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Sammendrag og konklusjon 
 
Solberg, E. J. 2007. Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat i Lierne kommune, Nord-
Trøndelag. Vurderinger av mulige tap i fremtidige jaktinntekter - NINA Rapport 277. 23 s. 
 
Opprettelsen av Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat i Lierne kommune i Nord-Trøndelag 
medfører at området ikke lenger kan utnyttes til tradisjonelle skogbruksformål. Dette har utløst 
et erstatningskrav for tapte jaktinntekter fra berørte private grunneiere. Undertegnede er av 
Staten v/Miljøverndepartementet bedt om å gjøre en skriftlig utredning av mulige tap i inntekter 
fra elgjakt i forbindelse med opprettelse av reservatet. 
 
Utredningen har hovedsakelig fokusert på antagelsene 1) at vernet skog har lavere produksjon 
av beiteplanter enn skog der det drives skogbruk - og dermed har lavere produksjon av elg - og 
2) at jaktutøvelsen blir negativt påvirket av vernet. Angående punkt 1 må dette sees i lys av at 
elgen beveger seg over store områder og benytter habitater med forskjellige kvaliteter gjennom 
året, og med varierende kvalitet over tid. Det betyr at antallet elg som observeres eller felles i 
en kort periode på høsten ikke nødvendigvis er et utrykk for et begrenset områdes faktiske 
produksjon av elg nå eller i fremtiden. For å ta høyde for disse forholdene, er den fremtidige 
produksjonen av elg i reservatet vurdert med hensyn til i) mengden elg som det er mulig, eller 
ønskelig, å produsere innefor hele forvaltningsområdet (kommunen) over tid, ii) hvor mye det 
aktuelle området bidrar til denne produksjonen, og iii) i hvilken grad vern endrer det lokale bi-
draget til produksjonen av elg:  
 
i) I Lierne har det vært en tredobling i avskytning av elg siden 1980, og det felles nå omkring 
2,3 elg pr 10 km2, i gjennomsnitt. Dette er en relativt moderat avskytning i norsk sammenheng, 
men avspeiler det faktum at kommunen ligger høyt over havet, og av den grunn har lang vinter, 
kort vekstsesong, og forventet relativt lav produksjon av elgfôr. Samtidig observeres det høyt 
beitetrykk på attraktive elgbeiteplanter og synkende rekrutteringsrater, noe som antyder tilta-
kende konkurranse om føderessursene. Denne konkurransen kan forventes å øke i framtiden 
når skogen i kommunen øker i alder og produksjonen av elgfôr synker. Med det som utgangs-
punkt er det grovt anslått at den optimale avskytningen på lang sikt vil være omkring 1,8 elg pr 
10 km2 i gjennomsnitt for kommunen.  
 
ii) Det antas at det er stor variasjon i planteproduksjon og snøforhold innen kommunen, noe 
som i sin tur påvirker gjennomsnittlig tetthet av elg over året. I områder med varierende topo-
grafi vil gjerne lavereliggende områder ha høyest planteproduksjon, bedre levebetingelser og 
høyere tetthet av elg, som følge av kortere vintre, mindre snø og lengre vekstsesong. I tillegg 
vil variasjon i markas produksjonsevne påvirke produksjonen av viktige elgbeiteplanter og så-
ledes produksjonen av elg. Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat ligger høyt (grenser mot 
snaufjellet), har lavere andel produktive skog enn lavereliggende områder, og befinner seg i 
den delen av kommunen med mest næringsfattig berggrunn. Dette tilsier at reservatet neppe 
bidrar til produksjonen av elg med mer enn gjennomsnittet for hele kommunen (1,8 elg pr 10 
km2). 
 
iii) Skogbruk, spesielt det moderne bestandsskogbruket, er antatt å ha en positiv effekt på pro-
duksjonen av viktige elgbeiteplanter ved at en høy andel av skogen holdes ved ung alder. I fra-
vær av skogbruk vil kulturskogen gradvis utvikle seg til naturskog, der prosesser som brann, 
stormfelling, insektangrep, soppangrep og snøbrekk styrer dynamikken. Til tross for at slike 
forstyrrelseseffekter fører til nyrekruttering av attraktive beiteplanter, er omsetningshastigheten 
i naturskog lavere enn i kulturskog. Resultatet er at naturskogen har en lavere produksjon av 
beiteplanter for elgen, spesielt vinterbeite. Fordi reservatet ligger høyt, er det likevel å anta at 
det ville hatt relativ begrenset verdi som vinterbeiteområde selv om det var avvirket jevnlig. 
Den totale forringelsen av reservatet som elgproduserende mark er med bakgrunn i dette an-
slått til 20 % på lang sikt.  
 

3 



NINA Rapport 277 

I hvilken grad jaktutøvelsen blir påvirket av vernet (punkt 2) er vurdert i forhold til a) bruken av 
motorisert ferdsel, b) begrensinger i atkomstmuligheter og mobilitet, og c) mulighetene for å 
gjennomføre effektiv jakt: Vernet av området vil ikke medføre forbud mot utkjøring av felt stor-
vilt (elg) med egnet motorkjøretøy (elgtrekk, ATV). Atkomsten til deler av området med elgtrekk 
kan imidlertid begrenses noe i fravær av muligheter til å etablere en bro over Lakavasselva. 
Innenfor reservatet er vurderingen at fravær av skogbruk vil skape minimale begrensninger i 
bruken av egnet motorkjøretøy, og ha liten effekt på utøvelsen av jakta generelt. 
 
Det er heller ingen grunn til å forvente at elgen på kort eller lengre sikt vil benytte området 
mindre etter etablering av naturreservatet. Området fremstår som et utmerket fostringsområde 
for elg, og rike forekomster av blåbærlyng i de øvre delene av reservatet antyder at det kan 
være et godt beiteområde på høsten.  
 
Erstatning for framtidige potensielle jaktinntekter:  
Ved eventuell utleie av elgjakt i området, er vurderingen at reservatet ikke vil medføre mindre 
interesse fra elgjegere flest. Muligheten for å jakte i variert natur, hvorav enkelte deler er rela-
tivt urørt, er av mange ansett som svært attraktivt. Dette er vurdert til å oppveie de praktiske 
begrensningene som oppstår ved etablering av reservatet. 
 
Redusert beiteproduksjon som følge av manglende skogbruk kan medføre en svak reduksjon i 
fellingskvotene på sikt. Både Berglia jaktfelt og verneområdet er imidlertid av begrenset ut-
strekning, og stor trekkaktivitet på elgen i området tilsier at omfordelingstakten av elg er relativt 
høy. Det er derfor grunn til å anta at en eventuell effekt av redusert elgproduksjon vil fordeles 
over et langt større område enn det gjeldene reservatet.  
 
I lys av dette vil opprettelsen av reservatet få minimale konsekvenser for de berørte grunneier-
ne med hensyn elgproduksjon, og dermed framtidig kvotetildeling. Det er heller ingen grunn til 
å tro at vernet vil medføre vesentlige endringer i jaktmulighetene i området. Forventet høy pro-
duksjon av blåbærlyng i det fremtidige reservatet kan vise seg å få en positiv effekt på det tota-
le antallet elg som oppholder seg i området under jakta.  
 
Erling J. Solberg, NINA, Tungasletta 2, 7485 Trondheim, erling.solberg@nina.no 
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Forord 
 
Undertegnede er av Staten v/Miljøverndepartementet bedt om å gjøre en skriftlig utredning av 
mulige tap i inntekter fra elgjakt i forbindelse med opprettelse av Berglimyra og Klumplifjellet 
naturreservat i Lierne kommune i Nord-Trøndelag. Mer spesifikt var mandatet for arbeidet som 
følger:  
 
’’Er det grunn til å anta med noen grad av sikkerhet at opprettelsen av Berglimyra og Klumpli-
fjellet naturreservat på ca 14,9 km2 (inkludert eksisterende Berglimyra naturreservat på ca 2,5 
km2) i Lierne kommune i Nord-Trøndelag, på kort eller lang sikt vil medføre redusert biotopkva-
litet for elg, gi redusert jaktutøvelse og dermed gi reduserte leieinntekter for grunneierne? Der-
som opprettelsen av naturreservatet vil føre til reduserte leieinntekter for grunneierne, anmo-
des fastsatt årlig reduserte leieinntekter for hver enkelt grunneier’’. 
 
Snaue halvparten av arealet i reservatet eies av fire private grunneiere, hvorav omkring 3800 
da befinner seg utenfor det eksisterende Berglimyra naturreservat. Resten av arealet eies av 
Statskog. De fire private grunneierne har krevd erstatning for økonomiske tap knyttet til elgjakt 
som følge av utvidelsen av reservatet. Utredningen er derfor spesifikt fokusert mot den private 
delen av reservatet som befinner seg utenfor det eksisterende Berglimyra naturreservat (3800 
da), men vil også ha generell gyldighet for resten av reservatet.  
 
Mange forhold kan påvirke jaktinntektene i fremtiden, men ikke alle er like enkle å utrede. Her 
har jeg hovedsakelig fokusert på hvordan fravær av skogbruk etter vern kan påvirke produk-
sjonen av elg, og dermed jaktutbyttet i området, og i hvilken grad den praktiske jaktutøvelsen 
kan bli negativt påvirket. Eventuelle fremtidige endringer i interessen for elgjakt, med dertil end-
ringer i økonomien, er ikke inkludert. Tilsvarende har jeg ikke utredet muligheten for at varia-
sjon i tettheten av bjørn kan påvirke det årlige overskuddet av elg. Det eksisterer da heller ing-
en velfunderte prognoser for utviklingen i de respektive faktorene (jakt, rovdyr). Et annet for-
hold som kan vise seg viktig i framtiden er endringer i klima. Prognosene tilsier økende tempe-
ratur (lengre vekstsesong) og mindre snø (http://met.no/met/), noe som ved førsteinntrykk kan 
synes gunstig for produksjonen av elg i Lierne. Fordi det eksisterer stor usikkerhet i klimaprog-
nosene og hvordan klimaendringene vil påvirke elgen, har jeg imidlertid ikke inkludert denne 
effekten i vurderingen.   
 
Befaring i området ble gjennomført 1/6 – 2/6 2007. Tre av grunneierne ble på forhånd forsøkt 
kontaktet, hvorav kun en var mulig å nå på telefon. Vedkommende hadde ikke tid til å delta un-
der befaringen. Befaringen ble derfor gjennomført av undertegnede alene.  
 
Stein Rosten i Lierne kommune takkes for opplysninger om lokale forhold, mens Christer M. 
Rolandsen i NINA naturdata takkes for tilrettelegging av data og hjelp med utforming av grafik-
ken. 
 
 
Trondheim, juni 2006 
 
 

 
 
Erling J. Solberg 
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1 Innledning  
Naturen er i kontinuerlig endring med påfølgende endrede livsbetingelser for forskjellige orga-
nismer. Flere av disse endringene er menneskeskapte, og i den grad de påvirker kommersielle 
forhold, avstedkommer de ofte konflikt. Skogmiljøet er spesielt i så henseende fordi treproduk-
ter er viktige økonomiske ressurser, og fordi skogen samtidig er leveområde for viktige viltarter. 
I mange tilfeller vil tradisjonelt skogbruk ha negative konsekvenser for organismene som lever 
der, men i enkelte tilfeller kan effekten være positiv. Et eksempel på det siste er elgen, som 
synes å ha en ernæringsmessig fordel av at skogen gjennomhogges med jevne mellomrom. 
Elgen er i sin tur forbundet med kommersielle jaktinteresser, og av den grunn er det ofte øns-
kelig å opprettholde skogbruk i et område. Samtidig ser mange elgjegere og jaktrettshavere det 
som en fordel at skogbruket etablerer og vedlikeholder et skogsveinett som letter atkomsten til 
og utøvelsen av den praktiske elgjakta. Når mulighetene til å drive skogbruk båndlegges, for 
eksempel ved opprettelse av verneområder, kan dette utløse erstatningskrav både for tapte 
inntekter fra tradisjonelt skogbruk og tapte jaktinntekter fra elg.   
 
Begrunnelsen for erstatningskrav for tapte jaktinntekter er ofte basert på to antagelser: 1) At 
vernet skog har lavere produksjon av beiteplanter enn skog der det drives skogbruk, og derfor 
medfører lavere produksjon av elg, og 2) at jaktutøvelsen blir negativt påvirket av vernet. Når 
det gjelder punkt 1 er det lite relevant å vurdere disse forholdene uavhengig av områdene 
rundt. Elgen er en arealkrevende art og av den grunn vil mindre verneområder sjelden omfav-
ne leveområdet til særlig mange elger. I Norge har vi derfor valgt å forvalte elgen på kommu-
nenivå, for i det minste å kunne omfavne deler av en bestand. Alt som forringer den samlede 
produksjonen av beiteplanter (eller andre viktige ressurser, eks. skjul) innenfor en kommune, 
vil imidlertid påvirke hvor mye elg som kan produseres, og på sikt kan høstes. Samtidig vil det 
være variasjon i naturmiljø innefor kommunen som påvirker hvor viktige de enkelte delområde-
ne er for produksjon av elg. De langsiktige konsekvensene for jaktinntektene i et verneområde 
bør derfor sees i lys av tre forhold: 

• Mengden elg som det er mulig (eller ønskelig) å produsere innenfor hele forvaltningsom-
rådet (kommune eller del av kommune).  

• Hvor mye det aktuelle området bidrar til denne produksjonen.  
• I hvilken grad opprettelse av et verneområde endrer det lokal bidraget til produksjonen av 

elg. 
 
I den grad erstatning synes berettiget, er det fortsatt uklart hvordan denne skal fordeles. De 
fleste viltarter er svært bevegelige og vil i løpet av året kunne oppholde seg på mange forskjel-
lige eiendommer. Samtidig kan de ha både en utgift- og en inntektside. Elgens trekk mellom 
sommer og vinterområder er ofte benyttet som eksempel på hvordan assosierte utgifter (beite-
skader) og inntekter (jaktutbytte) kan fordele seg skjevt mellom ellers like produktive eiendom-
mer (Skonhoft & Olaussen 2005). Tilsvarende vil viltfremmende tiltak (eller det motsatte) kunne 
føre til effekter langt utover den eiendommen der de er gjennomført. Dessverre eksisterer det 
ingen fast praksis for hvordan utgifter og inntekter fra bevegelige biologiske ressurser skal for-
deles mellom berørte eiendommer. 
 
Når det gjelder punkt 2 er det flere forhold som kan være av betydning. Elgjakta er i utgangs-
punktet en fritidssyssel, der utfordringen er å overliste elgen under de rådene naturforholdene. 
Et økende antall elg med dertil økende økonomiske interesser har imidlertid ført til en stadig 
søken etter mer effektive metoder for å gjennomføre jakta. Endringer i skogmønsteret kan på-
virke hvor elgen oppholder seg og hvor enkelt det er å felle den. Samtidig kan etablering av 
verneområder medføre begrensninger i bruken av motoriserte hjelpemidler. Elgen er et stort 
dyr, og av den grunn er det ønskelig å kunne benytte motoriserte elgtrekk for å transportere 
elgen fram til veg. Skogbruk i et område vil ofte bidra med en infrastruktur av veger og trak-
torsleper som letter bruken av elgtrekk. Tilsvarende kan skogsbilveier og broer øke tilgjenge-
lighet og effektiv bruk av attraktive jaktområder. Mens bruken av elgtrekk synes å ha en gene-
rell aksept - også blant andre friluftsutøvere - er det mindre sannsynlig at elgjakt per se aksep-
teres som en legitim grunn for utbygging av veier og broer i utmarka.  
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Det eksisterer lite forskningslitteratur som er direkte relevant for problemstillingene over. Ved å 
bruke generell økologisk kunnskap fra Norge og andre land, er det likevel mulig å gjøre en vur-
dering av forholdene knyttet til punkt 1. Det bør imidlertid påpekes at undertegnedes kunnskap 
om de lokale forholdene er begrenset, og at mange av vurderingene derfor gjøres på generelt 
grunnlag. Når det gjelder vurderinger knyttet til punkt 2 må disse bli langt mer subjektive, og 
basert på egne erfaringer og preferanser.  
 
I de påfølgende kapitlene beskriver jeg først en del økologiske forhold som er relevante for 
problemstillingene (kap. 2), for deretter å gi en oversikt over relevante bakgrunnsdata fra det 
aktuelle området (kap. 3). Avslutningsvis gir jeg en konkret vurdering av de jaktrelaterte effek-
tene av å opprette reservatet, og hvilke tap dette kan avstedkommende i framtidige jaktinntek-
ter (kap. 4).   
 

2 Faglig bakgrunn for vurderingene 
2.1 Hva bestemmer bestandsveksten og tettheten av elg i et område? 
Elgbestandens vekstrate varierer med tilgangen til næringsressurser pr individ. Ved høy tilgang 
vil elgen kunne vokse raskt, bli tidlig kjønnsmoden, produsere tvillingkalver tidlig i livet og opp-
leve høy naturlig overlevelse. Det motsatte vil skje ved lav tilgang til ressurser. Vekstraten i be-
standen vil derfor synke når antallet dyr i bestanden (tettheten), og dermed konkurransen om 
maten, øker. I den grad tilgangen til mat vinterstid er minimumsfaktoren, vil dødelighetsraten 
(inkludert fosterdød) øke med økende tetthet, og vi sier at bestanden er begrenset av vinterbei-
te. Alternativt kan bestandsveksten begrenses ved at elgkyrnes kroppsvekst i løpet av somme-
ren reduseres som følge av redusert tilgang til høykvalitetsmat. Under slike forhold må elgkyr 
vokse over flere år før de når kjønnsmoden alder, og færre voksne kyr vil være i tilstrekkelig 
hold til å produsere tvillinger. I de fleste norske bestander vil antagelig både sommer- og vin-
terbeiteressursene virke begrensende ved økende tetthet, men i varierende grad avhengig av 
geografisk beliggenhet (Solberg m fl. 2006). 
 
I praksis betyr dette at det alltid vil finnes et tak for hvor mange elg vi kan ha i et område. Dette 
taket kaller vi elgens økologiske bæreevne. Ved dette nivået vil fødselsraten i bestanden ba-
lansere den naturlige dødelighetsraten, hvilke betyr at det ikke skapes et overskudd som kan 
høstes ved jakt. Av samme grunn er det lite ønskelig å opprettholde en maksimal tetthet av elg 
i et område. Ved bestandstettheter lavere enn den økologiske bæreevnen vil fødselsraten 
være høyere enn dødelighetsraten. Dette skaper et overskudd som kan høstes ved jakt, og 
samtidig holdes bestanden ved en mer produktiv tetthet (Solberg m fl. 2006). 
 
Rent teoretisk finnes det en optimal tetthet der bestanden produserer sitt maksimale årlige 
overskudd (figur 1). Ved lavere tettheter vil hver enkelt elgku produsere flere avkom, men an-
tallet elgkyr i bestanden er få. Ved høyere tetthet vil det være flere elgkyr i bestanden, men an-
tallet kalver produsert per ku er lavt. Det maksimale overskuddet (antallet kalver) produseres 
ved en tetthet der det er et best mulig (optimalt) forhold mellom antallet elgkyr i bestanden og 
antallet kalver produsert per ku (figur 1). I enkelte områder med aktivt skogbruk vil antagelig 
tettheten for maksimal kalveproduksjon være høyere enn hva som er tilrådelig for å maksimali-
sere den samlede gevinsten fra elg og skog. 
 
Ved hvilken tetthet vi finner den maksimale avkastningen av elg er i liten grad kjent. Den vil 
dessuten variere over tid og mellom områder, avhengig av variasjon i næringsbetingelser. Av 
samme grunn kreves det detaljerte undersøkelser før en kan komme fram til et godt estimat på 
optimal tetthet. Som et alternativ kan forskjellige indekser benyttes som grove mål på hvor en 
lokal bestand befinner seg i forhold til maksimal avkastning. En metode er å benytte antallet 
kalver observert per elgku under jakta. Fordi antall kalv per ku synker når næringsbetingelsene 
reduseres, vil dette forholdstallet gi en indikasjon på om tettheten befinner seg over eller under 
den tettheten som gir maksimal avkastning over tid. Med bakgrunn i erfaringer fra forskjellige 
bestander med varierende tetthet og kondisjon, er det anbefalt at den langsiktige kalv per kura-
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ten ikke bør bli lavere enn 0,65 (Jerstad m fl. 2003, Solberg m fl. 2006). Bestander med en 
tetthet der raten er under 0,65 vil være større enn optimalt.  
 

         
En annen tilnærming er å benytte beitetrykket i et område som en indeks på hvor bestanden 
befinner seg i forhold til optimal langsiktig avkastning. Den desidert mest utbredte metoden 
som benyttes i Norge er utviklet av Professor Knut Solbraa (se Solbraa 1998). Denne metoden 
baserer seg på å måle beitetrykket på viktige elgbeiteplanter innefor det aktuelle området. Ut 
fra forståelsen av at trær og busker synker i livskraft og tilvekst ved økende beitetrykk, vil det 
estimerte beitetrykket gi en indikasjon på om bestanden befinner seg over eller under be-
standstettheten for maksimal avkastning over tid. I følge denne metodikken anbefales det at 
beitetrykket på viktige trær og busker ikke bør overstige 40 % i gjennomsnitt. Sistnevnte meto-
de er benyttet for å få en oversikt over beitetrykket i Lierne kommune (Anon 2002, 2003). 

Figur 1. Teoretisk utvikling i 
antall kalver produsert i en 
elgbestand av varierende 
størrelse. Bestanden kan 
vokse til nivå K, men ved 
denne størrelsen er nettobi-
draget fra hver ku lik 0 (kalver 
født = individer som dør na-
turlig). Ved lav bestandsstør-
relse er nettobidraget fra hver 
ku høyt, men det er få kyr i 
bestanden. Maksimal avkast-
ning produseres ved nivå M.  

 
 
2.2 Variasjon i bestandstetthet av elg på regional skala 
Selv om elgens bestandstetthet i Norge i all hovedsak reguleres ved hjelp av jakt, er det også 
stor variasjon i hvor mye elg som kan produseres mellom de enkelte områdene. Skogen varie-
rer i planteproduksjon mellom forskjellige deler av landet som følge av varierende geologi og 
klima. For eksempel er vekstsesongen lengre og planteproduksjonen høyere i lavereliggende 
deler av Sør-Norge enn i høyereliggende områder og i Nord-Norge. Tilsvarende vil mer snø og 
lengre vintre i høyden og i nord redusere tilgangen til beiteplanter i feltsjiktet (som dekkes av 
snø), øke de energetiske kostnadene med å bevege seg vinterstid, og forlenge perioden elgen 
må tære på kroppsreserver. Av den grunn finner vi at elgens gjennomsnittlige bestandstetthet 
på kommunenivå synker fra sør til nord i Norge og øker med økende planteproduksjon (Sol-
berg m fl. 2006, se også Crete 1999).  
 
Det samme mønsteret kan observeres innefor mindre områder (eks. kommuner). I deler av 
landet der det er stor variasjon i planteproduksjon og snøforhold, vil elgen benytte hele det til-
gjengelige utmarksarealet på sommeren, selv arealet over tregrensen (om dog ved betraktelig 
lavere tetthet). Utover høsten vil så en økende andel av elgen trekke ned etter hvert som plan-
teproduksjonen synker og snøen akkumuleres i høyden. I mange fjellkommuner vil elgen trek-
ke til typiske vinterbeiteområder i dalgangene og være tilnærmet fraværende i de høyerelig-
gende områdene (eks. Sæther m fl. 1992). I slike kommuner kan den effektive tettheten av elg 
være relativt lav sommerstid, mens den effektive tettheten av elg i forhold til tilgjengelig vinter-
beite kan være svært høy - med dertil høy konkurranse om maten. Vi kan anta at vinterbeite-
ressursene er mest begrensende for tilvekstraten og bestandsstørrelsen i slike områder.  
 
Fordi elgen fordeler seg forskjellig innenfor et område til forskjellig tid av året, vil dette også ha 
konsekvenser med hensyn til hvor viktig de enkelte delområdene er for elgen. Elgen reprodu-
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serer seg og vokser i størrelse på sommeren – når den er fordelt over et større område - men 
den er avhengig av rimelige vinterbeitebetingelser for å overleve vinteren (samt beholde foste-
ret fram til kalving). Områder med gode beitebetingelser både sommer og vinter vil derfor være 
viktigere for produksjon av elg enn områder som kun kan tilby sommerbeite. Slike viktige om-
råder vil som regel befinne seg i de lavereliggende delene av en kommune, der vekstsesongen 
er lengre, planteproduksjonen høyere, vintrene kortere og snøforholdene mindre begrensende 
(Peek 1998). Med bakgrunn i den geografiske beliggenheten og det rådende klimaet i Lierne, 
er det å anta at elgen følger mye av det samme generelle mønsteret i denne kommunen (Anon 
2002, 2003).  
 
I mange kommuner tildeles antall fellingsløyver i forhold en gitt arealenhet (minsteareal), uav-
hengig av variasjon mellom delområder i beiteproduksjon og områdebruk gjennom året. Det 
kan medføre at det høstes mer enn hva som strengt tatt produseres i enkelte delområder, og 
mindre enn hva som produseres i andre. Så lenge forskjellene ikke er for store, vil omforde-
lingen av elg (spredning) sørge for at effekten på bestandstettheten utlignes mellom år. Omfor-
delingstakten er antatt å være større i områder der elgen vandrer over lange avstander i løpet 
av året (Gasaway m fl. 1989, Labonté m fl. 1998). 
 

 
Skogparti fra lavereliggende deler av Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat. 
 
2.2.1 Variasjon i habitatbruk gjennom året 
På lokal skala (eks. innefor noen titalls km2) vil elgen benytte forskjellige typer habitat (tilholds-
steder) med forskjellig hyppighet. Elgens leveområder (hjemmeområde) varierer mye i utstrek-
ning både sommer og vinter (Hundertmark 1998, Andersen & Sæther 1996). Basert på under-
søkelser fra sentrale Norge og Sverige, er det en tommelfingerregel at elgkyr benytter ca 10 
km2 og voksne okser ca 15 km2 store leveområder både sommer og vinter (Ekman 1993). For-
di elgen benytter det meste av tiden til beiting og drøvtygging, er det å anta at den først og 
fremst oppholder seg i habitater med gode næringsbetingelser og der den har rimelig tilgang til 
skjul (Peek 1998). I enkelte faser av året, slik som under kalvingen og i jakta, kan det være at 
behovet for redusert forstyrrelse overgår ønsket om gode beiteforhold (Ramsrud 2007).  
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Vinterstid vil elgen spise kvister og bar fra busker og trær som ikke dekkes av snø. Elgen er 
imidlertid selektiv i valg av mat og beiter derfor ikke alle artene like hardt. Foretrukne arter er 
rogn, osp, selje og vier, etterfulgt av einer og furu. Bjørka synes å være langt mindre attraktiv, 
men som følge av høyere tilgang til bjørk og furu vil disse artene likevel utgjøre hoveddietten til 
elgen vinterstid. Andre arter som gran og or er lite attraktive, men beites om det kniper. I snø-
fattige områder eller vintre vil også bærlyng kunne utgjøre en stor andel av elgens diett (Sæt-
her m fl. 1992).  
 
Foretrukne trær og busker i riktig beitehøyde opptrer med høyere tetthet på foryngelsesflater 
enn i eldre skog (Wam m fl. 2007). Av den grunn finner vi da også at elgen foretrekker å beite 
på foryngelsesflater fremfor eldre skog vinterstid (Peek 1998).  Variasjon i snøforhold kan imid-
lertid medføre at elgen velger å oppholde seg i næringsmessige mindre optimale habitat for å 
unngå kostnadene med å bevege seg i dyp snø. For eksempel vil mer snø akkumuleres på 
åpne flater enn i eldre skog, hvilket kan få elgen - spesielt kyr med kalv – til å søke næring i 
eldre skog i snørike områder og år (Peek 1998). 
 
Andre habitat som kan tilby mye fôr vinterstid er elvesletter og våtmarksområder med rik til-
gang til attraktive lauvtrær og høyvokst vier. Slike områder er ofte ustabile (pga av erosjon og 
jevnlig oversvømmelse) og lite egnet for produksjon av barskog. Dette medfører at de først og 
fremst forynges av typiske pionerarter som gråor, bjørk, selje og vier. I praksis reduserer også 
det moderne skogbruket stabiliteten i skogen ved at trærne felles ved relativt ung alder (80-120 
år). Dette øker andelen av skogen som til enhver tid befinner seg ved ung alder, og dermed 
andelen av skog med høy produksjon av vinterfôr.  
 
Også sommerstid utnyttes foryngelsesflater og våtmarksområder med høy lauvtreproduksjon, 
men kanskje i mindre grad enn på sommeren. I fravær av snø vil en rekke planter som vokser i 
feltsjiktet kunne utnyttes, og mange av disse er langt mer attraktive enn kvist og lauv fra busker 
og trær. Blåbærlyng er én slik art som utnyttes i stor grad av elgen, spesielt på vår og høst 
(Sæther m fl. 1992). Blåbærlyng trives best i halvskyggen i eldre skog og erstattes gjerne av 
gresset smyle etter hogst. Tilsvarende vil elgen utnytte en rekke større urter og bregner som 
ofte trives bedre i eldre skog enn på hogstflater. Gjennomgående er det mer store urter til-
gjengelig for elgen i Trøndelag og nordover enn i Sør-Norge (Solberg m fl. 2006). Der disse er 
tilgjengelig synes de å være elgens mest foretrukne beiteplanter (Sæther m fl. 1992). I fravær 
av større urter, er ofte rasping av bjørkelauv og beiting på blåbærlyng den dominerende beite-
aktiviteten sommerstid (Sæther m fl. 1992).  
 
I tillegg til at en rekke prefererte sommerbeitearter trives bedre i eldre skog, er det funnet at 
skygge kan forbedre fordøyeligheten av viktige beiteplanter (Hjeljord m fl. 1990). Planter som 
vokser på skyggefulle steder har høyere proteininnhold, lavere innhold av ikkefordøyelige 
komponenter og muligens også lavere innhold av kjemiske antibeitestoffer (Hjeljord m fl. 1990, 
Bø & Hjeljord 1991). Flere studier viser at elgen ofte benytter eldre skog til næringssøk i som-
merhalvåret (Peek 1998), og i økende grad fram mot høsten (Hjeljord m fl. 1990). Det siste set-
tes gjerne i sammenheng med at kvaliteten på beiteplanter synker raskere på åpne foryngel-
sesflater enn i eldre skog i løpet av sommeren. I det elgjakta begynner er vekstsesongen stort 
sett over i nordlige deler av landet. På det tidspunktet er gjerne blåbærlyng den mest nærings-
rike planten elgen kan utnytte, fram til den dekkes av snø.  
 
2.3 Naturskog i forhold til kulturskog 
Det aller meste av skogen i Norge er å betrakte som kulturskog der menneske styrer mye av 
dynamikken ved regelmessig hogst, planting og rydding. I de fleste tilfeller innbefatter det flate-
hogst, der alle (eller nesten alle) trærne i et bestand hogges, og en ny ensaldret bestand etab-
leres (planting eller selvforynging). Resultatet er at skogen etter hvert består av en mosaikk av 
bestand med ulik alder hvor hvert bestand produserer en større eller mindre mengde elgbeite, 
avhengig av alder og markas produksjonsevne (bonitet).    
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I den første fasen etter hogst i granskogen kommer lys- og næringskrevende urter (geitrams og 
bringebær) og lauvtrær inn som pionerarter. Disse vil stor sett dominere de første 20 årene 
(med mindre det drives aktiv ungskogpleie), før den skyggetålende grana gradvis tar over. Et-
ter omkring 40 vil grana være det dominerende treslag inntil skogen er hogstmoden ved 70-
120 års alder (avhengig av markas produksjonsevne). Spesielt den første suksesjonsfasen 
med pionerarter vil produsere mye kvist, lauv og bar (furu) som er ettertraktet elgfôr. Disse vil 
så gradvis skygges ut av grana eller vokse utenfor rekkevidde for elgen (or og bjørk). I praksis 
betyr dette at det meste av lauv og kvist produseres i ungskog, eller det som karakteriseres 
som hogstklasse 2. Et studie i Sør-Norge antyder at ungskogen produserte omkring 2 ganger 
mer beitbare kvist av rogn, 4 ganger mer av bjørk og 6-8 ganger mer av furu enn den eldre 
skogen (Wam m fl. 2007).  
 
I fravær av skogbruk og annen menneskelig påvirkning, vil kulturskogen utvikle seg til å bli na-
turskog (urskog), der naturlig dynamikk styrer utviklingen (Rolstad m fl. 2002). Forstyrrelser 
som skogbrann, stormfelling, insektangrep, soppangrep, vindfall og snøbrekk vil her stå for 
mye av den forstyrrende funksjonen som hogsten har i kulturskogen (Rolstad m fl. 2002). Slike 
forstyrrelser skaper glenner og flater i skogen som siden gjennomgår den samme tidlige suk-
sesjonsutviklingen som i kulturskogen. Mangel på systematiske forstyrrelser (som hogst) med-
fører imidlertid at naturskogen blir mer sjiktet og mindre oppdelt i ensaldrede bestand enn 
kulturskogen. Tilsvarende er gjennomsnittsalderen i naturskogen høyere enn i kulturskogen 
som følge av at levealderen til gran og furu er langt høyer enn hogstmodenhetsalderen. I det 
minste gjelder det for fuktigere skogtyper (som gran) der skogbranner forekommer mindre 
hyppig (Rolstad m fl. 2002). I Norge er glenneforyngelse som følge av småskalaforstyrrelser 
(vindfall, råte, insektangrep etc.) den vanligste naturlige foryngelsen i alle skogtyper (DN 1994), 
mens stormfelling og spesielt brann er mindre vanlig (pga brannbekjempelse).   
 

 
Eldre skog i Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat. 
 
Overgangen fra kulturskog til naturskog har konsekvenser for produksjonen av viktige planter i 
elgens diett. Kortere omløpstid i kulturskogen betyr at en større andel av skogen befinner seg i 
en ung fase, med høy produksjon av attraktive trær og busker i riktig høyde. Elgen kan sann-
synligvis også beite mer effektivt (mer mat pr tidsenhet) på foryngelsesflatene i kulturskogen 
enn i den spredte foryngelsen i naturskogen, med mindre snødybden begrenser bruken av 
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åpne flater. Til tross for større innslag av unge trær i kulturskogen, viser flere studier at også 
naturskogen har en høy dekning i busksjiktet (Rolstad m fl. 2002, Groven 2006). Det eksisterer 
ingen presise estimat på mengden attraktivt lauv og kvistbeite i naturskogen, men 30 % av det 
som finnes i kulturskogen er antydet som et gjennomsnitt (Andersen 2004). Dette vil også av-
henge av hvilken fase naturskogen befinner seg i. I overgangen fra eldre kulturskog til natur-
skog er det sannsynlig at mengden lauv og kvist øker etter hvert som forstyrrende elementer 
bryter opp skogbildet og skaper en mer sjiktet skog.        
 
I områder der lauv og årsskudd fra lauvtrær (rogn, osp, selje, vier og bjørk) utgjør det viktigste 
sommerbeitet, vil kulturskogen kunne tilby mer mat enn naturskogen. Både blåbærlyng og en 
rekke attraktive urter og bregner vil imidlertid ha mer kummerlige forhold i kulturskogen enn 
naturskogen. Urter og bregner synes å være mer attraktive for elgen enn lyng og lauv, sann-
synligvis fordi de er mer lettfordøyelige og næringsrike.   
 
Alt i alt antyder dette at kulturskogen kan tilby mer vinterbeitebiomasse enn naturskogen i snø-
rike områder. I mindre snørike områder vil antagelig høyere tilgang til blåbærlyng i naturskogen 
redusere denne forskjellen. I sommerhalvåret er det mindre sannsynlig at kulturskogen oppfat-
tes som et bedre beiteområde av elgen enn naturskogen.   
 
2.4 Elgtetthet og områdebruk i naturskogsområder 
Naturskog finnes i svært liten grad i Norge og Sverige (Rolstad m fl. 2002), og av den grunn 
må vi til andre kontinenter for å studere elgens bestandstetthet og områdebruk i naturskog. I 
naturskog (urskog) i Alaska og nordlige deler av Canada er tettheten av elg vanligvis svært lav 
(ca 1 elg pr 10 km2, Karns 1998), men planteproduksjonen er også lavere enn hva vi finner i de 
fleste områdene i Trøndelag. I tillegg er det et betydelig predasjonstrykk fra ulv og bjørn, noe 
som holder tettheten lavere enn hva en kan forvente i fravær av rovdyr.  
 
I mer produktive naturskogsområder i Nord-Amerika er tettheten av elg høyere (Karns 1998) 
og i nasjonalparker uten jakt kan den bli svært høy. I Gros Morne National Park på Newfound-
land, Canada, er det over en årrekke registrert en gjennomsnittlig tetthet på 40 elg pr 10 km2, til 
tross for predasjon fra svartbjørn (Connor m fl. 2000, McLaren m fl. 2000). Tilsvarende tetthe-
ter har vært registrert i Isle Royal National Park, USA (10-50 elg pr 10 km2), hvor ulv er den 
eneste predatoren (Karns 1998). Disse elgbestandene befinner seg antagelig svært nær den 
økologiske bæreevnen som kan forventes i fravær av jakt og predasjon (K i figur 1), og viser at 
enkelte naturskogsområder kan underholde svært høye tettheter av elg.   
 
Elgens områdebruk i naturskogsområdene i Nord-Amerika avspeiler mye av det samme møns-
teret vi kjenner fra Skandinavias kulturskoger. Ungskog på flater som oppstår etter skogbrann, 
insektutbrudd og stormfellinger benyttes oftere enn eldre skog, spesielt vinterstid. Tilsvarende 
er vierområdene i elvedelta og langs jevnlig oversvømte vassdrag populære beiteområder. 
Dette sammenfaller med høyere produksjon og tetthet av attraktive beiteplanter (Peek 1998).  
 

3 Bakgrunnsdata 
3.1 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat 
Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat ligger sørvest i Lierne kommune, i direkte tilknytning 
til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Reservatet består av det tidligere naturreservatet Bergli-
myra (ca 2,5 km2) og et større nyopprettet areal vest for dette (ca 12,3 km2), til sammen ca 
14,8 km2. Den nyopprettede delen av reservatet avgrenses av snaufjellet og nasjonalparkgren-
sa i vest, Lakavasselva i nord og elva Ingeldøla i sør. I tillegg er det inkludert et større myr- og 
skogareal sør og sørvest for det tidligere Berglimyra naturreservat. 
 
Reservatet er i hovedtrekk preget av de to elvene Lakavasselva og Ingeldøla som renner sam-
men til Berglielva, og våtmarksområdene i tilknytning til disse. I tillegg er det en rekke større og 
mindre myrarealer (hovedsaklig ikke tresatt myr) i området som splitter opp skogbildet. Skogen 
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i området består hovedsakelig av gran, med noe bjørk mot snaufjellet og våtmarkene, samt 
enkelte partier med furu i tilknytning til myrarealene.  
 
Omkring 55 % av arealet i reservatet eies av staten (ca 8 km2, Vestre Finnli statsallmenning), 
mens det resterende er i privat eie (J. O. Engelsen pers med.). Den omstridte delen dekker 
omkring 3,8 km2 av den utvida delen av reservatet, fordelt på 4 private grunneiere (J. O. 
Engelsen pers med., Laugen 2006). Av dette er ca 1,6 km2 produktiv skog (Brænd 2006), eller 
omkring 42 % av det aktuelle arealet. Til sammenligning er det omkring 40 % produktiv skog 
innenfor det tellende jaktarealet i Sørli (Anon 2002) og 32 % i Nordli (Anon 2003). 
 
Befaringen ble i hovedtrekk gjennomført innenfor den private delen for å få et generelt inntrykk 
av naturforholdene i området. I tillegg ble deler av området nord for reservatet undersøkt. I 
sistnevnte område er det gjennomført hogst og annet skogbruk (ungskogpleie) i løpet av de 
siste 20 årene, hvilket ikke synes å være tilfelle innefor reservatet. Ingen veier fører inn til den 
delen av reservatet som ligger mellom Lakavasselva og Ingeldøla, men området sør for Ingel-
døla og Berglielva er tilgjengelig via traktorvei til Berglisetra.  
 

 
En rekke større og mindre myrer splitter opp skogbildet i reservatet 
 
Skogen i området er relativt gammel (hkl. 4 og 5), og fordelt over forskjellige vegetasjonstyper. 
Den mest vanlige vegetasjonstypen synes å være blåbærgranskog med varierende fuktighet 
og næringstilgang. Vegetasjonstypene var relativt fattige (bærlyngskog, fattig blåbærskog, gran 
og bjørksumpskog) på de flatere partiene (G.nr/B.nr: 40/10 og 40/2), men økte i frodighet mot 
Klumplifjellet (G.nr/B.nr: 40/1 og 40/15). Spesielt i øst- og sørskråningen av ryggen mot 
Klumplifjellet var det større partier med småbregneskog og innslag av høgstaudeskog. Vegeta-
sjonen i den nordlige skråningen av fjellet var fattigere og preget av store myrarealer.  
 
I sør- og østskråningen av Klumplifjellet er det enkelte partier med rogn og noe selje, hvor spe-
sielt rogna var preget av sommerbeiting av elg. I tillegg er det en del storvokst bjørk i samme 
område, inkludert mye vindfall. Det var generelt sett få elgbeiteplanter i busksjiktet, men enkel-
te bjørk, rogn og selje er i ferd med å rekrutteres i lysåpningene etter vindfall. I feltsjiktet er det 
sannsynligvis et langt bedre beitetilbud for elg sommerstid, spesielt i de rikere vegetasjonsty-
pene. Til tross for at planteutviklingen var kommet relativt kort på befaringstidspunktet, var flere 
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attraktive bregner og stauder identifiserbare (eks. burkner, turt, mjødurt, skogstorknebb). Deler 
av området hadde også svært rike forekomster av blåbærlyng.  
 

 
De mest produktive vegetasjonstypene ligger i sørskråningen av Klumplifjellet midt i bildet 
 
I de flatere partiene (40/10 og 40/2) er skogen mer åpen og ispedd en del kortvokst bjørk som i 
svært liten grad var beitet av elg. I de samme områdene var det mye einer, som vanligvis er en 
attraktiv beiteplante for elgen vinterstid. Både størrelse og form tilsier imidlertid at eineren er 
dekt av snø på vinteren, og det ble funnet lite spor av beiting. Deler av området som grenser 
opp mot Ingeldøla og Berglielva har rike forekomster av lavvokst vier. 
 

 
Eksempler på hard beiting på rogn og tilnærmet fravær av beiting på selje utenfor reservatet. 

 

 
I tilgrensende områder av reservatet i nord var det flere foryngelsesflater med attraktive arter 
som rogn, selje og diverse vier. Flere av disse viste synlig tegn på vinterbeiting, men med stor 
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variasjon i beitetrykk. Det samme gjaldt for området rett øst for reservatet. Dette antyder at noe 
elg oppholder seg i området også vinterstid. 
 
Berggrunnen i kommunen er preget av gneis og granitt i sørvest og fylitt i nordøst (Moen 
1998). Førstnevnte forvitrer sent og gir grovkornet og næringsfattig jord, mens sistnevnte forvit-
rer lett og gir næringsrik og finkornet jord. Det er derfor å anta at den nordøstlige delen av 
kommunen har relativt bedre vekstbetingelser for skog og næringskrevende vegetasjonstyper 
(rike på elgbeiteplanter) enn den sørvestlige delen (der reservatet ligger). 
 
Reservatet befinner seg mellom 400 og 660 m over havet, hvorav den omstridte delen hoved-
sakelig ligger mellom 400 og 560 m over havet. Den relativt høye beliggenheten (grenser mot 
snaufjellet) tilsier at vinteren er relativt lang (150-200 dager med snø, DNMI) og vekstsesongen 
kort (130-140 dager, Moen 1998). Snødybden i området er imidlertid moderat (50-100 cm, 
DNMI) som følge av det kontinentale klimaet (langt fra kysten). 
 
3.2 Elgens bestandsutvikling i Lierne og Sørli 
I likhet med resten av Norge har Lierne kommune opplevd en sterk vekst i elgbestanden i løpet 
av de siste 20-30 årene. Fra å høste omkring 150 elg i 1980, ble det felt omkring 443 elg i 
2004. Etter en svak nedgang ble det felt 392 elg i 2006. Den samme utviklingen er å spore i 
antallet elg som observeres per jegerdagsverk i løpet av jakta (figur 1). I gjennomsnitt felles det 
nå omkring 2,3 elg per 10 km2 jaktareal i hele Lierne. Tettheten av elg synes å være noe høye-
re i den sørlige (Sørli) enn i den nordlige deler av kommunen (Nordli), noe som resulterer i 
høyere avskytning per arealenhet i sør (eks. i 2002: 2,6 og 1,6 elg felt per 10 km2 jaktareal i 
henholdsvis Sørli og Nordli, basert på data fra Anon 2002, Hjorteviltregisteret og SSB). 
 
Det er mulig å beregne et grovt mål på bestandstettheten i et område med bakgrunn i avskyt-
ningsdata og observasjonsdata innsamlet av elgjegerne (se Solberg m fl. 2006 for metode). 
For Lierne kommune var den gjennomsnittlige bestandstettheten før jakt omkring 8,7 elg pr 10 
km2 jaktareal i perioden 2002-2006, gitt at den gjennomsnittlige avskytningen ikke avviker mye 
fra tilveksten. Til sammenligning er den gjennomsnittlige tettheten innenfor elgens utbredel-
sesområde i Norge omkring 12,5 elg pr 10 km2 jaktareal før jakt (Solberg m fl. 2006).  

 
Figur 2. Bestandsutviklingen for elg i Lierne kommune målt som antall elg felt pr 10 km2 tellen-
de jaktareal (fylte sirkler, venstre akse) og antall elg sett per jegerdagsverk (åpne sirkler, høyre 
akse) i perioden 1980-2006. 
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Den estimerte tettheten for Lierne avspeiler kun gjennomsnittstettheten, og ikke tettheten av 
elg i de enkelte delene av kommunen. Dette vil også gjelde for fordelingen av elg under jakta. 
For å ta høyde for dette benyttes det varierende minsteareal for tildeling av elg i de respektive 
tildelingsområdene i Lierne, varierende fra 2 000 til 7 000 da (S. Rosten pers. med.) I Sørli ser 
vi dette avspeilet i fordelingen av felte elg mellom statsvald (høytliggende) og privatvald (Iave-
religgende). I 2002 ble det felt omkring 3,4 elg pr 10 km2 jaktareal på private vald og kun 1,1 
elg pr 10 km2 jaktareal på statsvald (ca 2,0 elg pr 10 km2 jaktareal i hele kommunen). I Berglia 
jaktfelt, der reservatet inngår, ble det i perioden 2004-2006 felt 24 elg i gjennomsnitt pr år, eller 
omkring 6,4 elg pr 10 km2 (antar 36 km2 tellende areal, Laugen 2006). Dette er mer enn det 
dobbelte av hva som ble felt pr arealenhet i kommunen som helhet i samme perioden (ca 2,6 
elg pr 10 km2, figur 1). Variasjon i avskytning mellom de enkelte områder kan skyldes tempo-
rære skoglige forhold (som skogalder), historisk avskytning og strategisk beliggenhet. Lokal 
avskytningen trenger derfor ikke avspeile verken produksjonen av elg, tettheten gjen-
nom året eller avskytningen over tid.  
 
Generelt sett er tettheten gjennom året lavere i de høyereliggende enn de lavereliggende dele-
ne som følge av mer snø, lengre vintre og kortere vekstsesong (lavere primærproduksjon, re-
dusert bevegelighet og mindre mat tilgjengelig). Vinterstid trekker trolig en del elg ut av kom-
munen, fortrinnsvis til mer lavereliggende og snøfattigere områder. Merkedata fra grenseområ-
det i Nord-Trøndelag antyder at en vesentlig del av trekket går til Sverige 
(http://wms.nina.no/smselg/). Dette er også en rådende lokal oppfatning (Anon 2002, S. Rosten 
pers. med.). 
 
3.3 Kalveproduksjon 
Kalveproduksjonen i Lierne er relativt høy, men synkende (figur 3). Tidlig på 1990-tallet lå den 
observerte kalv per kuraten jevnlig mellom 0,7 og 0,8, men har de siste to årene sunket under 
0,7 (0,68). Dette kan skyldes økende bestandstetthet med påfølgende økt næringskonkurran-
se. Også på 1980-tallet ble det i gjennomsnitt observert under 0,7 kalv pr ku i Lierne (figur 3), 
ved en langt lavere bestandstetthet (figur 2). På det tidspunktet må det imidlertid ha vært langt 
mindre ungskog med høy produksjon av vinterbeite enn hva som eksisterer i dag (se under), 
hvilket kan være en av årsakene til den lavere produksjonen av kalv. 

 
Figur 3. Rekrutteringsrater for elg i Lierne kommune målt som antallet kalv sett pr ku (fylte sirk-
ler, venstre akse) og antall kalv sett pr kalvførende ku (åpne sirkler, høyre akse) under elgjakta 
i perioden 1981-2006. 
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3.4 Beitetrykk og skogstruktur i området 
Bakgrunnsinformasjon om skogforhold og beitetrykk i Lierne er tilgjengelig fra to rapporter ut-
arbeidet av Lierne kommune i 2002 (Anon 2002) og 2003 (Anon 2003). Rapportene antyder at 
dagens beitetrykk er høyt, spesielt på de mest attraktive beiteplantene i busk og tresjiktet 
(rogn, osp, selje, vier). I gjennomsnitt var beitetrykket på omkring 60 % for disse artene (dvs. 
60 % av skuddproduksjonen er beitet) i Sørli og noe høyere i Nordli. I tillegg ble det antydet 
noe beiting på bjørk (7-25 %). Bjørka er lite preferert av elgen vinterstid, men er en viktig beite-
plante sommerstid. Beitetrykket på bjørk var høyere i Sørsia tildelingsområde (25 %), der 
Berglia jaktfelt inngår. Det ble også registrert noe beiteskade på gran. Grana er en lite attraktiv 
beiteplante for elg, men beiting av toppskudd kan medføre vesentlig forringelse av virkeskvali-
teten for skogbruket.  
 

 
Svært mye av skogen i Lierne er for tiden ungskog (h.kl. II). 
 
Generelt sett vil yngre skog (h.kl. 2) produsere mer tilgjengelig kvist, bar og lauv enn eldre 
skog (h.kl. 3-5). Andelen ungskog er svært høy i både Sørli (53 % h.kl. 1 + 4 % h.kl. I, Anon 
2002) og Nordli (47 % h.kl. 1 + 4 % h.kl. I, Anon 2003), som et resultat av stor avvirkning over 
en årrekke. Denne andelen er langt over gjennomsnittet for N-Trøndelag (28 % i 1995-99, Sol-
berg m fl. 2006) og langt over hva en kan forvente i området på sikt. Over tid er det neppe mu-
lig å holde mer enn 20-30 % av skogen på et høyproduktivt ungskogsstadium (20-30 års al-
der). Dette antyder at produksjonen av vinterbeite kan ha vært historisk høy i Lierne de siste 
årene, men denne vil synke i årene som kommer når skogens alder øker. I tillegg er det regist-
rert et beitetrykk på viktige beiteplanter (> 60 %) som overgår det som anbefales (40 %), noe 
som kan redusere den årlige produksjonen av elgbeite ytterligere (Solbraa 1998, Anon 2002, 
2003). Hvis en ønsker å unngå reduksjon i elgens produktivitet, eller økning i beiteskadene ut-
over dagens nivå, bør derfor tettheten av elg i Lierne reduseres i årene som kommer (Anon 
2002, 2003). Gitt disse forutsetningene, er det grovt anslått grunnlag for å produsere 1,8 
elg pr 10 km2 jaktareal og år i Lierne på lang sikt. 
 

4 Mulige jaktrelaterte effekter av å utvide reservatet 
Vurderingen av de jaktrelaterte effektene av å utvide reservatet omhandler den private delen - 
der det er fremmet erstatningskrav - men vil også kunne være aktuell for delen som tilhører 
staten.  
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4.1 Redusert produksjon av elg 
Betydningen av det aktuelle områdets produksjonsverdi for elg må sees i sammenheng med 
produksjonsmulighetene i resten av kommunen - som er den administrative enheten for for-
valtningen av elg. Kommunen har for tiden en relativt høy avkastning av elg (figur 2), men sam-
tidig en skogstruktur som tilsier at produksjonen av vinterfôr for elg er høyere enn hva en kan 
forvente over tid. Dagens tetthet av elg kan muligens opprettholdes i ytterligere noen år (mye 
hogstmoden skog), men bør så reduseres hvis en ønsker å unngå økt beitetrykk, beiteskader 
og reduserte slaktevekter og kalveproduksjon.  
 
Det eksisterer mye usikkerhet med hensyn til hva som er den optimale avkastningen av elg i et 
område på lang sikt, spesielt når en samtidig ønsker å tas hensyn til skogproduksjon (se f. eks. 
Wam m fl. 2005, Wam & Hofstad 2007). I Lierne er den gjennomsnittlige avkastningen på sikt 
satt til 1,8 elg pr 10 km2. Dette kan synes uforholdsmessig konservativt, men tar høyde for at 
dagens beitetrykk er høyt og at effektene av økt tetthet ofte er tidsforsinket i forhold til den gjel-
dende tettheten. I en rekke sørnorske kommuner er erfaringen at produktiviteten i elgstammen 
synker raskt når bestandstettheten når en viss terskel, og fortsetter å falle selv om bestanden 
reduseres (Solberg m fl. 2006).  
 
Stor variasjon i klima, topografi, geologi og generelle skogforhold innefor kommunen tilsier at 
de enkelte delområdene bidrar forskjellig til produksjonen av den elgen som felles, og vil kunne 
felles i framtiden. Det aktuelle området ligger høyt, noe som tilsier at vekstsesongen er kortere, 
vintrene lengre og snøen dypere enn i lavereliggende deler av kommunen. Dette medfører la-
vere planteproduksjon og reduserer sannsynligheten for at området er eller vil bli et viktig vin-
terbeiteområde. Med bakgrunn i dette, er bidraget fra det aktuelle området til det langsiktige, 
årlige høstbare overskuddet av elg vurdert til være omkring gjennomsnittet for kommunen (1,8 
elg pr 10 km2).  
 
Utvidelsen av reservatet med påfølgende skjerming for aktivt skogbruk vil medføre en reduk-
sjon i antallet foryngelsesflater, med mindre frekvensen av annen forstyrrelse som stormfelling 
og brann blir høy. Det siste er mindre sannsynlig og av den grunn er det antatt at omløpstiden 
for skogen vil øke og andelen ungskog synke ved opprettelsen av reservatet. Dette er vurdert 
til å ha minimale effekter på tilbudet av sommerbeite, men vil kunne redusere bidraget av vin-
terbeite (til anslått 30 % av alternativet). Fordi området er vurdert til å være viktigere som som-
merbeite enn vinterbeite, er den totale forringelsen av området som elgproduserende mark 
vurdert til 20 % på lang sikt (dvs naturskog vil bidra til å produsere 20 % mindre elg enn kultur-
skog i det aktuelle området). Området innefor det eksisterende Berglia naturreservat er ikke 
inkludert da dette ikke synes å omfatte produktiv skog i nevneverdig grad.  
 
4.2 Redusert jaktutøvelse 
Opprettelsen av reservatet kan påvirke elgjakta ved 1) å regulere bruken av motorisert 
elgtrekk, 2) begrense tilgangen til området og mobilitet innenfor området og 3) redusere forhol-
dene for effektiv jakt. I følge Forskriften om vern av Berglimyra og Klumplifjellet (FOR 2004-12-
17 nr 1693), vil vernet ikke være til hinder for utkjøring av felt storvilt med egnet motorkjøretøy. 
Tilgangen til den største delen av området med elgtrekk begrenses likevel noe av manglende 
bro over Lakavasselva og Ingeldøla, i det minste når elvene er flomstore og ikke kan vades. 
Dette kan muligens løses ved å etablere en gangbro eller lignende over elva. Under vanlige 
forhold kan sannsynligvis elgtrekk (eller ATV) transporteres over elva på egnede steder. I den 
sørlige delen (40/2) er det enkel atkomst via skogsbilveien til Berglisætra.  
 
Innefor området er det en rekke større myrer som gjør det meste av det aktuelle området rime-
lig tilgjengelig med elgtrekk. Begrensinger med hensyn til lett skogrydding i reservatet – noe 
som ikke er uvanlig ved fremkjøring av hjortevilt – vil kunne redusere fremkommeligheten for 
elgtrekk og muligheten til å effektivt kjøre ut elg fra noen av de større skogfragmentene.  
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Lakavasselva kan utgjøre en barriere for effektiv uttransport av elg 
 
Opprettelsen av reservatet vil i liten grad påvirke den praktiske jaktutøvelsen på den private 
delen. Manglende skogbruk vil redusere antallet åpne partier, men da et rikt nett av større og 
mindre myrer omslutter de fleste skogpartiene, vil dette ha liten betydning for utøvelse av tradi-
sjonell posteringsjakt. Likevel er det å anta at den private delen innefor reservatet benyttes i 
mindre grad til elgjakt fordi området er omsluttet av statsvald i nord, vest og sør. Dette kan 
skape praktiske problemer for jaktutøvelsen - uavhengig av reservatetablering - med mindre 
det eksisterer overgangsavtaler eller lignende mellom stat og privatvald i området.  
 

 
Enkelt jakttårn sør for Lakavasselva 
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Enkelte elgjegere vil vurdere området som mindre attraktivt for elgjakt som følge av de praktis-
ke problemene med å ta seg inn i deler av området (elva må vades eller forseres med båt), og 
ved uttransport av felt elg. Andre jegere vil antageligvis finne området mer attraktivt på grunn 
av naturkvalitetene i reservatet. Det største praktiske problemet synes å være manglende bro 
inn i området som kan forenkle transporten av felt elg/storvilt ut. Etablering av et enkelt jakttårn 
antyder imidlertid at det jaktes i området, selv i fravær av bro. 
 
4.3 Andre forhold 
Ingen andre forhold er funnet å kunne gi redusert biotopkvalitet for elgen i området, eller redu-
sert jaktutøvelse. Det er liten grunn til å tro at vern vil medføre endringer i eventuelle trekk-
tradisjoner eller medføre større endringer i tettheten av elg på regionalt nivå under jakta. Om-
rådet er relativt godt skjermet, og deler av det har høy produksjon av sommerbeiteplanter. Med 
bakgrunn i erfaringer fra andre deler av landet, er det grunn til å tro at området egner seg 
svært godt som fostringsområde for elgen. Disse kvalitetene vil ikke forringes ved etablering av 
verneområdet. 
 
4.4 Reduserte jaktinntekter 
Ved eventuell utleie av elgjakt i området, er det min vurdering at reservatet ikke vil medføre 
mindre interesse fra elgjegere flest. Muligheten for å jakte i variert natur, hvorav enkelte deler 
er relativt urørt, er av mange ansett som svært attraktivt. Dette er vurdert til å oppveie de prak-
tiske begrensningene som oppstår ved etablering av reservatet. 
 
Redusert beiteproduksjon som følge av manglende skogbruk kan medføre en svak reduksjon i 
fellingskvotene i hele området. Følgende parameterverdier kan benyttes for å beregne det årli-
ge tapet: 
1. Areal: 3,8 km2

2. Fremtidig produksjonspotensial: 0,18 elg pr km2

3. Andel reduksjon i produksjonspotensial etter vern: 0,2 
4. Gjennomsnittlig slaktevekt: 130 kg 
5. Salgspris: kr 80,- pr kg 
 
Det anslått samlede årlige jakttapet blir da ca: 3,8 * 0,18 * 0,2 * 130 * 80 = kr 1423,- 
 
Alle parametrene, spesielt 1-3, er imidlertid forbundet med stor usikkerhet med dertil stor usik-
kerhet i det endelige jakttapet. Reservatet er dessuten av svært begrenset utstrekning i forhold 
til elgens områdebruk og antatt storskala migrasjonsmønster i området. Det er derfor grunn til å 
anta at effekten av redusert elgproduksjon vil fordeles over et langt større område enn det gjel-
dene reservatet. En mer relevant skala for fordeling av eventuelle erstatninger vil være hele 
den sørlige delen av kommunen. 
 
I lys av dette er det min vurdering at opprettelsen av reservatet vil ha minimale konsekvenser 
for de berørte grunneierne med hensyn elgproduksjon, og dermed framtidig kvotetildeling. Det 
er heller ingen grunn til å tro at vern vil medføre endringer i antallet elg som oppholder seg i 
området under jakta. Den framtidige naturskogen i reservatet kan forventes å ha høy produk-
sjon av blåbærlyng, noe som er funnet å være en viktig beiteplante for elgen på vår og høst. 
Reservatet kan således vise seg å få en positiv effekt på det totale antallet elg som oppholder 
seg i området under jakta. 
 
En samlet vurdering:  
Opprettelsen av Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat vil ha minimale effekter på jaktut-
øvelsen i området, men kan medføre en svak reduksjon i produksjonen av elgbeiteplanter og 
dermed den optimale produksjonen av elg. Reduksjonen kan imidlertid forventes å fordele seg 
over et langt større område enn det gjeldene reservatet. Det er derfor lite sannsynlig at oppret-
telsen av reservatet vil medføre nevneverdig reduserte jaktinntekter for de berørte grunneierne.  
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