gruppe. -
The ovulation rate (proportion of
ovulating females) harvested in
October (bars),and the mean num-
ber of 'corpusluteum' among ovula-
ting females (line), in the different
monitor-areas. The relationshipsare
shown for yearlings ('1 år9, 2-year-
olds (2 år') and ?_3-year-old('3 år
og eldre') females. The number in
the bars issamplesize.
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Figur 3.31

Forholdetmellom andelen to år gamle kyr med spor av drektig-
het (brune legeme i eggstokkene)og andelen åringskyr skutt i
oktober med eggløsning. Tallene i figuren angir region;
1=Troms,2=Nordland, 3=Nord-Trøndelag,4=Oppland, 5=Hed-
mark, 6=Vestfold, 7=Aust-Agder. (Korrelasjonsfaktorenr=0.54,
n=7, p>0.10). - The relationship between the pregnancy rate
('drektighetsraten') of 2-year-old femalesand the ovulation rate
('eggløsningsraten') among yearling females harvested in
October in the different monitor-areas.
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3.5.2 Eggløsningsrateni forhold til vekt

Det er en sammenheng mellom kyrnes vekt og tidspunkt for
kjønnsmodning(Sæther& Haagenrud1983; Sætherm. fl. 1996).
Den gjennomsnittlige eggløsningsratentil åringskyrneskutt i ok-
tober økte såledesmed åringsvektene innen overvåkningsregio-
nene (figur 3.32). Denregionensom skilteseg mestut var Nord-
Trøndelagder eggløsningsratenvar høyesti forhold til vekt. Servi
på forholdet mellom drektighetsratentil to år gamle kyr og gjen-
nomsnittsvektenetil åringskyrne (figur 3.33) avviker ikke drek-
tighetsraten i Nord-Trøndelagfra den som kan forventes ut fra
vekten.

I Hedmarkog Vestfold haddeåringer med eggløsningsignifikant
høyere vekter enn åringskyr uten eggløsning (figurene 3.34-

3.36). I Hedmarkvar åringskyrmed eggløsningi gjennomsnitt 9
kg tyngre (snitt=149 kg) enn åringskyr uten eggløsning
(snitt=140 kg). IVestfold var denneforskjellenpå hele 17 kg. I de
tre nordligste regionene var det også gjennomgående høyere
vekter på åringskyrsom hadde hatt eggløsning,men denne for-
skjellenvar ikke signifikant (p>0.10).

Somforventet fra de lavevektene ble det i Aust-Agder ikke fun-
net åringskyrskutt i oktober som haddehatt eggløsning.Blantto
år gamle kyr fant vi imidlertid det samme forholdet som hos
åringskyr i de andre områdene med en markant, og signifikant,
høyereslaktevekthos kyr som har hatt eggløsningi forhold til de
som ikke hadde hatt eggløsning (figur 3.37). Et tilsvarendefor-
hold mellomvekter og sannsynlighetfor eggløsningble ikke fun-
net hosto år gamle kyr i noen av de andre områdene.

3.5.3 Årsvariasjoni eggløsningsratenhosåringskyr

Enviktig faktor som er med på å bestemmede årlige forskjellene
i kalveproduksjonener variasjonen i andelen åringer som blir
kjønnsmodneinnen en bestand.Enanalyseav variasjoneni egg-
løsningsratengjennom overvåkningsperiodenvisteen nestensig-
nifikant årsvariasjoni eggløsningsratenblant åringskyri Oppland
(Kruskall-Wallis1-way,x2=9.10, df=4, p=0.06). Ingen av de an-
dre overvåkningsbestandeneviste signifikante forskjeller mellom
år (p>0.10). Fordivi valgte å kun sepå åringerskutt i oktober var
imidlertid materialstørrelsenrelativt begrensetinnen hvert år slik
at materialetover flere år i enkelte tilfeller måtte slåssammenfor
å få tilstrekkelig antall dyr i hver gruppe (figur 3.38). Dette be-
grensetmulighetenetil å finne årsvariasjonervesentlig.

3.5.4 Årsvariasjoni drektighetsraten

Blant2-åringer (logistiskregresjonB=-0.53, p<0.05) og 3-åringer
(logistisk regresjon B=-0.44, p<0.05) i Vestfold (figur 3.44) var
det en signifikant nedgang i drektighetsratengjennom perioden.
Ingen av de andre områdene viste en tilsvarendeendring gjen-
nom overvåkningsperioden(p>0.10). Det lave antallet eggstok-
ker innen hveraldersgruppeog år begrensetimidlertid styrkenav
de statistisketestenevesentlig(figurene 3.39 til 3.45).
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Figur 3.32
Forholdetmellom andelen av åringskyrskutt i oktober som had-
de hatt eggløsning og den gjennomsnittlige slaktevekten hos
åringskyr. Tallenei figuren angir region; 1=Troms,2=Nordland,
3=Nord-Trøndelag, 4=Oppland, 5=Hedmark, 6=Vestfold,
7=Aust-Agder.(r=0.87, n=7, p=0.01). - Therelationshipbetween
the ovulation rate ('eggløsningsraten')and the mean carcass
weight of yearling females('gjennomsnittsvekthos åringskyr') in
the different monitor-areas.
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Figur3.33
Forholdet mellom andelen av 2 år gamle kyr som hadde vært
drektige inneværendeår og den gjennomsnittlige slaktevekten
hos åringskyr. Tallenei figuren angir region; 1=Troms,2=Nord-
land, 3=Nord-Trøndelag, 4=Oppland, 5=Hedmark, 6=Vestfold,
7=Aust-Agder. (r= 0.81, n=7, p=0.03). - Therelationshipbetwe-
en the pregnancyrate ('eggløsningsraten')of 2-year old females
and the mean carcassweight of yearling females ('gjennom-
snittsvekthosåringskyr')in the different monitor-areas.

36



nina fagrapport 030

Troms
n=30

1.0
T»
F

0,5

. 111•••• •• • • •ID liall•




•




80 100 120 140 160 180




200 220

LO•••

Nordland
n=53 • •





•






80 100

**18•••••  •1•4•11•1•111, •

120 140

• •

160

•

180

•

200 220

Slaktevekt

Figur 3.34
Fordelingenav åringer skutt i oktober med (1) og uten (0) regis-
trert eggløsningi forhold til slaktevekt, n = antall åringer. - The
distribution of yearlings harvested in October in Troms and
Nordland that had (1), or had not (0) ovulated, in relation to
carcassweight ('slaktevekt9.n is the number of yearlings.
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Figur 3.35
Fordelingenav åringer skutt i oktober med (1) og uten (0) regis-
trert eggløsningi forhold til slaktevekt, n = antall åringer. - The
distribution of yearlingsharvestedin October in Nord-Trøndelag
and Oppland that had (1), or had not (0) ovulated, in relation to
carcassweight ('slaktevekt').n is the number of yearlings.
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Figur 3.36
Fordelingen av åringer skutt i oktober med (1) og uten (0)
registrert eggløsningi forhold til slaktevekt, n = antall åringer.
Grafen angir sannsynlighetenfor at en åring ved gitt vekt har
hatt eggløsning. Ligningen for den logistiske regresjonen av
sannsynlighetenfor eggløsning (p) i forhold til slaktevekt (SV)
er: Hedmark; logit p=-14.06+0.086 SV, Vestfold; logit
p=6.82+0.04 SV. - The distribution of yearlings harvested in
October in Hedmark and Vestfold that had (1), or had not (0)
ovulated, in relation to carcassweight ('slaktevekt'), n is the
number of yearlings. Thegraph is the probability of ovulation
at a given carcassweight.
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Figur 3.37
Fordelingen av 2-åringer skutt i oktober med (1) og uten (0)
registrert eggløsningi forhold tll slaktevekt,n = antall 2-åring-
er. Grafen angir sannsynlighetenfor at en 2-åring ved gitt vekt
har hatt eggløsning.Ligningen for den logistiskeregresjonenav
sannsynligheten for eggløsning (p) i forhold til slaktevekt (SV)
er: logit p=-8.41 + 0.054 SV. - The distribution of 2-year-old
femalesharvestedin October in Aust-Agder that had (1), or had
not (0) ovulated, in relation to carcassweight ('slaktevekt9.n is
the number of 2-year-old females. Thegraph is the probability
of ovulation at a given carcassweight.
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Figur 3.38
Årsvariasjoni eggløsningsratenhos åringer skutt i oktober i de ulike områdene. 1Aust-Agder
hadde ingen åringer skutt i oktober hatt eggløsning. Pågrunn av et lite antall dyr i enkelte
kategorier er 91-materialet innlemmet i 92-materialet i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag,
og 93-materialet innlemmet i 94-materialet i Tromsog Nord-Trøndelag.1alle regionene bort-
sett fra Tromsog Nord-Trøndelager 95-materialet innlemmet i 94-materialet. - Annual varia-
tion in the ovulation rate of yearling females (x-axis)harvested in October in the different
monitor-areas.
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Figur 3.39
Årsvariasjoni andelen kyr som har vært drektige (hadde brune
legeme i eggstokkene)i Tromsgjennom perioden. Pågrunn av
få dyr innen hver aldersgruppeog år er materialet for 2-åringer
i 1991 slått sammen med materialet i 1992. For 3-åringer er
95-materialet innlemmet i 94-materialet. Det gjennomsnittlige
antall brune legeme angir det potensielle antallet kalv pr kalv-
ku. - Annual variation in the pregnancy rate (bars), and the
mean number of 'corpus rubrum' among females that had
been pregnant in the year of harvest (line) in Tromsduring the
period 1991-95.

Figur 3.40
Årsvariasjoni andelen kyr som har vært drektige (hadde brune
legeme i eggstokkene)i Nordland gjennom perioden. Pågrunn
av få dyr innen hver aldersgruppe og år er materialet for 2-
åringer i 1991 innlemmet i 92-materialet. For 3-åringer er 91-
materialet innlemmet i 92-materialet og 93-materialet innlem-
met i 94-materialet. For eldre dyr er 1991materialet innlemmet
i 1992-materialet. Det gjennomsnittlige antall brune legeme
angir det potensielle antallet kalv pr kalvku. - Annual variation
in the pregnancy rate (bars),and the mean number of 'corpus
rubrum' among femalesthat had been pregnant in the year of
harvest(line)in Nordland during the period 1991-95.
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Figur3.41
Årsvariasjoni andelen kyr som har vært drektige (hadde brune
legeme i eggstokkene) i Nord-Trøndelag gjennom perioden.
Det gjennomsnittlige antall brune legeme angir det potensielle
antallet kalv pr kalvku. - Annual variation in the pregnancy rate
(bars),and the mean number of 'corpus rubrum' among fema-
les that had been pregnant in the year of harvest (line) in Nord-
Trøndelagduring the period 1991-95.

Figur 3.42
Årsvariasjoni andelen kyr som har vært drektige (hadde brune
legeme i eggstokkene)i Oppland gjennom perioden. Det gjen-
nomsnittlige antall brune legeme angir det potensielle antallet
kalv pr kalvku. - Annual variation in the pregnancy rate (bars),
and the mean number of 'corpus rubrum' among females that
had been pregnant in the year of harvest (line) in Oppland
during the period 1991-95.
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Figur 3.43
Årsvariasjoni andelen kyr som har vært drektige (hadde brune
legeme i eggstokkene)i Hedmarkgjennom perioden. Pågrunn
av få dyr innen hver aldersgruppe og år er materialet for 2-
åringer i 1995slått sammenmed materialet i 1994. For3-åring-
er er materialet i 1994 og 95 slått sammen med materialet i
1993. Det gjennomsnittlige antall brune legeme angir det
potensielle antallet kalv pr kalvku. - Annual variation in the
pregnancy rate (bars), and the mean number of 'corpus
rubrum' among femalesthat had been pregnant in the year of
harvest(line)in Hedmarkduring the period 1991-95.

Figur 3.44
Årsvariasjoni andelen kyr som har vært drektige (hadde brune
legeme i eggstokkene)i Vestfold gjennom perioden. Det gjen-
nomsnittlige antall brune legeme angir det potensielle antallet
kalv pr kalvku. - Annual variation in the pregnancy rate (bars),
and the mean number of 'corpus rubrum' among femalesthat
had been pregnant in the year of harvest (line) in Vestfold
during the period 1991-95.

41



nina fagrapport 030

egeme`

hos

drektige

dyr

Andelen

kyr

som

har

vært

drektige

I
antall

'brune

Figur 3.45
Årsvariasjoni andelen kyr som har vært drektige (hadde brune
legeme i eggstokkene) i Aust-Agder gjennom perioden. Det
gjennomsnittlige antall brune legeme angir det potensielle
antallet kalv pr kalvku. - Annual variation in the pregnancy rate
(bars),and the mean number of 'corpus rubrum' among fema-
les that had been pregnant in the year of harvest (line) in Aust-
Agder during the period 1991-95.
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3.5.5 Sammenhengen mellom kalveførende kyr fra
Sett-Elg og drektighetsraten

Det gjennomsnittlige antallet kalv observert pr ku (kalv pr ku)
gjennom overvåkningsperiodenvisteen økning sammenfallende
med drektighetsraten hos 2- og 3-åringer i overvåkningsbestan-
dene (figur 3.46AB). Dette antyder at flere 'kalv pr ku' observe-
res der kyrne gjennomgående blir kjønnsmodneved ung alder,
enn der kjønnsmodningenog kalveproduksjonenbegynnerved
senerealder. Det var imidlertid et dårlig samsvarmellom antallet
'kalv pr ku' observerti bestandeneog den gjennomsnittligedrek-
tighetsratenfor alle kyr år (figur 3.46C). Størstforskjell i 'kalv
pr ku'-rate og drektighetsrateble funnet i Aust-Agder, Hedmark
og Nordland (figur 3.46C).Dette kanskyldesat det skytesfå kal-
ver pr ku i disseregioneneslik at relativt flere kalverog færre kyr
blir tilbake å observereunder jakta. Vi undersøkte dette ved å
sammenlignedifferansenmellomantallet kalvobservertpr ku og
drektighetsraten hos år gamle kyr med det gjennomsnittlige
antallet kalvskutt pr ku i hvertenkelt område (figur 3.46D). Som
forventet var den observerte`kalvpr ku'-raten i forhold til drek-
tighetsraten høyestder et lavt antall kalv ble skutt pr ku, og la-
vest der antall kalv skutt pr ku var høyt (figur 3.46D). Dette an-

tyder at den observerte 'kalv pr ku'-raten vil kunne variere mye
mellomområdersomfølge avstoreforskjelleri uttaket av kalvog
kyr.

Denobservertetvillingraten ('kalv pr kalvku')økte med tvillingra-
ten registrert fra eggstokkene (gjennomsnittlig antall spor av
drektighet i eggstokkene) hos 3- og 4-år og eldre kyr (figur
3.47). For3-åringer var tvillingraten fra eggstokkenei gjennom-
snitt lavereenn den observertetvillingraten (figur 3.47A), mens
denvar høyerefor 4-år og eldre kyr (figur 3.47B). Forholdetmel-
lom de to tvillingratene var også mer sammenfallendefor fire år
og eldre kyr. Dette samstemmermed resultatenesom viser at
tvillingfødsler er relativt uvanlig for tre år gamle kyr, men vanlig
for fire år og eldre kyr (figur 3.29). Det gjennomsnittligeantallet
brune legemerfra alle kyr på to år og eldreviste ogsået meget
nært forhold med den observertetvillingraten i bestandene(fi-
gur 3.47C). Det gjennomsnittlige antallet brune legemer var
imidlertid systematiskhøyereenn den observerte'kalv pr kalvku'-
raten. Dette kan tyder på at produktiviteten fra eggstokkene
overestimererproduktiviteten i bestanden.
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Figur 3.46
Forholdetmellom det gjennomsnittligeantall kalver observertpr elgku i de ulike områdeneog
andelenav kyr som har værtdrektige (drektighetsraten)hos 2-årskyr (A),3-års kyr (B)og for alle
kyr år. Figur D viserdifferansenmellom antall kalv observertpr ku og drektighetsratenhos
år gamlekyr i forhold tll det gjennomsnittligeantall kalvskutt pr ku i hvert enkeltområde.Tallenei
figuren angir region; 1=Troms,2=Nordland,3=Nord-Trøndelag,4=Oppland,5=Hedmark,6=Vest-
fold, 7=Aust-Agder.(A, rsp=0.43,p>0.10, B, rsp=0.44,p>0.10, C, rsp=-0.27,p>0.10, D, risp=0.43,
p>0.10). - Therelationshipbetween the number of calvesobservedper female('kalvpr ku') during
the hunting seasonand the pregnancyrate ('drektighetsraten')in the period 1991-95in the diffe-
rent monitor-areas.Therelationshipis shown for 2-year-olds(A),3-year-olds(8), and 2-year-old
females(C).FigureD show the differencebetween they- andx-valuesin Cin relationto the num-
ber of calvesharvestedper femalein the different monitor areasin thesameperiod.
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3.6 Reproduksjonsforhold og vekter i
forhold til bestandsparametre fra
Sett-Elg

3.6.1 Bestandstetthet i forhold til vekter og repro-
duksjonsforhold

Høy bestandstetthet påvirker næringstilgangen pr individ i be-




standene og vil således kunne ha negative følger for så vel

kroppsvektsom kalveproduksjon.Bestandstetthetener målt som
gjennomsnittlig antall dyr skutt pr 10 km2skog og myrareali de
respektiveregionene.Dengjennomsnittligeslaktevekteni et om-
rådeavtok medøkendebestandstetthetbådefor okserog kyr (fi-
gurene 3.48A,B og 3.49A). Tilsvarendevar det en reduksjon i
drektighetsratenhos2 år gamle kyr medøkendebestandstetthet
(figur 3.49B, r5p=0.811n=7, p<0.05). Somtidligere vist for vek-
tene, var imidlertid ogsådrektighetsratenepositivt korrelert med
breddegraden(r5p=0.75,n=7, p<0.05). Med andre ord ble ung-
dyrene tidligere kjønnsmodne i bestander med lav tetthet og
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Figur3.48
Gjennomsnittlig slaktevekt i de enkelte overvåkningsområdenefor 2-års okser (A), 5-år og
eldre okser (B) mot bestandstetthetmålt som gjennomsnittlig antall elg skutt pr 10 km2pr år i
perioden 1991 til 1993. Tallene i figuren angir region; 1=Troms, 2=Nordland, 3=Nord-
Trøndelag,4=Oppland, 5=Hedmark, 6=Vestfold, 7=Aust-Agder. (r=-0.84 og r = -0.78 i hen-
holdsvisA og B,p<0.05 i begge). - Themean carcassweight ('gjennomsnittlig slaktevekt') of 2-
year old (A) and ..5-year-old males (B) in relation to the mean annual number of mooseharve-
sted per 10 km2 ('bestandstetthetsindex') in the period 1991-93 in the different monitor-are-
as.
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Figur3.49
Gjennomsnittligslaktevekt i de ulike overvåkningsområdenefor åringskyr (A) og drektighetsra-
ten for 2-år gamle kyr (B) mot bestandstetthet målt som gjennomsnittlig antall elg skutt pr 10
km2 pr år i perioden 1991 til 1995. Tallene i figuren angir region; 1=Troms,2=Nordland,
3=Nord-Trøndelag,4=Oppland, 5=Hedmark, 6=Vestfold, 7=Aust-Agder. (r=-0.61, p>0.10 og
rsp=-0.75,p<0.05 i henholdsvisA og B). - The mean carcassweight ('gjennomsnittlig slakte-
vekt') of yearling females (A) and the pregnancy rate ('drektighetsrate') of 2-year-old females
(B) in relation to the mean annual number of moose harvestedper 10 km2 ('bestandstetthets
index') in the period 1991-93 in the different monitor-areas.

44



nina fagrapport 030

nordlig beliggenhet, i forhold til bestander med høy bestand-
stetthet og sørlig beliggenhet.

Ingen signifikante sammenhengerble funnet mellom det obser-
verte antallet 'kalv pr ku' i et område og bestandsstørrelsenmålt
som det årligeantallet elg sett pr dag i perioden med tilgjengelig
Sett-Elg-data (perioden 1986-1995, se figurene 3.1-3.4,

p>0.10). For alle områdene med unntak av Hedmark og
Nordlandvar det likevelen tendenstil at antallet 'kalv pr ku' har
falt gjennom perioden (tabellene 3.7 og 3.8A). Dette var spesi-
elt tydelig i Aust-Agder og Vestfold som begge hadde en signifi-
kant (p<0.05) nedgang i antallet kalv observert pr ku gjennom
perioden med Sett-Elg-data(tabell 3.8A). En slik nedgang kan
skyldesen forsinket responsav de høye bestandstetthetenepå
kalveproduksjonen.Vi testet dette ved å sammenligne antallet
`kalv pr ku' med bestandstettheteni hver av de foregående tre
årene. Alle bestandeneviste et negativt forhold mellom antall
`kalvpr ku' og bestandstetthetenmålt somelg sett pr dag (tabell

3.8B) i hver av de foregående 3 årene. Forholdet var imidlertid
kun signifikant i Nordland og Hedmark(p<0.05), og der med en
forsinkelsepå tre år. Med andre ord synesdet som om dissebe-
standene i løpet av de siste årene har nådd bestandstettheter

som har hatt negativ innvirkning på fruktbarheten. Det er imid-
lertid viktig å merke seg at vi ikke besitter data på aldersutvik-
lingen blant kyrne i løpet av den sammeperioden(men sedisku-
sjonen). Dersom gjennomsnittsalderen blant kyrne har avtatt
med økningen i bestandstetthetenkan nedgangen i 'kalv pr ku'
utelukkende skyldesen lavereproduktivitet som følge av lavere
gjennomsnittsalderpå kyrne.

3.6.2 Variasjon i kjønns- og alderssammensetningen

Kjønnsforholdetmålt som antallet observerteokser pr ku i de re-
spektivebestandenegjennomgikk en signifikant reduksjongjen-
nom perioden i Nord-Trøndelag,Oppland og Aust-Agder (tabell

3.7). Det mest skjeve kjønnsforholdet ble funnet i Nord-
Trøndelag,mensOppland, Troms og Nordland hadde det minst
skjevekjønnsforholdet. Det var en tendens til en økning i gjen-
nomsnittsalderentil oksene i avskytningen(åring og eldre) med
en økning i den observerte andelen av okser i bestanden
(r5p=0.56,p>0.10). Den lavestegjennomsnittsalderenvar å finne
i Nord-Trøndelag der okseandelen i følge Sett-Elg var lavest,
mens den høyestegjennomsnittsalderenvar å finne i Oppland

Tabell 3.7 Oversiktover antallet okserobservertpr ku, antallet kalv observertpr ku, og antallet kalv observertpr ku med kalv (kalvku)
basertpå Sett-Elg-data.- Thenumber of malesper female, calvesper female,and calvesper calf-rearing femaleobservedby the hun-
ters in the different monitor-areasduring the period 1991-95.

Overvåknings-område
Monitor area

1991 1992 1993 1994 1995 Gjennomsnitt

Mean




Oksepr ku - Malesper female 0.47 0.55 0.54 0.45 0.43 0.49
Troms Kalvpr ku - Calvesper female 0.78 0.70 0.71 0.71 0.69 0.72




Kalvpr kalvku- Calvesper calf-rearingfemale 1.48 1.41 1.37 1.39 1.38 1.41




Oksepr ku - Malesper female 0.49 0.55 0.55 0.49 0.49 0.51
Nordland Kalvpr ku - Calvesper female 0.94 0.84 0.87 0.86 0.77 0.86




Kalvpr kalvku- Calvesper calf-rearing female 1.45 1.44 1.46 1.45 1.42 1.44




Oksepr ku - Malesper female 0.33 0.32 0.30 0.26 0.25 0.30
Nord-Trøndelag Kalvpr ku - Calvesper female 0.73 0.74 0.65 0.69 0.59 0.68




Kalvpr kalvku- Calvesper calf-rearingfemale 1.41 1.41 1.36 1.40 1.35 1.41




Oksepr ku - Malesper female 0.56 0.49 0.54 0.45 0.47 0.50
Oppland Kalvpr ku - Calvesper female 0.66 0.56 0.61 0.63 0.62 0.62




Kalvpr kalvku- Calvesper calf-rearingfemale 1.28 1.23 1.21 1.24 1.22 1.24




Oksepr ku - Malesper female 0.43 0.45 0.43 0.36 0.45 0.42
Hedmark Kalvpr ku - Calvesper female 0.74 0.75 0.64 0.78 0.70 0.72




Kalvpr kalvku- Calvesper calf-rearingfemale 1.34 1.38 1.28 1.40 1.30 1.34




Oksepr ku - Malesper female 0.53 0.45 0.43 0.45 0.36 0.44
Vestfold Kalvpr ku - Calvesper female 0.57 0.60 0.54 0.46 0.57 0.55




Kalvpr kalvku- Calvesper calf-rearingfemale 1.15 1.22 1.16 1.14 1.20 1.17




Oksepr ku - Malesper female 0.44 0.44 0.40 0.37 0.35 0.40
Aust-Agder Kalvpr ku - Calvesper female 0.70 0.67 0.62 0.63 0.60 0.64




Kalvpr kalvku- Calvesper calf-rearingfemale 1.25 1.20 1.16 1.15 1.13 1.18
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Tabell 3.8 Korrelasjonskoeffisientenefor den observertekjønnsraten (oksepr ku), og fruktbarheten (kalvpr ku og kalv pr kalvku) i
forhold til år (A), og i forhold til bestandstettheten(settpr dag) ett til tre år tidligere (8) for perioden med tilgjengelig Sett-Elg-data.N
= antallet år tilgjengelig i analysen,og t = antall år forsinkelsei effekten av bestandstetthet. - Thecorrelationcoefficient of the obser-
ved malesper female, observedcalvesper female, and observedcalvesper calf-rearing female in relation to year (A), and in relation
to the number of mooseobservedper hunter-day in one of the previous threeyears (B). Thenumber of yearsavailablein the analysis
(N)are shown in B. t is the time-delayin yearsgiving the highest correlation coefficient.




Troms Nordland Nord-

Trøndelag

Oppland Hedmark Vestfold Aust-




Agder

Oksepr ku - Malesper female -0.41 0.56 -0.96** -0.86** -0.34 -0.52 -0.71*
Kalvpr ku - Calf per female -0.08 0.29 -0.77 -0.56 0.14 -0.74* -0.88**
Kalvpr kalvku- Calf per calf-rearingfemale 0.16 0.48 -0.57 -0.11 0.36 -0.68* -0.85**

* p<0.05, ** p<0.01







Troms Nordland Nord- Oppland Hedmark Vestfold Aust-





Trøndelag





Agder

Kalvpr ku - Calf per female -0.33 -0.88* -0.77 -0.15 -0.78 -0.39 -0.61




n=9, t=2 n=6, t=3 n=5, t=1 n=5, t=3 n=5, t=3 n=7, t=3 n=7, t=3
Kalvpr kalvku - Calf per calf-rearingfemale -0.69* -0.73 -0.77 -0.68 -0.57 -0.66 -0.75*




n=9, t=2 n=6, t=3 n=5, t=1 n=5, t=3 n=5, t=3 n=7, t=3 n=7, t=3

* p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001

der okseandelenvar høyest(tabell 3.1). Det erviktig å merkeseg
her at oksenesgjennomsnittsalderi alle områdene med unntak
av Nordland og Hedmarkkun var basert på data fra de to første
årene. Eventuelleforandringer i oksenesalderssammensetning
etter 1992 er derfor ikke inkludert i disseanalysene.

3.6.3 Variasjon i bedekningsraten i forhold til kjønns
og alderssammensetningen

Enmulig konsekvensav lavt antall 'okse pr ku' og lav gjennom-
snittsalder på oksene er at færre kyr kan bli bedekket under
brunsten.Vi undersøktederfor om andelenkyr med eggløsningi
forhold til andelenkyr året etter som produsertekalvvar avheng-
ig av kjønnsforholdet eller oksealdereni stammen. I disseanaly-
senebenyttet vi gjennomsnittlig eggløsningsratefor de fire første
årene og den gjennomsnittlige drektighetsraten for de fire siste
årene.Tilsvarende,på grunn av det synkendeantallet kyr i de el-
dre aldersgruppenekunne vi kun gjennomføre analysenfor 1 til
4 år gamle kyr. Resultateneble tilsvarendeom vi slosammen4 år
og eldre kyr.

Det var i alle aldersklasseren tendenstil at bedekningsratenøkte

med andelenokser pr ku i bestanden(p>0.10). Bedekningsraten

økte ogsåmed gjennomsnittsalderenblant oksene(1 år og eldre)
blant åringskyrne(figur 3.51; Spearmanrank r5p=0.92,p<0.01)
og 3 år gamlekyr (Spearmanrank r5p=0.86,p<0.05). Entilsvaren-
de tendenstil økning i bedekningsratemed gjennomsnittligokse-
alder ble funnet for 2 år gamle kyr (p>0.10). Med andre ord var
det en laverebedekningsratei de bestandeneder oksenei jaktut-
taket var yngre. Bedekningsratenvar lavesti Nord-Trøndelagog
Hedmark der gjennomsnittsalderen var lavest, og høyest i
Opplandder gjennomsnittsalderenvar høyest(figur 3.51).

Pågrunn av det laveantallet eggstokkerinnsamletfor de ulike al-
dersgruppenei de enkelte år, kan årsvariasjoneri eggløsningog
drektighet innvirke på gjennomsnittsverdiene.Som en alternativ
test undersøktevi derfor også om gjennomsnittsverdieneav de
årlige differansenemellom drektighetsratenog eggløsningsraten
året før var relatert til okseandeleni bestandenog oksenesgjen-
nomsnittsalder i jaktuttaket. Analyseneviste at bedekningsraten
økte for alle aldersgruppeneav kyr når okseandelenog gjen-
nomsnittsalderen økte, men ikke signifikant for noen gruppe.
Bedekningsratenfor 3 år gamle kyr var imidlertid nestensignifi-
kant korrelert med gjennomsnittsalderen(r=0.68, n=7, p=0.09).
Det svakereforholdet i denne analysenantyder at variasjonen i
datautvalget kan ha innvirket på forholdet slik at disseresultate-
ne må vurderesmed varsomhet.
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Figur 3.50
Gjennomsnittlig alder på skutte okser 1-år og eldre i de ulike
overvåkningsområdenei forhold til antall okserobservertpr ku
innsamlingsperioden. Tallenei figuren angir region; 1=Troms,
2=Nordland, 3=Nord-Trøndelag, 4=Oppland, 5=Hedmark,
6=Vestfold, 7=Aust-Agder. (Spearmanrang rsp= 0.49, p>0.10).
- Themean age ('gjennomsnittsalder')of 1-year-oldmaleshar-
vested in relation to the mean annual number of males obser-
ved per female ('oksepr ku') during the hunting seasonin the
different monitor-areas.
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3.6.4 Variasjon i kalvestørrelse i forhold til kjønns-
sammensetningen

Enmulig konsekvensav lavokseandelog unge okserer størreva-
riasjon i bedekningstidspunktet av kyrne om høsten (flere kyr
med ombrunst) med påfølgende stor variasjon i kalvingstids-
punktet på våren. Fordivi ikke besitter data på kalvingstidspunkt
kan vi ikke teste denne hypotesendirekte. Enindirekte måte er å
undersøkeom det er en sammenhengmellom variasjon i kalve-
neskroppsstørrelseom høstenog kjønnsforholdet i stammen.Vi
undersøkte derfor variasjonen i et skjelettmål, kjevelengden,
blant kalveneom høsten(standardiserteverdier).Resultatenevis-
te en tendens til størrevariasjoni kjevenehos oksekalvenei be-
standene der antallet 'okse pr ku' var lavest (r=-0.63, n=7,
p>0.10). Variasjonen i kukalv-kjevene viste ingen slik trend
(r=0.32, p > 0.10). Tilsvarendevar det ingen sammenhengmel-
lom variasjon i kalvekjeveneog den gjennomsnittlige alderen
blant oksene i jaktuttaket (p>0.10). Med andre ord var det lite
som tydet på at variasjoneni kalvekjevenekunne forklares med
variasjonen i kalvetidspunkt som følge av lav okseandel eller
oksealderi bestandene.

Figur 3.51
Gjennomsnittlige bedekningsrate (brun-gul) innen ulike alders-
gruppener av kyr og overvåkningsområderi forhold tll gjennom-
snittsalder blant skutte okser 1-år og eldre. 1=Troms,
2=Nordland, 3=Nord-Trøndelag, 4=Oppland, 5=Hedmark,
6=Vestfold, 7=Aust-Agder. (Spearmanrang korrelasjon,fra topp
til bunn, rsp=0.92,p<0.01; r5p=0.50,p>0.10, rsp=0.86,p<0.05).
- The mean fertilisation rate ('brun-gul') in three different age-
groups of femalesin relation to the meanage ('gjennomsnittsal-
der') of males harvested in the different monitor-
areas.

3.6.5 Kjønnsforskjeller i slaktevekt i forhold til
kjønnsratene

Oksene taper en stor andel av vekten gjennom brunsten
(Miquelle 1990). Det kantenkesat oksevektenevil synkesomføl-
ge av en reduksjon i okseandelenfordi oksene da vil delta mer
aktivt i brunsten ved yngre alder og såledesha redusert vekst i
den tidlige fasenav livet (Solberg& Sæther1994).Vi undersøkte
om oksenehadde laverekroppsvekstder andelenokser i bestan-
den var lav. Fordide absolutte oksevektenevarierer mellom om-
rådene på grunn av flere faktorer (f. eks. bestandstetthet)testet
vi imidlertid ikke de absolutte vektene direkte, men kjønnsfor-
skjellenei gjennomsnittsvektinnen de forskjelligealdersklassene.
Ettersomkyrnehar en senerevektutvikling enn oksene(Sæther&
Haagenrud1985), vil forskjellene i gjennomsnittsvekterreflekte-
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re de relative forholdene for okseveksti bestanden.Enstor for-
skjell i vektene mellom kjønnenetilsier en høy kroppsvekstblant
oksenei forhold til kyrne

Resultatenevisteat en økning i vektforskjellenemellom kjønnene
samsvartemed en økning i den gjennomsnittlige okseandeleni
bestandenblant 5- + 6-åringer (figur3.52, r=0.80, p<0.05). En
tilsvarende,men ikke signifikant tendens var også tilstede blant
de yngre aldersgruppenemed unntak av åringene (figur3.52).
Nårvi inkluderte både tetthet og kjønnsratei den sammeanaly-
senvar kjønnsratenden enestevariabelensom kunne forklare en
signifikant andel av variasjoneni kjønnsforskjellenei slaktevekter
blant 5- + 6-åringer (multippel regresjon;y=139 kjønnsrate- 61,
t=2.94, p<0.05). Dette antyderat oksenehar en laverevektutvik-
ling i bestandermed laveandeleravvoksne(1 år) okser,dvs,at
relativt få okser i bestandengir småokser i bestanden.
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Figur3.52
Kjønnsforskjellenei gjennomsnittsvekter(målt som residualver-
dier av okser mot kyr) hos skutte åringer (A), 3-åringer (B)og
5+6-åringer (C)i forhold tll det gjennomsnittlige antallet okser
observertpr ku i overvåkningsperioden.Tallenei figuren angir
region; 1=Troms,2=Nordland, 3=Nord-Trøndelag,4=Oppland,
5=Hedmark, 6=Vestfold, 7=Aust-Agder. (A: r=-0.20, p>0.10,
B: r=0.66, p=0.10, C: r=0.80, p<0.05). - Sexualdimorphism in
mean carcassweight ekjønnsdimorfi') of yearlings (A), 3-year-
olds (B),and 5+6-year-olds (C)in relation to the mean annual
number of malesobservedper female ('oksepr ku') during the
hunting seasonin the monitor period.

3.7 Fellingsmønsteret av kalv og kyr

Jegerseleksjonvil kunne ha innvirkningpå utvalgetavdyrsom inn-
går i overvåkningsmaterialet.Spesieltgjelderdette utvalget av el-
dre kyr fordi kyrnesjeldentbevisstskytesfra kalven.Foreksempel
kan det tenkesat relativtflere kalvskytesfra kyr medtvillinger. I så
fall vil hoveddelenaveldrekyrsomgår aleneog blir skutt væreel-
dre uproduktive kyr eller kyr som på annet vis har mistet kalven.
Tabell3.9viserat det ikkevar tilfelle. Settoverett ble den største
andelenkalvskutt fra kyr med enkeltkalv(74 %). Detteantyderat
jegerne ikke har sterkeønskerom å kun skytetvillingkalv.Høyest
andel tvillingkalverble skutt i de tre nordligste regionene(tabell
3.9).Dette samstemmermed høyereforekomst av kyr med tvil-
linger i disseregionene(figur3.29,tabell3.7).Ide resterendere-
gionenevar uttaket avtvillingkalvlavere,noesom,med unntak av
Hedmark,samstemmermeden relativt laveretvillingrate i dissere-
gionene. Dette antyder at tvillingkalv og enkeltkalv i en viss ut-
strekningskytesetter forekomst i bestandene.Antallet riktig utfyl-
te kjevelappervar imidlertid lavt i flere av områdene,noe som har
begrensetstyrkenav disseanalysene.

Dersomkyrne i fellingskvoteni størregrad fellestidligere enn kal-
veneunderjakta vil likevelkun en lavandelproduktivekyrværetil-
gjengeligfor å bli felt. Tabell3.10viserat kalvenei alle regionene
utenom Nord-Trøndelag,i gjennomsnittbleskutt litt senereenn de
voksnekyrne.Detvar imidlertiden megetstor overlappi tidspunkt
for når ku og kalvble skutt, noe som betyrat det under helejakta
fantes produktive kyr med fraskutt kalv i bestandene.Størstgjen-
nomsnittlig tidsforskjell mellom fellingen av ku og kalv var det i
Nordlandog Aust-Agder (tabell3.10).Disseto regionenehadde
også den lavesteandelen kalv i jaktuttaket (appendiks2), noe
som reduserer andelen produktive kyr uten kalv under jakta.
Effektenavjegerseleksjonpå kyrneharderfor potensialettil å være
størsti Nordlandog Aust-Agder.

Tabell 3.9 Antall kalv skutt fra kyr med tvillinger og fra kyr
med enkeltkalv. Tvillingkalvl angir at kun en av kalvene ble
skutt, mens tvillingkalv2angir at begge kalveneble skutt. Det
er kun benyttet data der både 'antall kalverfelt' og 'antall kal-
ver sett' er iylt ut av jeger. - Thenumber of calvesshot from
femaleswith twins and from femaleswith single calf. Twinl
denotes that only one of the twins was shot, while twin2
denotes that both were shot Only data where both 'number
of calvesseen' and 'number of calvesshot' are known, are
includedin the analyses.

Region Tvillingkalvl

Twinl


(%)

Tvillingkalv2

Twin2


(%)

Enkeltkalv

Singlecalf


(%)

Troms 28 (28) 10 (10) 61 (62)
Nordland 15 (24) 12 (19) 36 (57)
Nord-Trøndelag 48 (24) 10 (5) 139 (71)
Oppland 0 0 41 (100)
Hedmark 7 (8) 4 (5) 71 (87)
Vestfold 0 2 (6) 29 (94)
Aust-Agder 7 (12) 2 (4) 45 (83)

Sum- Total 105(19) 40 (7) 422 (74)
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Tabell 3.10 Gjennomsnittlig fellingsdag etter 1. september
for kalv og eldre (>2 år) kyr. SDangir standardawiket. - The
mean harvest-dayafter the 1th. September of calves (kalv)
and adult (2 year old) females(kyr).SDis the standard devi-
ation.

Region

Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Hedmark
Vestfold
Aust-Agder

Fellingsdag kalv


Harvest day calf


(SD)

36.6 (11.5)
42.5 (11.9)
35.6 (11.2)
36.8 (10.4)
42.8 (7.5)
43.9 (7.4)
42.9 (9.2)

Fellingsdag ku


Harvest day female


(SD)

35.0 (10.8)
38.6 (11.9)
36.4 (11.4)
35.2 (10.2)
41.6 (6.9)
41.2 (6.5)
40.1 (9.4)

3.8 Oppsummering av resultatene
innen de respektive områdene

3.8.1 Troms

Overvåkningsbestandeni Troms har i følge Sett-Elgvært gjen-
nom en bestandsøkning gjennom hele overvåkningsperioden
med unntak for 1995 (figur 3.1). I den sammeperioden har det
vært en kontinuerlig økning i jaktuttaket (figur 3.1). Gjennom
periodenvar det ogsåen vesentligvariasjoni alderssammenset-
ningen blant de eldre kyrne (figur 3.6), noe som innbefattet en
økning i gjennomsnittsalderenblant eldre kyr i uttaket sisteåret
i perioden (tabell 3.1). Det var et høyt antall okserobservertper
ku i bestanden(tabell 3.7), men gjennomsnittsalderenblant de
skutte oksenevar relativt lav (tabell 3.1, figur 3.50).

Slaktevekteneregistrert i Tromsvar gjennomgåendemeget høye
for alle kjønns- og aldersgruppersammenlignet med de andre
områdene (figurene 3.24-3.26). Tilsvarende viste reproduk-
sjonsanalyseneat kyrnefra Troms,uansettalder, var blant de al-
ler mest produktive i landet (figurene 3.29 og 3.30). For ek-
sempelviste ca 20 % av 2 år gamle kyr spor av drektighet. Kun
kalvevektenevariertesignifikant gjennom perioden (tabell 3.4),

men det var ingen gjennomgående trend i løpet av perioden.
Kalvevekteneviste en nært forhold til varmesummeni juni med
relativt høyerevekter i kjøligesomrer (figur 3.27). Detvar ingen
signifikant variasjon i eggløsningsraten eller drektighetsraten
gjennom perioden, noe som heller ikke var å forvente tatt i be-
traktning de stabilevektene.Tvillingratenbasertpå Sett-Elgi pe-
rioden fra 1986 til 1995 viste imidlertid et signifikant negativt
forhold med 'sett pr dag'-indeksenmed en forsinkelsepå to år
(tabell 3.8). Dette antyder at reproduksjonen i bestanden kan
være negativt påvirket av det økende antallet dyr i bestanden.
Deforeliggende resultateneantyder imidlertid ingenstore foran-
dringer i bestandenmed hensyntil kondisjonog reproduksjons-
evnegjennom overvåkningsperioden.

3.8.2 Nordland

I Nordland har det i følge Sett-Elgkun vært små endringer i be-
standsstørrelse gjennom overvåkningsperioden (figur 3.1).

Bestandsvekstensynesimidlertid å ha kulminert og er nå på vei
ned. Dette skyldestrolig den relativt kraftige økningen i uttaket
av dyr gjennom perioden (50 % økning). Gjennom perioden var
det også en signifikant variasjoni alderssammensetningenblant
eldre okserog kyr (figurene 3.13 og 3.14). Blant kyrne skjedde
det en økning i gjennomsnittsalderenblant eldre kyr i uttaket
mot slutten av perioden (tabell 3.1), mensdet blant oksenetro-
lig var de store årlige forskjellenei andelen2- og 3-åringer i jakt-
uttaket som medførte variasjonenmellom år. Denobserverteok-
seandelen i bestanden var høy i forhold til de andre overvåk-
ningsområdene(tabell 3.7) og viste ingen signifikante retnings-
bestemteendringer (tabell 3.8).

Slaktevektenei Nordland var høye i alle aldersgruppene(figure-

ne 3.24-3.26). Sammenlignetmed de andre områdene var det
kun Tromssom kunne visetil høyerevekter.Tilsvarendevar både
eggløsningsrateneog drektighetsratenehøyei allealdersgruppe-
ne sammenlignet med de andre områdene (figurene 3.29 og

3.30). Det var ingen signifikante endringer i slaktevektermellom
år i noen av aldersgruppenemed unntak av 2 år gamleokser (ta-

bell 3.4). Det lave antallet kalv i analysenebegrenset imidlertid
vesentligstyrkenav testen for denne aldersgruppen.Det var hel-
ler ingen signifikante endringer i reproduksjonsevnenmellom år
innen overvåkningsperioden,noe som samsvarermed den lave
årligevariasjoneni slaktevekteneblant kyrne. Imidlertid vardet et
signifikant negativt forhold mellom andelen kalv observertpr ku
og Sett-E/g-indekseni perioden 1987 til 1995 (tabell 3.8). Dette
kan tyde på at reproduksjonsevneni bestandensynker når be-
standsstørrelsenøker. Med bakgrunn i de foreliggende resultate-
ne var det ingen vesentligeendringer i verkenvekter eller repro-
duksjonsevnegjennom overvåkningsperioden.

3.8.3 Nord - Trøndelag

Overvåkningsbestandeni Nord-Trøndelagviste i følge Sett-Elgen
vekst fram til 1992 med en påfølgendereduksjon i størrelsei de
neste tre årene (figur 3.2). Gjennom samme periode var det en
tilsvarendeutvikling i antallet dyr skutt med ett årsforsinkelse(fi-

gur 3.2). Aldersfordelingenblant eldre kyrvarstabil gjennom pe-
rioden (figur 3.7). Det var gjennom hele perioden en meget lav
observertokseandeli bestanden.Dennesank gjennom overvåk-
ningsperioden(tabellene 3.7 og 3.8). Tilsvarendevar det en lav
gjennomsnittsalder blant oksene i jaktuttaket (tabell 3.1). De
gjennomsnittlige drektighetsratene var omkring landsgjennom-
snittet (figur 3.29), selvom eggløsningsrateneinnen alle alders-
gruppenevar blant de aller høyesteverdieneblant overvåknings-
områdene (figur 3.30). Dette kan skyldesat det er for få oksertil
å bedekkealle kyrne i bestanden.

Slaktevektenei Nord-Trøndelaglå for alle aldersgruppenenær
landsgjennomsnittet (figurene 3.24-3.26). Et særtrekk med
Nord-Trøndelagvar at oksevekstenble avsluttetved relativt tidlig
alder med en påfølgende signifikant nedgang i gjennomsnitts-
vekt. Denne effekten gjenspeiletseg også i gevirstørrelsenmålt
som antall takker.
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De gjennomsnittlige slaktevektenetil kalverog åringsokservari-
erte signifikant mellom år (tabell 3.4). Dette skyldtesi første rek-
ke de lave vektene i 1992 og 1993 (figurene 3.24 og 3.25).

Nedgangen i 1992 var forbundet med den spesielt varme for-
sommereni 1992 (figur 3.27). Basertpå de foreliggende resulta-
tene var det ingen vesentlig retningsbestemteendringer i verken
slaktevektereller reproduksjonsevnegjennom perioden.

Flereindisiertyder på at kjønnsforholdet i dennestammennå be-
gynnerå bli såskjevtat det gir segutslag på dyrenesegenskaper
og bestandensdemografi.

3.8.4 Oppland

Overvåkningsbestanden i Oppland nådde i følge Sett-Elg

bestandstoppeni 1992 og har sidenfalt gjennom overvåknings-
perioden med en svak oppgang i 1995 (figur 3.3). Nedgangen
var forbundet med et relativt høyt uttak av dyr (figur 3.3).

Aldersfordelingenav de voksnekyrne i bestandenviste en signi-
fikant variasjon gjennom overvåkningsperioden (figur 3.8).

Kjønnsfordelingenbasert på Sett-Elg viste også gjennomgående
høye andeler av `okse pr ku' i bestanden i forhold til de andre
overvåkningsområdene(tabell 3.7) og i samsvarmed dette høy
gjennomsnittsalder på de voksne oksene (tabell 3.1). Det var
imidlertid en signifikant reduksjoni antallet okserobservertpr ku
gjennom perioden (tabell 3.8).

Slaktevektenei Oppland var lave sammenlignet med de andre
områdene (figurene 3.24-3.26). Dettevar spesieltframtredende
for kalvene,åringene og de eldre kyrne (appendiks 5). De rela-
tivt lavevektenegav ikke utslag i tilsvarendelavedrektighetsrater
ettersom dissevar blant de høyestesammenlignetmed de andre
områdene (figur 3.29). Slaktevektenevarierte også mye gjen-
nom perioden i allealdersgruppeneanalysert(tabell 3.4). Detvar
ingen systematisk økning eller reduksjon gjennom perioden.
Spesielt lave vekter ble funnet i 1995 (figurene 3.24-3.26).

Kalvevekteneog åringsvekteneviste for begge kjønn en reduk-
sjon med økendesommertemperatur.Til tross for den store vari-
asjonen i vekter var det ingen store endringer i drektighetsraten
gjennom perioden. Blant åringer var det likevelen vesentligvari-
asjon i eggløsningsratenmellomår (figur 3. 38). Deforeliggende
resultateneantyder ingen store retningsbestemteforandringer i
bestandengjennom perioden med unntak av reduksjonen i be-
standsstørrelse.

3.8.5 Hedmark

Overvåkningsbestandeni Hedmark har gjennom hele overvåk-
ningsperiodengått gjennom en kraftig reduksjon i bestandsstør-
relsen (figur 3.3). Nedgangenstartet i en periode med meget
høy avskytning.Aldersfordelingen av de voksne kyrne i uttaket
viste ingen signifikante endringer gjennom overvåkningsperio-
den (figur 3.12). Antallet kyr skutt var imidlertid lavt, noe som
skaper stor statistisk usikkerhet i materialet. Kjønnsfordelingen
basertpåSett-Elg vistegjennomgåendeet lavt antall 'okse pr ku'
i bestandeni forhold til de andre overvåkningsområdene(tabell

3.7). I samsvarmed dette var gjennomsnittsalderenpå de voksne
oksenei uttaket lav (tabell 3.1). Dette kan illustreresved at okser

5 år og eldre nærmestvar fraværendei jaktuttaket i Hedmark(fi-
gur 3.11). Tilsvarendevar det en gradvisøkning i andelenårings-
okserog eldreokser i uttaket gjennom periodenog en reduksjon
i andelenåringskyrog eldre kyr (appendiks 2).

Slaktevekteneog reproduksjonsratenei bestandenvar gjennom-
gåendehøye(figurene 3.24-3.26). Sammenlignetmedde andre
overvåkningsområdenevar det kun Tromssom kunne visetil til-
svarendevekter. Gjennomsnittsvektenetil 3 år og eldre kyr viste
en økning gjennom overvåkningsperioden.Denneøkningen kan
væreen følge av den økte andeleneldre kyr i jaktuttaket i slutten
av perioden. Det har i tillegg vært snøfattigevintre gjennom pe-
rioden (appendiks 1), noe som trolig har medført laverevekttap
over vinteren. For kalv og åringer var det ingen trend i utvikling-
en av vektene gjennom overvåkningsperioden. Blant begge
kjønnvar det imidlertid en markant nedgangi gjennomsnittsvek-
tene i 1992 (tabell 3.4). Denne nedgangenvar forbundet med
den spesieltvarme og tørre sommeren i Hedmarkdette året (fi-

gur 3.27). Ingenmarkant effekt avdenne 'dårlige`sommerenvar
imidlertid å spore i vektene til sammealdersklasseåret etter (fi-

gurene 3.24 og 3.25). Dette tyder på at næringsbetingelsenei
Hedmarkvar så gode at 'tapet' i vektutvikling dette året kunne
kompenseresfor ved lengre vekst utover høstensammeår eller
sommerenåret etter.

Reproduksjonsevneni bestandenvar høy sammenlignetmed de
andre overvåkningsområdene(figurene 3.29 og 3.30), men re-
sultateneer basertpå et lavt antall analyserteeggstokker.Det ble
funnet en relativt høy reproduksjon blant 2-åringene og tilsva-
rende høy eggløsningsratehos åringene. Blant 3-åringene viste
nærmere70 % av kyrne spor av drektighet, mensover 80 % av
2-åringene hadde hatt eggløsning. I tillegg viste omkring 40 %
av 3-åringenespor av tvillingkalv. Det var ingenting i det forelig-
gende materialet som tyder på at det har vært en stor endring i
reproduksjonsforholdene gjennom overvåkningsperioden.Den
stabilevektutviklingen i bestandener med på å underbyggedet-
te.

3.8.6 Vestfold

I Vestfold nådde bestandsstørrelseni følge Sett-Elg en topp i pe-
rioden 1990-1992 og har siden avtatt gjennom hele overvåk-
ningsperioden (figur 3.4). Tilbakegangenvar forbundet med et
høyt jaktuttak (omkring 10 elg skutt pr 10 km2). Gjennom-
snittsalderentil voksne kyr i jaktuttaket viste en økende tendens
gjennom perioden (figur 3.9 og tabell 3.1). Antallet okserpr ku
i bestandenvar relativt høy i forhold til de andre overvåknings-
områdene (tabell 3.7). I samsvarmed dette var det ogsåfortsatt
relativt høygjennomsnittsalderpå de voksneoksene(tabell 3.1).

Det har imidlertid vært en nedgang i andelen okser observert i
bestandengjennom perioden (tabell 3.8).

I Vestfold har det skjedden nedgang i bådegjennomsnittsvekte-
ne (figurene 3.24 og 3.25) og reproduksjonsevnen(figur 3.44)

gjennom overvåkningsperioden. Gjennomsnittsvektene blant
åringskyr og åringsokser avtok med henholdsvis 13 og 15 kg
gjennom perioden. Dette er en størrenedgangenn i noen av de
andre områdene. Denne nedgangen i vekt medførte en reduk-
sjon av andelen kjønnsmodne åringer mot slutten av overvåk-
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ningsperioden.Påsammevis avtok også drektighetsratenetil 2
og 3 år gamle kyr gjennom perioden (figur 3.44). Selvblant 4 år
og eldre kyr var det i de to årene 1993 og 1994 drektighetsrater
som lå under 80 % (figur 3.44). Dette var blant de lavestedrek-
tighetsratene som ble observertfor denne aldersgruppenblant
alleovervåkningsområdene(figur 3.29). Tvillingratenestimertfra
eggstokkene over hele perioden var tilsvarende lave blant 4-
åringer og eldre kyr, og tilnærmet fraværende i de yngre alders-
gruppene (figur 3.29). Sammenlignet med de andre overvåk-
ningsområdenehadde Vestfold og Aust-Agder gjennomgående
lavesttvillingrate (figur 3.29). Produktiviteten i bestandentotalt
sett er relativt lavog har en negativ utvikling.

3.8.7 Aust-Agder

Overvåkningsbestandeni Aust-Agder nådde i følge Sett-Elg top-
pen av bestandsveksteni 1992 og har siden falt i størrelsegjen-
nom siste halvdel av overvåkningsperioden (figur 3.4). Til-
bakegangenvar knyttet til et høyt jaktuttak (omkring 9 elg skutt
pr 10 km2).

Aldersfordelingen av voksne kyr i avskytningenviser en harmo-
nisk fordeling der alle aldersklasseneser ut til å være godt repre-
sentert (figur 3.10). Detvar heller ingenstor variasjonmellomår.
Okseandelenbasert på Sett-Elg var lav i Aust-Agder sammenlig-
net med de andre overvåkningsområdene(tabell 3.7). Basertpå
Sett-Elg har det også vært en gjennomgående nedgang i okse-
andelengjennom overvåkningsperioden(tabell 3.8).

Gjennomsnittsvekteneviste for alle aldersgruppenemeget lave
verdier sammenlignetmed de andre overvåkningsområdene(fi-
gurene 3.24-3.26). Gjennom overvåkningsperioden har det
ogsåskjedden signifikant nedgangi vekteneblant bådeoksekal-
ver, åringsokserog åringskyr (tabell 3.4A,B). Kyrnesreproduk-
sjonsevnevar tilsvarendelav,som forventet med de lavevektene
(figurene 3.29 og 3.30). Ingen åringer skutt i oktober var
kjønnsmodne, men 5 % av 2 år gamle kyr hadde hatt kalv.
Tilsvarendevar produktiviteten blant 3 år gamle kyr meget lav
sett i forhold til de andre overvåkningsområdene.Blant 4 år og
eldre kyr var drektighetsraten normal, mens tvillingraten basert
på eggstokk-analysenevar gjennomgåendelavereenn i de andre
områdenemed unntak avVestfold (figur 3.30).

Ingenstatistisksignifikant reduksjoni reproduksjonsevnenbasert
på eggstokkanalysenevar å spore gjennom overvåkningsperio-
den, men materialstørrelsenvar lav slik at styrken på testene blir
svak.Bådeantallet 'kalv pr ku' og 'kalv pr kalvku' fra Sett-Elg vis-
te imidlertid en kontinuerlig reduksjongjennom perioden (tabell
3.8), hvilket ogsåvar mer i samsvarmed den generellereduksjo-
nen i åringsvekter.Det kan derfor tyde på en fortsatt negativ ut-
vikling av produktiviteten i denne regionen.

4 Diskusjon

4.1 Mulige feilkilder

4.1.1 Jegerseleksjon

Overvåkningsmaterialeter innsamlet fra skutte dyr. En slik inn-
samlingsmetodikkvil medføre et ikke-tilfeldig utvalg fra bestan-
dene fordi jegerne ikke skyterdyr i henhold til forekomsten i be-
standen. Dette skjer blant annet fordi all elg-jakt er regulert med
tildelte kvoter av forskjellige kjønns- og aldersgrupper (kalv,
åring, voksenku, voksenokse).Etavgjørendespørsmåleter imid-
lertid om jegerne aktivt eller passivtogså velger et ikke-tilfeldig
utvalg innenfor de tildelte kjønns- og aldersgruppene,og om
denne seleksjonener av stor betydning for konklusjonenesom
trekkesbasertpå et slikt materiale.I dag vet vi ikke i hvor stor ut-
strekning det innsamledematerialetgir et representativtbilde på
sammensetningeninnen kjønns- og aldersgrupper, men det er
trolig at en vissseleksjonav dyr foregår i alle områder.

Etgodt eksempelpåvariasjoni jaktpraksismellom områderer va-
riasjonen i uttaket av kalv. I enkelte områder er det en generell
uvilje mot å skyte kalvslik at andelenkalv i uttaket blir lavt. Dette
fenomenet er spesielt framtredende i Nordland og Aust-Agder
der uttaket av kalv i snitt ligger rundt 15 %, mensuttaket av kalv
i de resterendeområdenei snitt liggerover30 % og for Tromsog
Nord-Trøndelagover40 % (appendiks 2). Lavkalveskytingmed-
fører at mange kyr blir gående med kalv under hele jakta. Fordi
kua vanligvis ikke skytesfra kalvenvil kyr skutt i slike bestander
trolig i større grad utgjøresav yngre ennå ikke kjønnsmodnein-
divider. Med andre ord vil resultatenefra jaktmaterialet kunne
underestimereden faktiske gjennomsnittsaldereni Nordland og
Aust-Agder der jaktuttaket av kalv er meget lavt. I begge disse
områdenevar da ogsågjennomsnittsalderenblant 2-åringeneog
eldre kyr lavestav alle områdene (tabell 3.1). Tilsvarende,med
bakgrunn i den samme argumentasjonen,kan det tenkes at en
størreandel kyr uten kalvskytesenn hvasom er representativtin-
nen de enkelte aldersgruppene.I så fall vil vi få et underestimat
på drektighetsraten innen de enkeltealdersgruppene,og kanskje
også et underestimat på gjennomsnittsvektenesom følge av at
lettere dyr er senerekjønnsmodne.Dette vil trolig gjøre seg mer
gjeldeneder kalveuttaket er lavestfordi uttaket av kyr der i stør-
re grad utgjøresav ikke-produktivedyr.

Ved å estimeresammeparameterpå ulike måter kan vi få et inn-
trykk av betydningen av jegerseleksjon.Hvisjaktuttaket dreier
mot de minst produktive kyrne innen hveraldersgruppeneskulle
vi forvente at eggløsningsratenblant de yngste aldersgruppene
(der få eller ingen kyr kommer med kalv)gjennomgåendeskulle
ligge over drektighetsratenfor sammeårsklasseåret etter (figur

3.31). Dettevar imidlertid ikketilfelle. Tvert imot servi en tendens
til det motsatte. Dette skyldesogså delvisat ikke alle potensielt
kjønnsmodnekyr hadde hatt eggløsningved det tidspunktet de
ble skutt i oktober. Tilsvarende,i de områdene som viste større
eggløsningsratehos åringskyr i forhold til drektighetsraten som
2-åringer,var kalveuttakethøyest.Det motsatteer å forvente hvis
jegerseleksjonenav ikke produktive kyr er høyest der andelen
kalv i jaktuttaket er lavest.
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Det var imidlertid et manglendesamsvarmellom den observerte
`kalvpr ku'-raten og den gjennomsnittligedrektighetsratenhos2
år gamle og eldre kyr. Dette kan delvisforklares ved at den ob-
serverte`kalvpr ku'-raten varierermyemellomområder på grunn
av stor variasjon i antallet kalv skutt pr ku under jakta (figur
3.46D). Når mange kalverskytesi forhold til kyr skalman således
forvente å observereenn relativt lavere`kalv pr ku'-rate enn når
antallet kalvskutt pr ku er lavt. Denobserverte'kalv pr ku`-raten
var likevelhøyereenn den gjennomsnittligedrektighetsratenhos
2 år gamleog eldre kyr ogsåder uttaket av `kalvpr ku' var meget
høyt, noe som kan skyldesat kyrne i jaktuttaket gjennomgående
er yngre enn kyrne i bestanden.Dette forsterkesav at den obser-
verte 'kalv pr ku'-raten ogsåinkludereråringskyr.Denobserverte
'kalv pr ku'-raten vil imidlertid også være avhengig av om kyr
med kalv og kyr uten kalv observereslike ofte i henhold til fore-
komsten i bestanden.Det kan for eksempelværeat kyr med kalv
er mersynligeenn kyr uten kalvfordi to dyr er lettere å seenn ett.
Samtidigkan manspekulerei om den storegruppen av ikke iden-
tifiserte elg vil kunne inneholdeforholdsvisflere kyr uten kalvenn
okser og kyr med kalv ettersom de to siste kategoriene dyr har
mer utpregede kjennetegn (henholdsvisgevir og kalv). Inntil det
kan avklareshvor godt den observerte`kalvpr ku'-raten avspeiler
forholdene i bestandener det umulig å avgjøre om den relativt
lavere drektighetsraten avspeilerjegerseleksjonfor yngre ikke-
produktive kyr i bestanden.De foreliggende resultateneantyder
imidlertid at en slik jegerseleksjonforekommer i en vissutstrek-
ning.

Det var et meget godt samsvarmellom variasjoneni den obser-
verte tvillingraten ('kalv pr kalvku') og den gjennomsnittlige tvil-
lingraten fra eggstokkanalysene(antall brune legeme pr ku) i
overvåkningsbestandene(figur 3.47). Med andre ord viste egg-
stokkanalyseneen høy produktivitet i de bestandeneder det ble
observert mange kyr med tvillinger. Påden annen side var den
observertetvillingraten gjennomgåendeca 15 % lavereenn den
gjennomsnittlige tvillingraten fra eggstokkenetil kyr eldre enn to
år. Dette kan skyldesat de produktive kyrne i jaktuttaket i gjen-
nomsnitt er eldre enn de produktive kyrne i bestanden,for ek-
sempel som følge av en aktiv seleksjonav store kyr. Alternativt
kan det være at flere kyr med tvillinger observeressom kyr med
enkeltkalv fordi sannsynlighetenfor å se en av kalveneer større
enn at man vil se begge to. Tilsvarendevil vårt anslagav tvilling-
rater basert på eggstokkanalysenerepresentereen overestime-
ring sidenbådeaborter og naturlig dødelighet gjennom somme-
ren kan påvirke den observerte tvillingraten, for eksempelved
høyerenaturlig dødelighet blant tvillingkalv enn blant enkeltkalv.
Selvved en lik dødelighet blant tvillingkalv og enkeltkalv vil den
observerte 'kalv pr kalvku'-raten reduseresgjennom sommeren
som følge av at 'enkeltkalv-kyr' som mister kalven blir observert
som kalvløsog derfor ikke inkluderesi 'kalv pr kalvku'-indeksen.
Tvilling-kyrsom misteren kalvblir derimot observertsom 'enkelt-
kalv-ku', noe somvil redusere'kalv pr kalvku'-indeksen.At kalve-
dødelighetenom sommerenkan være høy i enkelte områdervet
vi fra studierav radiomerkedekyr. Foreksempelvistedata fra fire
norskeelgbestanderat kalvedødelighetenom sommerenvarierte
fra 0 % til hele 21 %, med et snitt på omkring 8 % (Sætherm.
fl. 1996). Disseandelene er sannsynligviset underestimat som
følge av at ikke alle kalvenesom døde rett etter fødsel ble regis-
trert. En reduksjon i den observertetvillingraten vil også frem-
komme som følge av at mange kalverblir skutt tidlig i jakta. Det

er med andre ord flere forhold somvil medføreat den observer-
te tvillingraten er lavereenn tvillingraten fra eggstokkeneuten at
dette innbefatter aktiv jegerseleksjonav eldre kyr.

4.1.2 Feilrapportering

Et spesieltfenomen opptrer i Aust-Agder der rettighetshavende
innen flere driftsplanområder har tildelt kvoter i forhold til en
vektgrense på 150 kg for å øke uttaket av lavkvalitetsdyr (H.

Lyngstadpers.med.).Trolig som en følge av dette er andelendyr
mellom 150 og 160 kg underrepresenterti materialet, mensan-
delen dyr mellom 140 og 150 kg er vesentligover-representert
(figur 4.1). Den meget høyeandelendyr mellom 141 og 150 kg
i forhold til andelendyr i vektklasseneunder og over, tyder imid-
lertid på at det også har foregått en ikke uvesentligunderrappor-
tering av vektene på dyr som har befunnet seg i grenseområdet.
Dettestøttesavat den gjennomsnittligekjevelengdeni forhold til
slaktevektviseren høyereverdi enn forventet blant elg skutt mel-
lom 140 og 150 kg (figur 4.2), noesom antyderat flere av dyre-
ne i denne gruppen opprinnelig har befunnet seg i en høyere
vektklasse. Tilsvarende underrapportering av vektene i Aust-
Agder er tidligere også påpekt og kommentert av Fjeld(1995).
Denne underrapporteringen har trolig mindre innvirkning på de
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Figur 4.1
Slaktevektfordelingentil 2 år og eldre dyr av begge kjønn skutt
i Vestfold og Aust-Agder gjennom hele perioden. Fordelingen
begrenserseg til antall dyr mellom 100 og 200 kg. - Thedistri-
bution of carcassweights ('slaktevekt') from 100 to 200 kg
among moose of both sexesharvestedin Vestfold
and in Aust-Agder in the period 1991-95.
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overordnede resultateneog konklusjonene, men det vil kunne
påvirke konklusjonenefor vektutviklingen over tid i den utstrek-
ning underrapporteringenav vektene har variert gjennom perio-
den. Vektutviklingen i Aust-Agder sammenfaller imidlertid godt
med tilsvarende data fra Vest-Agder (Kurt Jerstad pers. med.),
noe som antyder at vektnedgangenobservert i Aust-Agder gir et
godt bilde på den faktiske utviklingen i denne regionen.

Områder med vektgrensefinnes også i Hedmark (H. Haagenrud
pers.med.) og i Oppland(H. Klæbopers.med.) uten at dette gir
seg like store synligeutslagpå fordelingen av vektene. Dette kan
skyldesat kontrollen med veiingen av dyrene er mer kontrollert
her.Alternativt kan det væreat antallet elg skutt i områdenemed
vektgrenseer lavt i forhold til overvåkningsområdetstotale mate-
riale. Med bakgrunn i ønsketom å få et så godt bilde på vektut-
viklingen i bestandenesom mulig er det uheldig med slike vekt-
grenser med mindre kontrollen med vektene blir innskjerpet.
Vektgrensevil imidlertid uansettmedføreen økt grad avjegerse-
leksjon, noe som ytterligere redusererdet innsendte materialets
evne til å avspeileet representativtbilde på forholdene i bestan-
den.

4.2 Bestandsstørrelse og bestands-
struktur

4.2.1 Bestandsendringer

Alle overvåkningsbestandeneviste i følge Sett-Elg-indeksenen
bestandstopp i løpet av overvåkningsperiodenetterfulgt av en
nedgang i bestandsstørrelsevidere utover i overvåkningsperio-
den. Detteavspeilerden generelleutviklingen i de fleste elgstam-
mer i Norge i dag. Fraå felle mindre enn 2 000 dyr nasjonaltpr år
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Figur. 4.2
Forholdet mellom gjennomsnittlig kjevelengde ('x kjeve') og
gjennomsnittsvekt ('x vekt') innen hver ti-kilo gruppe (111-120
kg, 121-130 kg, 171-180 kg) blant 2 år og eldre dyr i Aust-
Agder. - The relationship between the mean mandible length
CXkjeve') and mean carcassweight ('x vekt') within each ten-
kilo group (111-120 kg, 121-130kg„ 171-180 kg) among
2-year-oldmoosein Aust-Agder.

tidlig i dette århundret nåddevi en topp i avskytningenved å fel-
le tett på 39 000 dyr i 1993 (figur 1.1).Sidenda er avskytningen
gått noe tilbake til et nivå på rundt 34 000 dyr i 1995 (SSB).Selv
om det er registrert en reduksjoni produktiviteten i flere bestan-
der som har nådd høyebestandstettheter,er trolig det høyejakt-
uttaket den viktigste årsakentil nedgangeni bestandsutviklingen
i Norge(Solbergm.fl. in prep.). Med bakgrunn i Sett-Elg-dataene
og jaktstatistikken er det sannsynligat nedgangen i bestands-
størrelseni overvåkningsområdenevar forårsaket av høyt jaktut-
tak. Det høyejaktuttaket har imidlertid i stor utstrekning vært en
følge av en bevisstpolitikk for å stabiliserebestandenepå et la-
vere nivå.

Det nære forholdet mellom 'sett pr dag'-indeksenog jaktuttaket
tyder på at Sett pr dag'-indeksen gir et godt bilde på bestand-
sutviklingen. Mye av dette forholdet skyldesantagelig at 'sett pr
dag'-indeksen benyttes i den lokale forvaltningen som et aktivt
redskaptil å bestemmejaktkvotene. Brukavjaktstatistikken som
et relativt mål på bestandsutviklingenvil såledesvære påvirketav
de sammefeilkildene somSett-Elg.Likevelvar det tydelig at jakt-
uttaket ogsåvar direkte påvirketav reduksjoneni Sett-Elg-indek-
sen ettersom fellingsprosenten i mange av områdene gikk ned
når kvotene var høye og Sett pr dag'-indeksen lav. Med andre
ord var det vanskeligereå felle en fortsatt høy kvote når be-
standsstørrelsenvar redusert.Dennesammenhengenstøtter an-
tagelsen om at Sett-Elgavspeileren faktisk endring i bestands-
størrelsen.

Kun et fåtall studier har testet påliteligheten av 'sett pr dag'-in-
deksen.Enomfattende analyseav et intakt jaktmateriale fra be-
standen i Vefsndalføret i Nordlandgjennom 26 år viser imidlertid
et godt samsvar mellom den estimerte bestandsstørrelsenog
'sett pr dag'-indeksen (Solberg& Sæther in prep.). Tilsvarende
var det samsvarmellom 'kalv pr ku' og 'okse pr ku' fra Sett-Elg
med de tilsvarende parametrene i bestanden. I hvilken utstrek-
ning et slikt samsvarogsåer tilstede i de andre overvåkningsom-
rådeneer vanskeligå avgjøreuten ytterligere studier.

Naturforholdene, jaktmetodene og fellingsmønstervarierer mel-
lom overvåkningsområdeneog det er trolig at dette også påvir-
kerSett-Elg-indeksene.Foreksempelvil variasjoneni kalveavskyt-
ning kunne påvirkestørrelsenpå `kalv pr ku'-indeksen ettersom
lav kalveavskytningmedfører at mange kyr blir sett med kalv
gjennom helejakta i motsetning til i områdenemed høy kalveav-
skytning. I områder med lavkalveavskytningkan man faktisk for-
vente en økning i 'kalv pr ku'-indeksengjennom jakta som følge
av at de sammeområdene legger hovedvektenav kuavskytning-
en på åringskyrne.Med andre ord vil Sett-Elgtrolig overestimere
kalveandeleni bestandenei Aust-Agderog Nordlandder det sky-
tes lite kalv,og underestimereforholdet i de andre områdeneder
det skytesen høyere andel kalv. Tilsvarendekan det tenkes at
den rådene jaktmetoden (eks. drivjakt kontra løshundjakt) i et
områdevesentligpåvirkerSett pr dag'-indeksen.Enkeltesvenske
studierantyderat det er stor variasjonmellomområder med hen-
syn til presisjonen i 'sett pr dag'-indeksen (Ericsson& Wallin
1993). Enmer grundig estimeringav bestandene,f. eks.ved bruk
av helikopter-tellinger med regulære intervall (f. eks. 3 år) innen
overvåkningsområdene,vil kunne gi et mer presistbilde på den
faktiske bestandsstørrelsenog sammensetningen.
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Den konsistentenedgangen i 'sett pr dag'-indeksen i alle områ-
dene i Sør-Norgei 1991 med en påfølgendeoppgang året etter
antyderat det kanværeårligevariasjoneri 'sett pr dag'-indeksen
uten at denneavspeilerden reellebestandsutviklingen.Enforkla-
ring kan være at det var spesielt dårlige observasjonsforholdi
Sør-Norgedette året, men ingenting tydet på at værforholdene
var spesieltugunstige under jakta. Det er imidlertid tvilsomt om
grove parametresom gjennomsnittlig månedligtemperatur, må-
nedlig nedbørsumog snødybdeer i stand til å beskriveobserva-
sjonsforholdene.Ugunstigevindforhold og tåke kan ha innvirket
på observasjonsforholdene.Alternativt kan det være at spesielle
værforhold tidligere i sesongen påvirket næringstilgangen og
som en følge av dette den geografiskefordelingen av elg under
jakta senerepå høsten.Forsommeren1991var for eksempelspe-
sielt kjølig, noe somvanligvismedfører høy kvalitet på beiteplan-
tene til elgen (seunder). Enforsinkelsei vandringsmønsteretfra
tradisjonellesommerområdertil høst/vinterområdersomfølge av
gunstige næringsforhold i sommerområdene kan forklare den
gjennomgåendenedgangeni Sett pr dag'-indeksendette året.

4.2.2 Variasjon i alder

I flere av bestandenevar det signifikante årsvariasjoneri alders-
sammensetningen blant de voksne kyrne i jaktuttaket. Dette
skyldtesfor flere av områdeneat uttaket i slutten av perioden in-
neholdt en høyereandeleldre kyr, noe som medførte en generell
økning i gjennomsnittsalderblant kyrne i jaktuttaket. En mulig
årsaktil denneøkningen er den generelleøkningen i avskytning-
en i forhold til bestandsstørrelsensom fant sted i sistehalvdelav
perioden.Enlaverebestandstetthet,men fortsatt høyekvoter, vil
kunne medføre en redusert mulighet til å velge status på dyret
som skytes.Dette vil også kunne gjøre seg gjeldene når kalveut-
taket økesslik at en økendeandel eldre, produktive kyr går uten
kalv gjennom deler av jakta. Dissekan være mer utsatt for å bli
skutt sammenlignetmed kyr med kalvog av den grunn medføre
en økende andel eldre kyr i uttaket. I begge tilfeller er det ingen
generelløkning i andeleneldre kyr i bestanden,men kun en en-
dring i andelen eldre kyr i uttaket gjennom perioden. Konse-
kvensen kan imidlertid bli at gjennomsnittsalderen i stammen
senkes,og siden reproduksjonsevnenblant kyr i stor grad er al-
dersavhengig(Sæther& Haagenrud1983) vil dette kunne med-
føre en redusert produktivitet. Dette samstemmermed den re-
duksjonen i antallet kalv observertpr ku som ble registrert i slut-
ten av perioden i alle områdene utenom Vestfold og Hedmark
(tabell 3.7). Økningen i gjennomsnittsaldereni jaktuttaket kan
imidlertid også skyldes at gjennomsnittsalderen blant kyrne i
stammenharøkt. Foreksempelvil det høyerebeskatningstrykket
på kalvenemot slutten av perioden medføre lavererekruttering,
noe som på sikt vil gi en eldre ku-sammensetning.En kombina-
sjonaveffekten avå ta ut eldrekyr underjakta og effekten av re-
dusert rekruttering vil såledeskunne medføre en komplisert og
vanskelig forutsigbar utvikling av aldersstrukturen i de enkelte
elgbestandene.Vi arbeider for tiden med flere problemstillinger
omkring hvordan jakta påvirker en elgstammes utvikling.
Forhåpentligvisvil dette påsikt ogsåkunne avdekkehvordanjak-
ta påvirkeraldersstruktureni en elgbestand.

4.2.3 Variasjon i kjønnssammensetning

I tillegg til en dreining av aldersstrukturenhar det i følge Sett-Elg-

materialet skjedd en tydelig endring i kjønnssammensetningeni
flere av bestandene.Dette er i samsvarmed at vi som en konse-
kvensav rettet avskytninggjennom de siste20-30 årenehar hatt
et økt uttak av okser i de fleste norskeelgstammer.Innen både
Nord-Trøndelag,Oppland og Aust-Agder var det en signifikant
reduksjoni antallet okserobservertpr ku gjennom perioden med
Sett-Elg-observasjoner.Data fra jaktstatistikken (appendiks 2)

antyder imidlertid ingen økt avskytning av okser gjennom den
samme perioden. Den observerte endringen har således ikke
kommet som et direkte produkt av en høyere okseavskytning.
Reduksjonsavskytningensom er gjennomført i dissetre område-
ne vil imidlertid i seg selvvære nok til dreie kjønnsratenmot en
lavereokseandelså lenge okseandeleni avskytningener høyere
enn okseandelen i bestanden (Sylv&I m. fl. 1987; Fjeld 1994;
1995; 1996). Med andre ord vil kjønnsrateni bestandenkunne
dreiesmot færre okserselvom andelenokseog ku i avskytning-
en ikke endres. Det er ogsåviktig og merke seg at variasjoneni
den naturlige dødligheten av okserog kyr i bestandenvil kunne
påvirkekjønnssammensetningen.

Det er for en rekkeskandinaviskebestanderantydet en stor vari-
asjon i andelenoksekalversomfødes(Andersen& Sæther1996).
I overvåkningsmaterialetvar det ingen statistisksignifikant varia-
sjon mellom områdene selv om Nordland skilte seg ut med lav
okseandel.Dette kan skyldestilfeldige årsvariasjoneri Nordland
siden kun et lite antall kalver felles. En høyereandel oksekalv i
forhold til kukalv i uttaket ble registrert i overvåkningsområdene
fra og med Nord-Trøndelagog sørover.Dette samstemmermed
flere tidligere studier som antyder at det blir født flere oksekalv
enn kukalv i norske elgstammer (Haagenrud & Lørdahl 1979;
Andersen& Sæther1996). Haagenrud& Lørdahl(1979) påpekte
også at det i jaktuttaket av enkeltkalvvar mer oksekalv(65 %)
enn i jaktuttaket av tvillingkalv (ca 50 %). Dette støttes også av
våre resultaterselvom okseandeleni avskytningenav enkeltkalv
var betraktelig lavereenn 65 % (54 %). Det er imidlertid sann-
synligat et visstantall av kalvenesom ble oppgitt å være enkelt-
kalv opprinnelig var tvillingkalv som følge av at søskenkalvenvar
borte på grunn av naturlig dødelighet eller jakt (Haagenrud &
Lørdahl1979). Okseandelenblant enkeltkalvenei bestandenkan
derfor forventes å være enda høyere.

Årlig variasjoni andelenoksekalversom rekrutterestil en bestand
vil kunne ha konsekvenser for forvaltningen av bestanden
(Haagenrudog Lørdahl 1979), for eksempelmed hensyntil an-
delen okser som bør felles for å holde kjønnsratenpå et ønsket
nivå. Av den grunn vil presisinformasjon om kjønnsratenblant
kalvene i bestanden være av stor betydning. Viss okseandelen
blant tvillingkalv er lavereenn blant enkeltkalvog jegerne velger
å skyteen høyereandel kalvfra kyr med tvillingkalv enn hvasom
forekommer i bestanden (eller omvendt) vil ikke jaktuttaket av
oksekalv avspeile forekomsten. Både Haagenrud & Lørdahl
(1979) og Andersen& Sæther(1996) hevdetpå bakgrunn av de-
resdata at kjønnsraten i jaktuttaket avspeiletforekomsten i be-
standen. Med basis i overvåkningsmaterialeter det vanskelig å
avgjøreom kjønnsforholdet i jaktuttaket av kalvavspeilerkjønns-
forholdet i bestanden. Data fra kjevelappeneantyder at det var
en avskytningav enkelt og tvillingkalv tilnærmet lik forekomsten
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i bestandene,men dissedataeneer trolig utilstrekkeligetil å av-
sløre presist hvor godt kjønnsforholdet i jaktuttaket av kalv av-
speilerkjønnsforholdet i bestanden.

Den årlige andelen oksekalvi avskytningengjennom de siste26
årene i Nordland var også forbundet med en økende andel kyr
observertmed tvillinger gjennom den sammeperioden.Variasjon
i den årlige observertetvillingraten kan såledesgi en indikasjon
på mulige endringer i kjønnsratenblant kalvene.I de andre over-
våkningsområdenevar det imidlertid ingensammenhengmellom
andelen oksekalv i avskytningenog andelen kyr med tvillinger.
Dette kan skyldesat kjønnsratenblant kalv i uttaket ikke avspei-
ler kjønnsrateni bestandeneller at det er for mye feilvariasjon i
den observertetvillingraten. Det er også hevdet at kjønnsraten
ved fødsel er påvirket av forhold omkring endringer i bestand-
stetthet (Andersenog Sæther1996). Påbakgrunn av disseresul-
tatene er det derfor trolig bestå benytte variasjoneni jaktuttaket
av ku- og oksekalvog ikkevariasjoni den observertetvillingraten
som et mål på de relativeendringenei kjønnsforholdet blant kal-
vene som rekrutterestil bestanden.

4.3 Vektutvikling og variasjoni repro-
duksjonsevnen

Resultatene(figurene3.15-3.26)visteat det varstorforskjelli vek-
ter mellomde respektiveregionene.Konsekvenseneavdettevarat
det også var relativt stor variasjoni reproduksjonsevnenmellom
områdersidenbådealderfor kjønnsmodningog alder for start av
tvillingproduksjoner avhengigav størrelsenhos elgen (Sætherm.
fl. 1992;Sæther& Haagenrud1983).Dettevar tydelig i de forelig-
gende resultateneder både eggløsningsratenblant åringer og
drektighetsraten blant 2-åringer var vesentlig høyere i Troms,
Hedmarkog Nordland der åringsvektenevar høyest.Tilsvarende
ble det innen bestandenefunnet et nært forhold mellom gjen-
nomsnittsvekteneblant kyr og eggløsningsraten,spesielti de sør-
ligsteområdene.Drektighetsratentil 2 år gamle kyr i Opplandvar
bemerkelsesverdighøy i forhold til de relativtbeskjednevektenetil
åringskyrne(figur 3.33). Påden annen side var tvillingraten fra
eggstokkenelangt laverei Opplandenn i de tre nordligsteområ-
dene. Påbakgrunnav dette kan det synessom om genetiskefor-
hold, i tillegg til kroppsvekt,eravgjørendefor nårelgenblir kjønns-
moden i de forskjelligebestandene(Andersen& Sæther1996).

Det var en gjennomgåendeøkning i gjennomsnittsvektblant alle
kjønns- og aldersgruppenejo lenger nord i landet de var skutt,
noe som også tidligere er vist å være tilfelle for norsk elg
(Andersen& Sæther 1996). Tilsvarendefenomen er observertå
være tilfelle for mange arter, og er forklart som en tilpasning til
den økende lengden av perioden med knapp mattilgang (vinte-
ren) ved økende nordlig utbredelse (Albon & Langvatn 1992;
Andersen & Sæther 1996; Sand m. fl. 1996). Alternativt er det
forklart som en følge avøkt produktivitet og kvalitet på sommer-
beiteplantene i en gradient mot nord (se Albon & Langvatn
1992). De høyevektene til Troms-elgenkan følgelig skyldesen
tilpasning til en lang og næringsfattig vinter og/eller at de lever
under forhold med gode sommerbeiter.Ved høye bestandstett-
heter vil et reduserttilbud av mat pr elg ogsåkunne påvirkevek-
tutviklingen (Andersen & Sæther 1996; Sæther 1997). Varia-

sjonen i bestandstetthet mellom overvåkningsbestandenekunne
såledesforklare myeavvariasjoneni gjennomsnittsvekterselvom
det mest sannsynligogså eksistertestore regionale forskjeller i
beitekvalitetenmellom områder. I hvilken utstrekning det var be-
standenestetthet, sommerbeite,eller lengdenav vintersesongen
som bestemtevekteneer imidlertid umulig å teste fra de forelig-
gende resultatene.Mest sannsynligvil alle tre faktorene innvirke
på vektvariasjonenmellom områder.

Resultatenevisteat skjelettet, i form av kjevelengden,og kropps-
vekten visteet motsatt vekstforløp i forhold til breddegrad.Høye
vekter og korte kjever ble funnet i nord, mens lave vekter og
lange kjever ble funnet i sør. Dette antyder en forskjell i vekst-
strategier mellom elgen i nord og syd. I nord, hvor vinteren er
lang, prioriteres en økt lagring av energireserveri form av mus-
kelmasseog fett. Dette forøker sannsynlighetenfor å overleve
vinteren. Påden annen sidevil den korterevinteren og plantenes
lengrevekstsesongi sørmedførelengreperiodemed høykvalitets
næring som kan benyttes til å utvikle skjelettet. Kortere vinter
medførerogsået mindre behovfor energireserveri form av mus-
kler og fett. Denne teorien støttes av at elgen i Oppland, som
oppleveren langvinter på grunn av leveområdetshøydeover ha-
vet, også utvikler meget korte kjever. Tilsvarenderesultater er
ogsåfunnet for elgen i Sverige(Sandm.fl. 1995).

Høybestandstettheter tidligere funnet å væreen vesentligfaktor
bak årsvariasjoneri vekt og reproduksjonsevnehos elg i Norge
(Solberg & Sæther in prep., Solberg m. fl. in prep. Histøl &
Hjeljord 1995) og blant flere andre hjortedyr (Sæther 1997).
Tilsvarendeforhold for elg er dokumentert i Sverige(Sandm. fl.
1996). Pågrunn av sammenhengenmellom vekter og reproduk-
sjonsevneninnebærerdette at tetthetsavhengigeeffekter kan ha
betydning for rekrutteringen til bestanden.

De høyebestandstetthetenei Vestfold og Aust-Agder var begge
forbundet med de lavestevekteneog reproduksjonsparametrene
blant overvåkningsbestandene.Gjennom perioden var det også
en generell nedgang i vektene og reproduksjonsevneni disseto
bestandene.Sammenlignervi med data fra tidligere år er det ty-
delig at det har vært en generell kvalitetsforringelsepå dyrene i
disseområdene. I en analyseNINAutførte på et elgmaterialefra
Aust-Agder i 1988 ble det registrert en nedgang i gjennomsnitt-
lige slaktevekterpå hele 70 kg blant voksneokserog 25 til 30 kg
for kyr i forhold til situasjoneni området midt på syttitallet. I den
sammeperiodenøkte avskytningenav elg pr 10 km2fra ca 2.1 til
4.5. Siden1988 og fram til 1995 har det vært en ytterligere ned-
gang i slaktevektene blant åringene på i gjennomsnitt 20 kg.
Med andre ord en vesentlig reduksjon i vektene selvved en be-
grensetøkning i bestandstettheten(områdenesom er sammen-
lignet er dog ikke helt identiske).Entilsvarendeanalyseutført av
NINA på et elgmaterialefra Vestfold i 1990 konkluderte med at
bestandskondisjonenvar god og at Vestfold-elgen tilhørte de
mest produktive elgstammenei landet. Selvi 1990 var imidlertid
Vestfold-elgens kondisjon betydelig redusert i forhold til 20 år
tidligere (Histøl & Hjeljord 1995). Siden 1990 har både vektene
og reproduksjonsevnengått drastiskned, noe som også kan ha
sammenhengmed økendetetthet.

Bådeslaktevektenei Aust-Agder og i Vestfold fortsatte å synke

samtidig som bestandsstørrelseni følge Sett-Elg var i nedgang,
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noe som antyder at det ligger en treghet i effekten av bestand-
stetthet på kondisjonen. Som følge av en utarming av beite-
grunnlaget ved høyetettheter vil det kunne ta en visstid før ve-
getasjonen etter lengere tids overbeiting regenererertil et nivå
som avspeilerden laverebestandstettheten(Fryxellm. fl. 1991).
Entilsvarendetidsforsinkelseer ogsåtidligere observert i forhol-
det mellom bestandsdynamikkenog bestandstettheten hos elg
(Sætherm. fl. 1992; Sandm. fl. 1996) og andre store hjortedyr
(Caughley & Lawton 1981, Caughley & Gunn 1993, Sæther
1997).Envesentligreduksjoni stammener da ofte nødvendigfør
vegetasjonenregenerererog en seren effekt på kondisjonen.

Effekteneav ugunstige næringsbetingelserunder oppvekstenvil
kunne forplante seg videre gjennom livet ved såkalte årsklasse-
effekter (kohort effekter; se Albon m. fl. 1992). Oppvekst-
forholdene vil såledesavspeilesi vektene og dermed reproduk-
sjonsevnensenere i livet og medføre en tidsforsinkelse i be-
standsdynamikken(Sæther1997). Enslik forsinket effekt på re-
krutteringen av økt tetthet understøttesav Sett-E/g-dataene(ta-

bell 3.8). Herkunne nedgangeni rekruttering bestforklaresmed
tettheten 2-3 år tidligere. Dette tyder på at det tar en visstid før
en eventuell kondisjonsnedganggjør seg gjeldene på rekrutte-
ringen. Ytterligere undersøkelserer imidlertid nødvendig for å
bekrefte eller avkrefte dette.

Disseresultateneantyder at elgen i Vestfold og Aust-Agder med
stor sannsynligheter negativt påvirket av de tette bestandene.
Tidligereundersøkelserhar ogsåvist at elgen på Sørlandethar en
overhyppighet av beinbrudd og nyresvikt (Punsvik 1996), noe
som kanskyldesat elgen nå i størregrad beiter på planter avdår-
lig kvalitet (Punsvik1996). Tilsvarendeer de samme områdene
påvirketav store forsuringsproblemersomfølge av langtranspor-
tert forurensning og lav bufferkapasitet i jordsmonnet. Dette kan
ytterligere ha påvirket helsetilstandentil elgen i Aust-Agder.

I tillegg til effekten av bestandstetthet viser langtidsstudier at
både sommerklimaog vinterklima påvirkerårsvariasjoneni slak-
tevekter (Sæther1985; Solberg& Sæther 1994). Om sommeren
vil variasjon i sol, temperatur og nedbør påvirke kvalitetsutvik-
lingen av planter som er viktige i dietten til elgen (Sætherm. fl.
1992). Gjennomgåendeer det funnet høyerevekter etter somrer
med lavtemperatur og lite sol, noe som igjen var forbundet med
et høyereinnhold av protein og et lavereinnhold av tanin i beite-
plantene gjennom sommeren(Bø& Hjeljord 1990). Selvmed et
meget begrensetantall år til rådighet i det foreliggende materia-
let var det et nært forhold mellom temperatur på forsommeren
og slaktevektene av kalv og åringer i overvåkningsområdene.
Dette var spesielttydelig i Nord-Trøndelagog Hedmark der det
var store årligevariasjoneri sommertemperatur.

Undersøkelserutført på Østlandet på åttitallet dokumenterte at
snøfattige vintre medførte høyere slaktevekter blant åringene
høsten etter (Sætherm. fl. 1996). Andre langtidsstudier har til-
svarendeavdekket en betydelig effekt av snødybden på kondi-
sjonentil kalvengjennom vinteren (Cederlundm. fl. 1991). Med
bakgrunn i det laveantallet år i denne analysenvar det imidlertid
ikke mulig å sporeen direkte effekt avde varierendesnødybdene
på slaktevektenei overvåkningsområdene.Densamledeklimatis-
ke effekten på slaktevektenesamt forholdet mellom slaktevekter
og reproduksjonsevneninnebærer imidlertid at bestandsdyna-

mikken hoselgen i stor grad vil bærepreg av tilfeldige klimatiske
forhold, spesieltunder oppvekstentil de forskjelligeårsklassene.
Sliketilfeldige forhold må tas hensyntil i den lokale elgforvalt-
ningen.

4.4 Effekter av kjønnsforholdet på
produktiviteten og oksestørreisen

Envanlig antagelseer at kjønnsratenhosarter der hannenepar-
rer seg med flere hunner kan dreiesmye i favør av hunndyr uten
at dette har konsekvenserfor bedekningskapasiteteni bestanden
(Caughley1977). Deforeliggendeanalyseneantydet imidlertid at
bedekningsratenvar laverei de overvåkningsbestandeneder den
observerteokseandelenog den gjennomsnittligeoksealderenvar
lavest.Tilsvarendevar det gjennomgåendelavereoksevekterder
det var observertfå okser pr ku.

Det er viktig å merkesegat alle resultateneomkring effektene av
skjevkjønnsrateeller lav oksealderer beheftet med stor usikker-
het. I alle overvåkningsområdenevar reproduksjonsresultatene
bygd over et lite materialeav analyserteeggstokker.Vi har også
lite kunnskap om hvor godt samsvardet er mellom aldersforde-
lingen blant oksene i uttaket og den faktiske aldersfordelingeni
bestanden.Tilsvarendeer det usikkert hvor godt den observerte
kjønnsratenavspeilerkjønnsrateni bestanden,og hvor sammen-
lignbarede observerteratenevar mellomområder. Foreksempel
kan det tenkesat oksenepå grunn avsin høyereaktivitet på høs-
ten (Lorentsen m. fl. 1991, Ericsson 1993, Gustafsson. &
Cederlund 1993) er relativt mer synlig enn kyr i åpnere terreng
slik som i Troms og Oppland der mye av vegetasjonenbestårav
løvfellende trær. Variasjon i jaktmetode mellom områder kan
ogsåmedføreat et kjønn blir 'mer synlig' enn det andre kjønn. På
bakgrunn av resultatene fra overvåkningsområdenesynes det
imidlertid betimelig å presentereden mulige effekten av skjeve
kjønnsforhold nå tatt i betraktning at hensikten med overvåk-
ningsprogrammet nettopp er å gi tidlige signal om bestandsut-
viklingen. Fortsatt datainnsamlingvil forhåpentligvis med tiden
kunne avklarebetydningen av skjevekjønnsratermed en høyere
grad av sikkerhet.

Fraomkring to til noe overtre kyr pr oksebleobservertunderjak-
ta i de forskjellige overvåkningsbestandene.Flereskandinaviske
undersøkelserantyder imidlertid at okserobservereslangt oftere
enn kyr på grunn av et generelt høyereaktivitetsnivå(Lorentsen
m. fl. 1991, Ericsson1993, Gustafsson& Cederlund 1993). Med
andreord kan en forvente at den faktiskeokseandelenligger un-
der hva som observeres.Det bør imidlertid bemerkesat enkelt-
studier også konkluderer med at kyrneer de mestaktive. Enun-
dersøkelsebasert på radiomerkedeelg i Agder rapporterer såle-
des en lavere aktivitet av okser i forhold til kyr (Fjeld m. fl. in
prep.). Ytterligere studier er derfor nødvendigfør vi med sikker-
het kan avgjøreom okseneobserveresoftere i forhold til kyrne
under jakta.

Hvor lav okseandelenmå værefør dette får større konsekvenser
for bedekningskapasiteteneksistererdet lite kunnskap om hos
hjortedyr (seGinsberg& Milner-Gulland 1994). Indirekte studier
fra Russlandog Nord-Amerika tyder på at dette kan opptre alt
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ved relativt høyeokseandeler(Bannikov1970; Crete m. fl. 1981).
I tillegg vil antagelig alderen på oksenekunne spille inn. Forek-
sempel har studier av nordamerikanskhjort dokumentert at en
vesentlig lavereandel hunner fødte kalv året etter at kun yngre
hanner var til stede under brunsten, enn når hannene under
brunstenvar gjennomgåendeeldre (Noyeset al, 1996). I de fore-
liggende resultatenevar det ogsået tettere forhold mellom gjen-
nomsnittsalderog bedekningsrateenn mellom okseandelenog
bedekningsraten,noe som antyder at det først og fremst var de
mangeyngre oksenesom medførte de laverebedekningsratene.
I de fleste norskebestandenevil imidlertid okseandelenog gjen-
nomsnittsalderenvære positivt korrelert sidenokseandelener re-
dusert som følge av en høyjaktdødelighet av okser i alle alders-
grupper. Tatt i betraktning de vesentlige forskjellene i eggløs-
ningsratenog drektighetsratenfunnet i Nord-Trøndelagkan det-
te tyde på at lav okserateog lav alder vil kunne innvirke på be-
standensreproduksjonsevneog bestandsdynamikk.

Mange hevderat de har sett en økende andel små og unge kal-
ver under jakta i de senereår. Dette er ofte satt i sammenheng
medat en lavereokseandelelleroksealderi bestandenehar med-
ført en redusert bedekningskapasitetog derfor økende grad av
ombrunst blant kyrne. Bedekningførst etter ombrunst kan med-
føre at kyrneføder kalvenesenerepå sommerenenn ved bedek-
ning under den første brunsten. Kalvenesom fødes sent vil såle-
des kunne være mindre og ofte delvisrøde i pelsenunder jakta.
Vi fant lite støtte for denne teorien når vi testet graden av varia-
sjon i kalveneskjevelengdemot okseandelenfra Sett-Elg ellerok-
sealdereni avskytningeni de forskjelligebestandene.Dersomlav
okseandel eller gjennomsnittsalderøker andelen kyr som om-
brunster skulle vi forvente å finne stor variasjon i kjevelengden
blant kalvene. Det ble ikke funnet en slik signifikant sammen-
heng verkenfor okse-eller kukalver.

Disseresultatenebetyr ikke nødvendigvisat graden av ombrunst
ikke øker med redusertokseandel/alderi bestandene.Andre for-
hold kan forklare det manglendeforholdet mellom okseandel/al-
der og variasjoni kalvekjever.Jegerseleksjonpå utvalget av kalv
kanværeen forklaring. Spesieltvisskalvener meget liten og sam-
tidig fortsatt har den rødlige sommerpelseni behold kan dette
avholdeenkeltejegere fra å skytedisseindividene.Enmer syste-
matisk innsamling av data omkring observerte kalver med rød
pelsunderjakta, f. eks. i en egen rubrikk på Sett-Elg skjemaet,vil
kunne gi svarpå dette.

Det er også uklart i hvilken utstrekning kyr som er befruktet sent
på høstenkan øke hastighetenpå fostervekstenslik at de vil kal-
ve ved riktig tidspunkt på forsommeren.Det er registrert stor va-
riasjon i den gjennomsnittlige drektighetsperioden mellom nor-
skeelgbestander(Andersen& Sæther1996), noesomtyder påat
elgensdrektighetsperiodeer fleksibel. Dårligevinterbeiteforhold
er fremsatt somen mulig faktor som kan medføreforlenget drek-
tighetsperiode(Andersen& Sæther1996). I henhold til dennete-
orien vil en ogsåforvente at en stor variasjoni kyrneskondisjon,
f. eks.somfølge av høybestandstetthet,vil økevariasjoneni kal-
vingstidspunkt. Vi fant imidlertid ingen forbindelse mellom be-
standstetthet og variasjon i kalvekjevene,men dette kan igjen
skyldesat bestandstetthetenikke direkte avspeilervinterbeitetil-
gangen.

Variasjon i andelen førstegangsfødendekyr i bestandene kan
innvirke på variasjonen i kalvingstidspunkt. Førstegangsfødene
kyr er funnet å kalvesenereenn erfarne kyr (Sætherm. fl. 1992).
Presisedata på andelen førstegangsfødendekyr i bestandener
imidlertid ikke tilgjengelig i overvåkningsmaterialet.Denne mu-
ligheten er derfor ikke testet. Alternativt kan det være at andre
faktorer er langt mer avgjørendefor kalvenesstørrelsepå høsten
enn kalvingstidspunktet. For eksempel viser undersøkelser i
Tromsat mat-tilbudet om sommerenmer enn kalvingstidspunk-
tet påvirket kalvevektene(Sæther& Heim 1993). Dette betyr at
variasjoni kalvestørrelsepå høsteni mangetilfeller kanvære uav-
hengig av bedekningstidspunktpå høstenåret før.

Den laveokseandelensom nå er i de norskebestandenekan in-
nebæreat oksenedeltar mer intensivt i brunstenved yngre alder
enn hva som var vanlig når okseandelenvar høyere (Solberg&
Sæther1994). Dette kan påvirkekondisjonsutviklingenblant ok-
sene på et tidligere stadium som følge av den meget energikre-
vende brunsten (Miquellel 990). Et synkendeantall okser obser-
vert i elgbestandeni Vefsndalføretgjennom en 22 årsperiodeble
funnet å være relatert med en vesentlig reduksjon i oksevektene
(Solberg& Sæther1994). Isamsvarmeddette ble det ogsåi over-
våkningsmaterialet funnet at forskjellene i kjønnsraten kunne
forklare en høy andel av variasjoneni slaktevektforskjellenemel-
lom de eldsteokseneog kyrne. Dette medfører at lav okseandel
ikke barepåvirkerbedekningenav kyrne,men kan ogsåvirke ne-
gativt på vektutviklingen hosoksene.

4.5 Konklusjon

Resultateneantyderat verkenjegerseleksjonellerfeilrapportering
utgjør en stor feilkilde for hovedresultatenei rapporten. Jeger-
seleksjonvil imidlertid kunne innvirke på aldersfordelingenav el-
dre kyr i bestandenefordi en større andel yngre uproduktive kyr
felles i forhold til forekomsten i bestanden.Relativtkonstant av-
skytningspolitikkgjennom heleovervåkningsperiodentilsier imid-
lertid at endringene i vekter og reproduksjonsforhold avspeiler
faktiske endringer i bestandene.

Resultateneviserfor alle overvåkningsområdeneat det har vært
vesentlige endringer i bestandsstørrelsegjennom de siste fem
årene uten at dette har medført store endringer i slaktevekterog
reproduksjonsevnen.Et unntak er Vestfold og Aust-Agder der
både vekter og reproduksjonsevnener redusert gjennom perio-
den. Denne reduksjonen kan skyldes en forsinket tetthetsav-
hengig næringsbegrensning.Deandre områdeneviste gjennom-
gående høye vekter og høyt vekstpotensiale,og synes ikke å
være påvirket av bestandstetthetenpå sammevis som i Vestfold
og Aust-Agder. I tillegg var bestandsstørrelseni disseområdene,
med et mulig unntak av Troms,på vei ned, noe som skulle redu-
sererisikoenfor en systematiskreduksjoni kondisjonenytterlige-
re.

Det var store forskjeller i kjønnsforholdet mellom bestandene.
Analyseneantydet at bedekningsratenog oksevektenevar lavere
der okseandelenog oksenesgjennomsnittsaldervar lav. Selvom
det er stor usikkerhetbeheftet med disseresultatenebør ikke ok-
seandelenreduseresytterligere.
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5 Oppsummering og tilråding-
er for de respeletiveover-
våkningsområdene

5.1 Troms

Bestandsutviklingeni Troms gjennom overvåkningsperiodenvar
spesieltpreget av den høyebestandsveksten.Bestandsøkningen
ga imidlertid ingen synlige utslag i slaktevektereller reproduk-
sjonsforhold.Beggedisseparametrenevar ogsåav de aller høyes-
te sammenlignetmed de andre områdene.Tetthetsavhengigeef-
fekter er imidlertid tidligere vist å opptre med en tidsforsinkelse
slik at høye bestandstettheteri forhold til næringstilbudet først
gjør seg gjeldene på vektene og produktiviteten etter noen år.
Med den høyebestandsvekstensomer registrert i Tromsvil derfor
bestandsstørrelsenkunne overskride bæreevnen betraktelig før
effektene av næringsmangel blir synlige på vektene. Beite-
registreringerutført av NINAi indreTroms(Sæther& Heim 1995)
i 1993/94 gav indikasjonerpå økt beitetrykk,spesielti Målselv.Vi
anbefalerderfor at bestandsveksteni Troms reduseresog at vin-
terbestandenstabiliserespå et laverenivåenn i dag.

5.2 Nordland

Bestandeni Nordland syneså være stabil både med hensyn til
størrelseog sammensetningmed unntak av en økende andel el-
dre kyr i uttaket i slutten av perioden. Enslik dreining av uttaket
over på eldre kyrvil på sikt kunne reduseregjennomsnittsalderen
til kyr i stammen og dermed redusereproduktiviteten. Basertpå
Sett-Elg var det imidlertid kun små endringer produktiviteten til
kyrne.

De gjennomgåendehøyevekteneog reproduksjonsparametrene
i Nordland viser at stammen er i god kondisjon. Tilsvarendevar
det ingen endringer gjennom perioden som antydet at bestand-
stettheten haddestore negativefølger for kondisjonen.Tidligere
analyserhar imidlertid vist at de høyetetthetene som ble funnet
tidlig på åttitallet var forbundet med en vesentlignedgang i vek-
tene (Solberg& Sæther 1994). Sett-Elg antyder at tilnærmet de
samme tetthetene ble nådd tidlig på nittitallet. Beskatnings-
trykket i stammenbør derfor opprettholdes, men kan med fordel
dreiesmer over på kalv.

5.3 Nord-Trøndelag

Bestandsutviklingeni Nord-Trøndelaggjennom periodenvar i føl-
ge Sett-Elg preget av kun små endringer i bestandsstørrelsen.
Tilsvarendevar det ingen store forandringer i gjennomsnittsvek-
ter og reproduksjonsforhold.Beggedisseparametrenevar også
relativt høyesammenlignetmed de andreområdene.Elgenskon-
disjon og produksjonsevnetilsier ingen nødvendighet av en re-
duksjon i bestandsstørrelseni Nord-Trøndelag.

Aldersfordelingen blant kyrne var også stabil gjennom perioden
noe som medfører at rekrutteringen til bestanden forventes å
være relativt stabil fra år til år i de kommendeårene.

Denobserverteokseandeleni bestandenvar den lavestesom var
registrert blant overvåkningsbestandene,med en kontinuerlig
negativ dreining gjennom overvåkningsperioden.Den negative
utviklingen av bedekningsratenog oksevektenesom ble regis-
trert ved synkendeokseandeli bestandeneantyder at en for lav
okseandel er uheldig for produktiviteten av stammen. Selvom
det er stor usikkerhetbeheftet med disseresultateneer det å an-
befale at okseandelen i bestandenøkes i Nord-Trøndelag.Det
kan skje ved at bestandsstørrelsenøkeseller ved at sammenset-
ningen endresinnenfor nåværendebestandsnivå,f. eks.ved å re-
dusereavskytningenav voksneokser.

5.4 Oppland

I likhet med de fleste av overvåkningsbestandenehar bestands-
størrelseni Oppland sunket gjennom perioden. Nedgangenvar
ikke forbundet med en økning i de gjennomsnittlige vektene,
noe som antyder at nedgangen ikke vesentlighar forbedret bei-
tegrunnlaget i regionen. Det var imidlertid stor variasjonmellom
år i slaktevekterbådehosyngre og eldredyr. Dette tyder påat de
tilfeldige årlige variasjonene i klima har stor innvirkning på
kroppsveksten.Tidligerestudier har vist at elgen i den høyerelig-
gende delen av Oppland leverunder marginalenæringsbetingel-
serog klimatiskeforhold gjennom vinteren (Sætherm. fl. 1992),
noe som kan forsterke de klimaindusertesvingningene i vekter
og rekruttering til bestanden.

De store årlige svingningene i vektene i Oppland kan medføre
storeårligevariasjoneri rekrutteringentil bestandensomfølge av
vektens innvirkning på reproduksjonsevnen.Som følge av dette
vil det være vanskeligå beregneom antallet yngre dyr som går
inn i bestandener tilstrekkelig til å erstattede kyrnesom i dag be-
finner seg i de høyreproduktivealdersgruppene.Dersomen be-
skatter andelen ungdyr for hardt etter år med lav rekruttering vil
en kunne oppleveat enkelte årgangernærmestblir borte. Ved å
dreie avskytningenmer over på kalvvil man i større grad kunne
beregneeffekten av jakta det enkelte år, og lettere kunne kom-
pensere for et uventet utfall av en jaktsesong året etter
(Andersen& Sæther 1996).

5.5 Hedmark

Overvåkningsbestandeni Hedmarker kraftig redusert i overvåk-
ningsperioden. Sammenlignet med de andre overvåkningsbe-
standenevar bestandstetthetenmålt somandelendyr skutt pr 10
km2 relativt høy i Hedmarkfør bestandsnedgangen.Høyegjen-
nomsnittsvekterog reproduksjonsevneogsåtidlig i overvåknings-
perioden antyder at bestandenselvved høytetthet ikke var sær-
lig påvirket av næringsbegrensning.Elgen i Hedmark opplevde
på slutten av åtti-tallet en rekke vintre med lite snø, noe som
medførte vesentlig økte slaktevekter(Sætherm. fl. 1996). Med
andre ord kan de gunstige forholdene ha maskerteffekten av de
høye tetthetene. Også gjennom overvåkningsperiodenhar det
vært gunstigesnøvintre(appendiks1) i tillegg til en redusertbe-
standsstørrelse.Dette har medført at bestandeni overvåknings-
periodenharvært meget produktiv. Med den nåværendelaveav-
skytningen kan derfor den fremtidige bestandsvekstenbli høy,
noe somtilsier at en må følge bestandsutviklingennøyefor å lig-
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ge i forkant av denne utviklingen. Enøkt avskytningbør ikke ut-
føresved å økeokseandeleni uttaket da okseandelenog oksenes
gjennomsnittsalderi stammenvar lav sammenlignetmed de an-
dre overvåkningsområdene.Lavoksealdervar korrelert med en
laverebedekningsrate

5.6 Vestfold

Resultatenefra Vestfold gjennom de siste5 åreneavspeilerat be-
standsstørrelsener redusert gjennom en økning i beskatnings-
trykket. Gjennom den sammeperioden har det vært en vesentlig
nedgang i okseandeleni bestandenog en svak økning i gjen-
nomsnittsalderenblant voksnekyr i jaktuttaket. Beggedeler kan,
direkte eller indirekte skyldes nedgangen i bestanden. Lavere
vekter blant voksne okser og lavere bedekningsrate ble funnet
der okseandeleni bestandenevar lav.

Størrelsenpå dyra,spesieltde yngre, visteen kontinuerlig reduk-
sjon gjennom perioden. Dette har gitt seg utslag i økt gjennom-
snittsalder ved kjønnsmodning og generelt lavere fruktbarhet
blant de eldre kyrne. Produktiviteten i stammen er derfor redu-
sert. Kvalitetetsforingelsenav dyra kan skyldesen forsinket re-
sponspå de høyebestandstetthetenesent på 1980 tallet og tid-
lig på 1990 tallet. Den kraftige reduksjonen i stammen siden
1990 har trolig vesentligforbedret næringsforholdeneog vi for-
venter derfor en økning i både vektene og fruktbarheten i be-
standen i de nærmesteårene. Det er imidlertid viktig at beskat-
ningstrykket opprettholdes slik at ikke stammen igjen øker til et
nivå hvor næringsbegrensningfår vesentlig negativ innvirkning
på kondisjonog produktivitet.

5.7 Aust-Agder

Bestandsstørrelseni Aust-Agder har vært gjennom en topp i lø-
pet av overvåkningsperioden,men synesnå å være på vei ned.
Dengenerelt høyetettheten var forbundet med meget lavegjen-
nomsnittsvekter og reproduksjonsevne.Disseegenskapenehar
hatt en ytterligere negativutvikling gjennom periodentrolig som
en følge av en forsinket responspå de tidligere høyetetthetene.
Bestandstetthetenbasert på Sett-Elg var i 1995 på samme nivå
som i 1988. Konklusjonenfra analysenei 1988 var imidlertid at
vekteneog reproduksjoneni bestandenallerededa var vesentlig
forringet. Samletbetyr dette at bestandeni Aust-Agder måytter-
ligere ned, og holdesnede,før en kan forvente å seen vesentlig
økning i kvaliteten på dyrene.

6 Fremtidig overvåking av elg
i lysav 5 års erfaring

Etterfem års innsamlingog analyseringavjaktmateriale fra over-
våkningsområdeneer erfaringen at flere faktorer kan forbedres
ved en eventuell fortsettelseav overvåknigsprogrammetfor elg.

6.1 Styrke innsamlingen av reproduk-
sjonsdata

En meget viktig faktor er å forbedre kvaliteten på innsamlingen
av eggstokker fra eldre kyr. Reproduksjonsparametrenesom
framkommer fra eggstokkanalyseneutgjør verdifull informasjon
om årlige variasjoneri produktiviteten og har direkte relevanstil
forvaltningen av elgen i overvåkningsområdeneog i omkringlig-
gende bestander.For at disseanalyseneskal kunne ha en nød-
vendig presisjonmå imidlertid andeleneggstokkervesentligopp.
Dette aktualiseresytterligere av at antallet dyr innen overvåk-
ningsområdenenå syneså gå ned.

Det er innleverten alt for lavandelaveggstokkene,og i den grad
de er innlevert er en for stor andel feilkappet slik at en eller beg-
ge eggstokkenemangler. I begge tilfellene reduseresmaterialtil-
fanget for analysene.Fraalle hunndyr eldre enn kalv skulle det
innleveres livmor med eggstokker. Kun omtrent halvparten av
mulige prøverble innlevert (tabell 2.2). Dette må anseessom et
svært dårlig resultat. Rundt 25 % av eggstokkprøveneblir aldri
innlevert, i noen områder hele 35 %. Tromser i så henseendeet
godt eksempelpået områdederjegerneer med på å ta sindel av
ansvaretfor et bestmulig innsamlingsresultat,da nærmere90 %
av alle tilgjengelige prøverblir innlevert.

Forå bedre innsamlingsrutinenemå vi alle ta vår del av ansvaret,
fra det å høynekunnskapenom hvordan livmor og eggstokkene
finnes under slakting samt oppbevaringog forsendelsetil NINA.I
tillegg må det selvfølgeligvære en genuin vilje til å delta i inn-
samlingenblant de enkeltejegerne.

6.2 Informasjon omkring lokale for-




valtningsmål og strategier

Gjennom overvåkningsperiodenble det ikke samlet inn kvalitativ
informasjon om jegernesjaktmønster og lokalejaktreguleringer.
I analyseneantar vi i store trekk at det innsamledematerialet ut-
gjør et representativtutvalg innen kjønns-og aldersgrupperi de
enkelte bestandene.Enkelteforordninger kan imidlertid medføre
at det systematiskfellesdyr som ikke avspeilerde faktiske forhold
i bestanden(figurene 4.1 og 4.2). Det er derfor viktig å få inn in-
formasjon omkring jaktreguleringer som går på kvotetildelinger
utover vanlige alder og kjønnsgrupper,for eksempeli forhold til
vektklasserog takkantall, eller lokaleforordninger som 'fredning'
av kyr med tvillinger. Tilsvarendevil differensiert etterskuddsvis
betaling av den skutte elgen ut fra slaktevektkunne påvirkehvil-
ke dyr som felles og hvordanvektene rapporteres.Opplysninger
omkring de rådenejaktmetodene i området vil ogsåkunnesi noe
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om muligheten for jegerseleksjon.Ved å kjenne til slike forhold
vil vi til en vissgrad kunne kontrollere for dette i analysene.

6.3 Sett-Elg

Gjennom overvåkningsperiodenble det ikke rapportert inn Sett-

Eig-datatil NINAfra de ulike overvåkningsbestandene.Sett-Elg-

data kan imidlertid gi verdifull informasjon utover det som kom-
mer ut av det andre innsamlingsmaterialet,samtidigsom resulta-
tene fra Sett-Elg utgjør verdifulle korrektiv på de andre resultate-
ne (Solberg& Sætherin prep.). Forfremtiden anbefalervi derfor
at analyserbasert på Sett-Elg-data inkluderesi overvåkningspro-
grammet. Dataene bør imidlertid være tilgjengelig på et langt
mer detaljert nivå enn i dag, f. eksved at de punchesdirekte fra
Sett-Elg-skjemaenesom daglige observasjonerpr jaktlag og ikke
som i dag med kun en oppsummering pr sesong.Med slike de-
taljerte data vil vesentligmer informasjonomkring bestandsvekst
og bestandsstrukturbli tilgjengelig. I tillegg vil de i større utstrek-
ning kunne bli gjenstand for økt forskning med tanke på å øke
presisjonenav bestandsindeksenei forhold til variasjoneni de en-
keltes områders naturforhold, jaktmetoder og avskytningsmøn-
ster.

6.4 Lokal medvirkning

I handlingsplanen'Forvaltningav hjortevilt mot år 2000' (DNrap-
port 1995-1) tilrår utvalget at arbeidsoppgaversom kan gjen-
nomføres lokalt på faglig tilfredsstillende måte bør gjøresder. I
noen utvalgte prøveområderble derfor ansvaretfor grovbearbei-
ding og journalføring avjaktmaterialet i jaktsesongen1996 over-
latt til lokaleaktører. Om dette er en ordning som fungerer etter
intensjonene bør dette systemetogså innføres i de resterende
overvåkningsområdene.Detaljkunnskap om lokale forhold vil
forhåpentligvis bidra til å forbedre datagrunnlaget ytterligere.

6.5 Motivasjon

Enfremtidig fortsettelseav overvåkningsprosjektetfor elg, forut-
satt en videre finansiering,vil være avhengigav den lokale viljen
og motivasjonentil å fortsette å samleinn det nødvendigemate-
rialet i overvåkningsområdene.Gjennom overvåkningsperioden
har det vært en synkendemotivasjontil å samle inn materialet i
flere av områdene, noe innsamlingen i 1996 bærer ytterligere
pregav. Etav de hyppigsteargumentenemot innsamlinger at de
(jegerneog den lokale forvaltninga) ikke ser noe til resultatene,
eller ikke sernytten av dem. Betydningenav de årlige resultatene
har muligens også virket diffuse sett i lys av at det for flere av
overvåkningsområdeneikke eksisterte et tidligere systematisk
innsamletog bearbeidetreferansemateriale.Vi håper i såmåte at
resultatenei den foreliggende rapporten har endret dette ved å
gi hverenkelt av overvåkningsbestandeneen 'historie', og verdi-
full bakgrunnskunnskapfor en lokalstyrt elgforvaltning.
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Appendiks

Appendiks i Meteorologiske data for perioden 1991-1995. Temperatur og snødybde er angitt som gjennomsnittsverdier.
Varmesummener summen av grader over 5.8° C Nedbørener sum mm nedbør i perioden. (KildeDNMI). - Meteorological data. The
temperature (°C) and snow depth (cm) is measuredas mean valuesbasedon the monthly mean values.Precipitationis measuredas
the total number of mm rain during the period.

Målestasjon- Location År - Year Temp. Varme-sum Nedbør Temp. Snødybde
Juni-August- Juni - Sum Juni-August- Desember- Mars-April -
Temperature degrees Preciptation Februar- Snow depth
June-August above 5.8°C June-August Temperature March-April

June December-
February

6040-Flisa i Åsnes 1991 14.4 150.4 219 -6.3 4.0
6040-Flisa i Åsnes 1992 14.3 306.7 182 -3.3 2.0
6040-Flisa i Åsnes 1993 12.5 189.2 322 -3.2 6.0
6040-Flisa i Åsnes 1994 15.6 205.9 153 -9.9 21.5
6040-Flisa i Åsnes 1995 15.1 257.7 255 -4.2 7.0
13670-Skåbu - Storslåen i Nord-Fron 1991 10.7 45.3 207 -7.0 47.5
13670-Skåbu - Storslåen i Nord-Fron 1992 10.3 184.8 204 -3.4 63.5
13670-Skåbu - Storslåen i Nord-Fron 1993 8.8 74.5 295 -5.6 76.5
13670-Skåbu - Storslåen i Nord-Fron 1994 11.1 72.9 249 -10.5 79.0
13670-Skåbu - Storslåen i Nord-Fron 1995 11.0 136.1 213 -6.2 83.5
21680-Vest-torpa 2 i Nordre Land 1991 12.5 88.2 202 -6.9 45.5
21680-Vest-torpa 2 i Nordre Land 1992 12.3 240.7 230 -3.6 19.5
21680-Vest-torpa 2 i Nordre Land 1993 10.8 130.5 332 -5.2 29.0
21680-Vest-torpa 2 i Nordre Land 1994 13.2 134.1 280 -10.4 94.5
21680-Vest-torpa 2 i Nordre Land 1995 13.3 203.6 311 -6.1 86.5
28370-Kongsberg 4 i Kongsberg 1991 15.2 163.0 237 -4.8 24.5
28370-Kongsberg 4 i Kongsberg 1992 15.7 342.9 189 -0.8 0.5
28370-Kongsberg 4 i Kongsberg 1993 13.6 230.5 252 -1.8 2.5
28370-Kongsberg 4 i Kongsberg 1994 16.3 241.4 242 -7.2 60.0
28370-Kongsber9 4 i Kongsberg 1995 16.4 272.6 212 -2.7 19.5
36560-Nelaug i Amli 1991 15.4 169.1 237 -1.8 6.5
36560-Nelaug i Åmli 1992 15.7 344.6 312 1.3 0.0
36560-Nelaug i Åmli 1993 13.8 240.2 167 0.4 3.5
36560-Nelaug i Åmli 1994 16.2 234.6 270 -4.2 52.0
36560-Nelaug i Åmli 1995 16.3 268.5 171 0.1 10.0
69100-Værnes i Stjørdal 1991 14.3 173.0 237 -0.5 0.5
69100-Værnes i Stjørdal 1992 14.4 307.3 250 1.4 0.3
69100-Værnes i Stjørdal 1993 12.6 125.3 317 1.0 2.0
69100-Værnes i Stjørdal 1994 14.4 146.0 292 -4.2 9.0
69100-Værnes i Stjørdal 1995 12.7 184.3 218 0.7 4.0
70150-Verda - Reppe i Verdal 1991 14.2 172.0 259 -0.9 0.5
70150-Verda - Reppe i Verdal 1993 11.8 102.5 311 -0.4 4.0
70150-Verda - Reppe i Verdal 1994 13.7 128.5 354 -5.3 3.5
70150-Verda - Reppe i Verdal 1995 12.5 183.2 290 -0.3 13.5
70340-Verda - Sul i Verdal 1991 12.6 130.7 267 -3.3




70340-Verda - Sul i Verdal 1992 12.3 243.8 332 -1.0




70340-Verda - Sul i Verdal 1993 10.7 76.6 336 -2.1




70340-Verda - Sul i Verdal 1994 12.8 102.1 300 -6.2




70340-Verda - Sul i Verdal 1995 11.7 160.3 309 -2.4




77420-Majavatn 3 i Grane 1991 12.0 124.0 237 -5.3 49.5
77420-Majavatn 3 i Grane 1992 11.1 189.2 295 -2.4 122.5
77420-Majavatn 3 i Grane 1993 10.4 54.0 291 -3.8 188.0
77420-Majavatn 3 i Grane 1994 11.4 69.9 253 -10.7 68.5
77420-Majavatn 3 i Grane 1995 9.7 71.3 319 -4.6 190.0
77750-Susenda - Bjormo i Hattfjelldal 1991 12.4 133.6 103 -5.3 8.5
77750-Susenda - Bjormo i Hattfjelldal 1992 11.4 208.7 220 -1.5 11.5
77750-Susenda - Bjormo i Hattfjelldal 1993 10.8 70.2 219 -3.2 27.0
77750-Susenda - Bjormo i Hattfjelldal 1994 11.9 93.9 155 -11.4 59.5
77750-Susenda - Bjormo i Hattfjelldal 1995 11.0 128.6 264 -3.8 45.0
88000-Tennevo I i Lavangen 1992 11.7 197.7 240 -0.9 0.0
88000-Tennevo I i Lavangen 1993 12.1 91.5 191 -1.3 0.0
88000-Tennevo I i Lavangen 1994 11.7 132.5 209 -7.6 0.0
88000-Tennevo li Lavangen 1995 11.3 154.6 242 -3.0 16.5
89350-Bardufoss i Målselv 1991 12.6 193.0 165 -5.3 13.5
89350-Bardufoss i Målselv 1992 11.7 207.3 136 -3.1 19.0
89350-Bardufoss i Målselv 1993 12.1 88.8 175 -3.2 53.0
89350-Bardufoss i Målselv 1994 11.9 132.1 141 -10.7 30.0
89350-Bardufoss i Målselv 1995 11.3 156.7 185 -5.8 32.5
90450-Tromsø i Tromsø 1991 11.4 171.4 125 -1.4 53.5
90450-Tromsø i Tromsø 1992 10.5 149.4 196 -0.8 63.5
90450-Tromsø i Tromsø 1993 11.1 54.3 118 -1.2 112.5
90450-Tromsø i Tromsø 1994 10.3 96.3 220 -4.6 68.0
90450-Tromsø i Tromsø 1995 9.5 108.6 382 -1.9 79.0
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Appendiks 2 Jaktstatistikk fra overvåkningsområdenei perioden 1991-95. Prosentandelener i forhold til totalt antall dyr skutt
området. Skog og myr arealet for Vestfold dekker kun de fire Vestfold kommunene Larvik,Andebu, Ramnesog Lardal, og Siljan i
Telemark. (Kilde SSB).- Hunting-statistics from the different monitor-areas during the period 1991-95. Thepercentage of calves,
yearlingsand adults relatesto the total number of mooseharvestedin the area.

Region
Region

År
Year

Skog og Tillatt Felt i
myrareal felt alt
km2 LicencesTotal
Areas of issued harvest
forest and
bog

Fellings Kalv
Calf

Percent
of licences
issued

Kalv % Årings- Årings- Årings- Årings-




Calf% okse okse% ku ku%
Yearling Yearling Yearling Yearling

	

male male% female female%

Okse
Adult
male

Okse%
Adult
male%

Ku
Adult
female

Ku%
Adult
female%

38

59

73

87

102

359

30

57

69

85

76

317

8.86

12.04

13.08

13.77

15.25

12.92

10.45

14.62

17.83

19.50

17.84

16.46

Troms 1991 3117 588 429 72.96 175 40.79 86

1992 3117 596 490 82.21 199 40.61 82

1993 3117 673 558 82.91 219 39.25 74


1994 3117 735 632 85.99 258 40.82 85


1995 3117 799 669 83.73 270 40.36 117

Sum- Total 3391 2778 81.92 1121 40.35 444

Nordland 1991 1709 366 287 78.42 35 12.20 87 30.31

1992 1709 469 390 83.16 49 12.56 113 28.97

1993 1709 494 387 78.34 57 14.73 89 23.00

1994 1709 540 436 80.74 83 19.04 106 24.31

1995 1709 569 426 74.87 78 18.31 110 25.82

Sum- Total 2438 1926 79.00 302 15.68 505 26.22

21 4.90

24 4.90

36 6.45

31 4.91

39 5.83

151 5.44

50 17.42

55 14.10

58 14.99

63 14.45

72 16.90

298 15.47

109 25.41

126 25.71

156 27.96

171 27.06

141 21.08

703 25.31

85 29.62

116 29.74

114 29.46

99 22.71

90 21.13

504 26.17

20.05

16.73

13.26

13.45

17.49

15.98

18.42

19.39

16.72

17.29

20.62

18.39

49

73

85

69

75

351

6.45

8.23

8.56

7.19

9.32

7.97

Nord- 1991

Trøndelag 1992

1993


1994


1995

Sum- Total

1895 872 760 87.16 364 47.89 140

1895 974 887 91.07 409 46.11 172

1895 1101 993 90.19 448 45.12 166

1895 1086 960 88.40 439 45.73 166


1895 907 805 88.75 336 41.74 166


4940 4405 89.17 1996 45.31 810

	

134 17.63 73

	

141 15.90 92

172 17.32 122

152 15.83 134

115 14.29 113

714 16.21 534

9.61

10.37

12.29

13.96

14.04

12.12

Oppland 1991 2315 983 887 90.23 261 29.43 120 13.53 93 10.48 215 24.24 198 22.32

	

1992 2315 1039 953 91.72 276 28.96 169 17.73 90 9.44 249 26.13 169 17.73

	

1993 2315 1246 1015 81.46 297 29.26 151 14.88 89 8.77 257 25.32 221 21.77

	

1994 2315 1306 937 71.75 315 33.62 116 12.38 82 8.75 219 23.37 205 21.88

	

1995 2315 1042 807 77.45 250 30.98 115 14.25 87 10.78 173 21.44 182 22.55

Sum- Total 5616 4599 81.89 1399 30.42 671 14.59 441 9.59 1113 24.20 975 21.20

Hedmark 1991

1992

1993

1994

1995

Sum- Total

1459 1144 965 84.35 311 32.23 183 18.96


1459 1094 966 88.30 293 30.33 209 21.64


1459 1123 861 76.67 236 27.41 171 19.86


1459 854 596 69.79 218 36.58 122 20.47


1459 483 362 74.95 136 37.57 100 27.62


4698 3750 79.82 1194 31.84 785 20.93

137 14.20

151 15.63

126 14.63

61 10.23

33 9.12

508 13.55

158 16.37

150 15.53

136 15.80

94 15.77

63 17.40

601 16.03

176 18.24


163 16.87


192 22.30

101 16.95

30 8.29

662 17.65

Vestfold 1991 943 904 873

1992 943 975 936

1993 943 1079 1030

1994 943 1060 906

1995 943 684 627

Sum-Total 4702 4372

96.57 280 32.07 127 14.55

96.00 342 36.54 112 11.97

95.46 364 35.34 120 11.65

85.47 316 34.88 107 11.81

91.67 257 40.99 81 12.92

92.98 1559 35.66 547 12.51

59 6.76 222 25.43

73 7.80 225 24.04

79 7.67 228 22.14

79 8.72 202 22.30

36 5.74 134 21.37

326 7.46 1011 23.12

185 21.19

184 19.66

239 23.20

202 22.30

119 18.98

929 21.25

Aust-Agder 1991

1992

1993

1994

1995

Sum- Total

943 691 641 92.76 84 13.10 147 22.93

943 682 632 92.67 65 10.28 155 24.53

943 840 784 93.33 104 13.27 172 21.94

943 837 747 89.25 116 15.53 162 21.69

943 742 673 90.70 106 15.75 152 22.59

3792 3477 91.69 475 13.66 788 22.66

127 19.81

111 17.56

171 21.81

148 19.81

139 20.65

696 20.02

177 27.61 106 16.54

194 30.70 107 16.93

195 24.87 142 18.11


178 23.83 143 19.14


140 20.80 136 20.21


884 25.42 634 18.23

63



nina fagrapport 030

Appendiks 3 Oksepr ku i jaktuttaket av kalv og åringer i de ulike overvåkningsområdene
perioden 1986-95. Gj.snitt (SD)angir gjennomsnittet og standardawiket for de årlige verdie-
ne. - The number of males per female of calvesand yearlings harvested in the different
monitor-areas in the period 1991-95. Mean (SD)denotes the mean and standard deviation
of the annual values.

År -Year Troms Nordland Nord- Oppland Hedmark Vestfold Aust-
Trøndelag Agder

1986 Kalv - Calf 0.83 1.34 1.29 1.51 0.90 1.20 1.30

Åring - Yearling 3.33 1.70 1.71 1.79 1.36 1.98 1.47

1987 Kalv - Calf 1.04 0.97 1.18 1.36 1.17 0.98 1.00

Åring - Yearling 2.17 1.36 2.29 1.46 1.61 1.71 1.88

1988 Kalv - Calf 0.94 0.85 1.17 1.10 1.09 1.17 1.12

Åring - Yearling 2.45 1.46 1.90 1.56 1.97 1.17 2.07

1989 Kalv - Calf 1.06 1.75 0.97 1.20 1.05 1.10 1.13

Åring - Yearling 3.25 1.37 2.69 1.38 1.33 1.79 1.44

1990 Kalv - Calf 1.14 1.31 1.17 1.08 1.20 1.01 1.27

Åring - Yearling 3.44 1.86 2.54 1.74 1.28 1.42 1.37

1991 Kalv - Calf 1.19 0.84 1.21 1.29 1.51 1.35 1.15

Åring - Yearling 4.10 1.74 2.86 1.29 1.34 1.89 1.16

1992 Kalv - Calf 1.19 0.63 1.05 1.26 1.11 0.96 0.86

Åring - Yearling 3.42 2.05 2.36 1.88 1.38 1.85 1.40

1993 Kalv - Calf 1.23 0.73 1.15 1.34 1.25 1.17 1.26

Åring - Yearling 2.06 1.53 1.95 1.70 1.36 1.48 1.01

1994 Kalv - Calf 1.10 0.93 1.06 0.98 1.20 1.11 1.19

Åring - Yearling 2.74 1.68 2.41 1.41 2.00 1.32 1.09

1995 Kalv - Calf 1.06 0.86 0.96 1.00 0.89 1.06 1.04

Åring - Yearling 3.00 1.53 2.21 1.32 3.03 1.40 1.09

Gj.snitt Mean (SD)







1986-95

Kalv Calf 1.08 0.96 1.11 1.19 1.14 1.11 1.13




(0.12) (0.34) (0.11) (0.17) (0.18) (0.12) (0.14)

Åring Yearling 2.91 1.63 2.25 1.54 1.51 1.56 1.26




(0.64) (0.22) (0.36) (0.21) (0.55) (0.28) (0.35)

Appendiks 4 Det årlige antallet oksekalvpr kukalv i avskyt-
ningen i forhold til den observertetvillingraten (kalvpr kalvku) i
Nordland i perioden 1969-1995. - Theannual number of male
calvesper female calf ('oksekalvpr kukalv') in the harvest in
relation to the observed number of calves per calf-rearing
female ('observertkalvpr kalvku') during the years 1969-1995.
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Appendiks 5A Gjennomsnittligslaktevekt for okser.SDangir standardawiket (spredningeni materialet)og N antallet. - Theannual
mean age-specificcarcassweight of males.SDis the standard deviationand N is the samplesize.

Region/År 1991 1992 1993 1994 1995
Region/Year

	

Alder Vekt SD N Vekt SD N Vekt SD N Vekt SD N Vekt SD N
Age Weight Weight Weight Weight Weight

Troms 0 70 13 72 73 11 86 76 13 93 75 11 97 71 12 92

	

1 157 18 76 155 19 84 156 19 66 159 15 78 153 15 77

	

2 214 28 38 203 26 54

	

3 226 27 13 238 33 29

	

4 264 30 11 261 21 9

	

5 264 37 6 287 36 5

	

6 279 9 3 288 10 2

	

>7 251 51 4 331 30 2
Nordland 0 69 12 17 70 14 17 74 12 19 70 12 39 68 7 24

	

1 148 17 84 143 17 108 144 15 78 145 17 93 144 16 99

	

2 195 26 26 186 26 69 199 26 54 187 25 46 200 22 30

	

3 231 38 28 227 32 19 232 27 34 231 31 28 229 21 24

	

4 247 27 15 256 30 13 252 28 10 245 33 14 256 19 10

	

5 297 7 5 264 16 4 278 33 4 260 31 5 287 21 5

	

6 249 23 2 280 14 2 269 25 2 299 27 3

	

>7 227 51 5 306 30 2 221 1
Nord- 0 68 13 154 62 11 131 67 11 156 67 14 148 65 12 73
Trøndelag 1 146 18 118 139 21 133 137 16 84 143 17 109 138 20 131

	

2 189 28 48 178 24 61

	

3 210 35 27 203 34 30

	

4 243 34 7 213 27 8

	

5 247 15 3 204 49 5

	

6 216 1

	

>7 178 45 4 228 21 3
Oppland 0 66 14 97 65 13 108 70 10 104 66 13 94 64 12 77

	

1 137 21 86 130 17 116 137 18 111 132 22 76 121 19 72

	

2 195 26 56 180 30 91

	

3 210 34 39 216 33 33

	

4 230 21 19 228 33 20

	

5 247 29 11 247 38 9

	

6 247 19 8 275 8 3

	

>7 226 52 10 216 55 7
Hedmark 0 77 12 65 66 10 70 78 11 52 77 13 39 73 12 27

	

1 151 13 86 144 16 105 152 16 67 151 15 45 150 12 25

	

2 194 30 27 182 25 58 188 26 41 186 24 20 190 14 9

	

3 225 35 18 204 31 12 223 26 16 217 17 7 203 15 5

	

4 223 34 13 227 37 7 228 20 3 252 37 3 267 18 2

	

5 213 64 3 268 1 222 98 2 248 1

	

6 284 37 2 . .

	

>7 254 34 7 144 . 1 198 1 . 0
Vestfold 0 66 12 89 64 12 131 64 12 158 63 11 112 63 12 115

	

1 145 17 90 138 18 93 135 18 84 131 17 76 130 25 63

	

2 177 23 55 173 19 72

	

3 202 20 50 201 22 54

	

4 233 18 16 217 20 23

	

5 223 32 4 226 17 9

	

6 234 23 5 234 15 4

	

>7 235 38 8 222 23 12
Aust-Agder 0 67 13 41 71 18 17 61 12 29 60 13 43 61 10 20

	

1 131 19 119 126 22 112 125 20 122 125 18 96 120 19 80

	

2 176 27 46 167 28 93

	

3 196 31 38 197 28 42

	

4 213 24 31 218 32 20

	

5 203 33 17 215 31 8

	

6 221 24 8 235 26 9

	

>7 243 27 7 210 43 12
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Appendiks 5B Gjennomsnittlig slaktevekt for kyr. SD angir standardavviket og N antallet. - Theannual mean age-specificcarcass
weight of females.SDis the standard deviationand N is the samplesize.

Region/År 1991 1992 1993 1994 1995
Region/Year

Alder Vekt SD N Vekt SD N Vekt SD N Vekt SD N Vekt SD N
Age Weight Weight Weight Weight Weight

Troms 0 68 11 61 72 10 67 74 13 74 72 11 95 71 13 88

	

1 149 21 22 151 17 26 151 20 26 149 15 27 145 18 30

	

2 181 21 9 193 21 20 191 26 16 184 23 22 189 17 21

	

3 196 19 6 194 16 10 203 19 23 196 18 16 211 11 4

	

4 212 18 3 212 31 4 212 26 5 227 21 7 219 5 3

	

5 200 1 197 25 3 216 18 4 210 13 3 208 17 9

	

6 186 6 2 208 32 2 195 7 2 205 25 2 210 27 3

	

>7 204 28 10 221 29 14 212 19 17 210 18 22 212 22 27
Nordland 0 65 11 15 67 11 27 71 12 35 69 12 40 69 11 46

	

1 141 13 48 137 15 55 142 15 51 138 15 56 140 18 71

	

2 163 13 11 166 27 24 179 20 28 175 18 31 175 21 22

	

3 181 24 11 177 15 11 184 25 9 189 24 14 179 14 9

	

4 0 175 20 4 172 19 4 199 16 9 188 31 5

	

5 245 1 181 12 3 . . 179 13 4 200 26 9

	

6 188 17 2 234 47 2 193 16 5 218 6 2 207 35 5

	

>7 212 32 3 196 25 11 194 25 17 193 24 17 195 18 13
Nord- 0 65 10 116 59 11 126 63 12 133 62 12 150 61 11 77
Trøndelag 1 138 18 34 133 22 54 131 19 48 131 18 33 131 19 53

	

2 168 27 19 165 23 31 167 26 23 171 23 32 162 22 21

	

3 163 18 9 182 21 11 170 17 23 182 26 11 177 25 13

	

4 196 19 5 176 22 10 176 24 16 201 25 4 166 21 11

	

5 180 31 3 166 21 2 195 36 3 161 15 9 179 16 7

	

6 172 25 2 194 37 2 176 36 2 183 38 2 165 22 5

	

>7 184 16 9 178 24 20 183 20 17 185 34 20 183 26 22
Oppland 0 62 10 91 59 11 78 63 13 80 63 12 111 59 11 74

	

1 127 19 60 124 18 66 126 19 60 128 16 53 116 17 47

	

2 165 21 42 155 29 40 169 19 60 160 18 33 154 22 31

	

3 164 24 18 164 22 20 174 27 15 173 21 16 162 26 12

	

4 173 17 20 171 16 8 174 18 13 179 24 17 171 25 17

	

5 177 24 17 168 16 9 172 28 7 168 24 11 183 20 11

	

6 175 17 16 168 25 9 191 46 6 174 19 7 175 22 11

	

>7 175 28 46 175 21 45 187 25 48 176 22 47 174 23 40
Hedmark 0 73 11 54 66 9 66 75 11 40 71 10 34 73 11 30

	

1 147 13 45 136 17 59 145 16 49 147 18 23 139 13 11

	

2 180 27 25 172 21 28 170 19 31 175 18 13 182 14 5

	

3 168 21 14 169 19 12 176 16 13 233 48 4 188 1

	

4 186 14 6 176 19 11 182 28 9 169 1 2 195 13 3

	

5 235 1 175 16 7 194 11 7 180 10 6 196 18 3

	

6 194 27 8 174 21 4 179 30 2

	

>7 178 16 26 179 30 24 192 26 18 200 32 8 185 20 6
Vestfold 0 62 11 79 60 11 141 61 11 145 60 12 101 58 12 114

	

1 138 20 48 127 18 52 132 21 68 126 18 55 126 21 26

	

2 172 19 36 167 15 38 166 16 47 170 16 28 157 10 18

	

3 172 20 22 172 21 23 171 18 29 179 14 25 173 18 8

	

4 182 18 11 179 15 20 176 14 27 181 11 16 168 20 16

	

5 169 9 2 173 10 12 179 29 10 188 30 14 170 24 5

	

6 173 33 11 178 11 7 168 26 7 192 16 23 186 19 8

	

>7 177 22 33 174 21 52 173 19 69 176 22 47 177 21 31
Aust-Agder 0 59 12 19 54 12 18 58 14 24 57 16 30 61 9 13

	

1 123 19 84 120 20 80 119 23 101 119 18 75 110 21 63

	

2 155 19 32 154 25 38 151 22 43 154 22 43 142 23 25

	

3 160 23 15 159 23 17 165 24 32 161 19 18 173 17 14

	

4 162 18 17 171 19 13 177 21 11 158 17 15 157 28 11

	

5 159 17 9 159 19 7 174 22 10 169 21 13 176 23 8

	

6 177 22 15 186 34 7 179 26 4 168 21 7 199 33 6

	

>7 178 29 23 171 26 26 177 27 28 183 19 23 181 23 29
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Appendiks 6 Antall spor etter drektighet (brune legeme i egg-
stokkene) pr ku hos 2, 3, 4, 5, og år gamle kyr i hvert av
overvåkningsområdenegjennom overvåkningsperioden.Alder
øker fra venstremot høyreinnen overvåkningsområdet.Antallet
i hver gruppe er vist i appendix 7. - The number of corpora
rubrum ('antall brune legeme pr ku') among 2, 3, 4, 5 and ?_6
year old females(from left to right) in the different monitor-are-
as in the period 1991-95. The sample size is shown in
Appendix 7.

Appendiks 5C Gjennomsnittligslaktevekt for okser og kyr i
perioden 1991-95. Gjennomsnittsverdienefor okseneer med
unntak av Nordland og Hedmark kun for perioden 1991-92.
SDangir standardawiket og N antallet. - Themean age-speci-
fic carcassweight of malesand femalesduring the study peri-
od. SDis the standarddeviationand N is the samplesize.

Region/Kjønn Okse - Male Ku - Female

Region/Sex

Alder Vekt SD N Vekt SD N

Age Weight Weight

Troms 0 73 12 439 72 12 386

	

1 156 18 382 150 20 131

	

2 207 27 112 188 22 88

	

3 235 31 53 200 18 59

	

4 268 28 24 218 22 22

	

5 274 37 11 208 17 20

	

6 282 10 5 202 20 11

	

>7 270 55 8 212 22 90
Nordland 0 70 11 116 69 11 162

	

1 145 16 462 139 16 282

	

2 192 26 225 173 21 116

	

3 230 30 133 183 21 54

	

4 251 28 62 187 23 22

	

5 278 26 23 194 26 17

	

6 277 28 9 205 28 16

	

>7 246 55 8 195 23 61
Nord-Trøndelag 0 66 14 663 62 13 602

	

1 141 19 576 132 20 223

	

2 181 26 163 167 24 126

	

3 207 33 91 174 21 67

	

4 229 28 25 180 27 47

	

5 219 40 10 173 22 24

	

6 208 22 3 175 26 13

	

>7 191 42 10 182 25 88
Oppland 0 66 13 480 62 12 435

	

1 132 20 460 124 18 285

	

2 183 28 241 162 22 206

	

3 211 31 130 167 24 81

	

4 232 28 60 174 21 75

	

5 249 40 33 174 22 55

	

6 249 23 13 176 25 49

	

>7 231 50 26 178 24 226
Hedmark 0 74 13 254 71 11 224

	

1 149 16 328 143 17 188

	

2 187 26 155 174 22 102

	

3 217 29 58 177 28 44

	

4 231 34 28 181 20 31

	

5 229 58 7 187 18 24

	

6 284 37 2 186 26 14

	

>7 235 49 9 184 25 82
Vestfold 0 64 12 604 60 12 580

	

1 136 20 407 130 20 249

	

2 172 22 141 167 17 168

	

3 200 23 110 173 18 107

	

4 223 21 39 177 16 90

	

5 224 21 14 179 24 43

	

6 234 18 9 183 23 56

	

>7 225 30 21 175 21 232
Aust-Agder 0 64 14 149 58 14 105

	

1 126 20 531 119 21 402

	

2 162 29 206 152 22 181

	

3 193 30 110 164 22 96

	

4 210 31 61 164 21 67

	

5 205 33 28 168 21 47

	

6 230 25 18 181 27 39

	

>7 217 43 23 178 25 129

2.0


1.5

Troms Nordland Nord- OpplandHedmark Vestfo Aust-
Trondelag Agder
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Appendiks 7 Gjennomsnittlig antall brune legeme pr ku (Gj.snitt) i ulike aldersgrupper i alle

overvåkningsområdene gjennom overvåkningsperioden. N angir antallet kyr som er analysert

innen hver aldersgruppe. - Theage-specificnumber of corpora rubrum per female (mean)in
the different monitor-areasin the period 1991-95.N denotes the samplesize.

Alder -
Age

Troms Nordland Nord- Oppland Hedmark Vestfold
Trøndelag

Aust-




Agder

2 Gj.snitt - Mean 0.22 0.18 0.14 0.18 0.17 0.14 0.06




N 65 51 59 126 48 113 82

3 Gj.snitt - Mean 0.96 0.91 0.71 0.81 0.95 0.56 0.45




N 45 22 49 54 22 71 51

4 Gj.snitt - Mean 1.61 1.00 1.00 1.16 1.22 1.09 1.16




N 18 11 23 49 23 58 38

5 Gj.snitt - Mean 1.71 1.50 1.56 1.36 1.45 1.06 1.37




N 14 8 18 33 11 32 27

6 Gj.snitt - Mean 1.50 1.86 1.94 1.48 1.75 1.08 1.35




N 10 7 16 31 4 37 17

7 Gj.snitt - Mean 1.33 2.00 1.60 1.33 1.58 1.21 1.00




N 12 3 15 21 12 33 14

8 Gj.snitt - Mean 0.75 1.80 1.62 1.30 1.00 1.12 1.50




N 4 5 13 23 2 25 12

>9 Gj.snitt - Mean 1.61 1.53 1.39 1.26 1.41 1.23 1.28




N 57 30 38 100 32 115 40
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