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Vekstrateni en norskelgbestandkan varieresterkt i løpetav noen
få år. Detteinnebærerat manbørvelgeet beskatningsopplegg
som
minimaliserer
effektenavslikenaturligevariasjoner.
Spesieltbørstore endringerav struktureni stammenunngås.

Referat
Sæther, B-E., Solbraa, K., Sødal, D.P. & Hjeljord, 0. 1992.
SluttrapportElg-Skog-Samfunn.
- NINAforskningsrapport28: 1153.

Ensamfunnsøkonomisk
optimal elgforvaltninginnebærerat nytten avelgjaktenvurderesi forhold til beiteskadene
vedøkt bestand.
Somet førstetrinn i detteer elgjegernesbetalingsvillighet
for å jakte elg undersøktved hjelpav densåkaltecontingentvaluationmethod. Gjennomsnittligbrutto betalingsvillighetvar 3200 kr/år, nåværendeutgifter utgjør1800kr/år.Dettetilsvareren bruttoverdipr.
felt gjennomsnittselgpå 4650 kr, eller 36 kr/kg. Marginalverdien
av å øke avskytningenmedett dyr er 1500-2000kr.

Forskningsprogrammet
"Eig-Skog-Samfunn"ble starteti 1984og
haddesomformål å framskaffedata somskullesikreen samfunnsmessigoptimalforvaltningav elgstammen.Undersøkelsene
ble foretatt en rekkestederi landetfor å sikredata fra et representativt
utvalgav norskeelgbestander.
Vinterbeitetilbudettil norskelg varierersværtmye,både i mengde
og sammensetning.
F6r-forbruketpr dagtil ei ku variererfra ca 8 kg
kvist i Gausdaltil ca 16 kg i det mest gunstigeområdet, Hobøl.
Kalvenespisteca60% av dette.Beitetilbudetkanøkesvesentligved
tilpassetskogbrukog viltstell.
Elgenssommerbeiteer undersøktfra sydtil nord i Norge.Storvokste
urter og bregnersyneså værede høyestpreferertebeiteplantene.
I takt medendringi protein-innholdutoversommeren,minkerbeiting på urter,mensbeitingi busksjiktettiltar. Derurtermangler,dominererbjørk og blåbærlyngelgensfOrinntak.Kvalitetenav beite
avgjørelgensvalg av plantedeler.Beskyggingvirkerpositivtved å
forsinkeplantenesfenologi (utvikling)og muligensved å øke bladenesvanninnholdog senkeinnholdetav sekundærkomponenter
(smaksstoffer).
Elgensvalgav beiteplasser
påvirkesikkeav kvantitet
av viktige beiteplanterog hellerikke av jordbunnsforhold.Utover
sommerenøkerelgensbeiting i eldreskogog på bladeri buskenes
øvrekronesjikt.Det syneså skjeen forbedring av beite i somremed
myeoverskyetvær.
Beiteforholdenebådeom sommerenog vinterenhar stor betydning
for elgenskroppsstørrelse.
Fraværav snødekkegir i Sør-Norgetunge
kalversomblir kjønnsmodnei ung alder.I nord var beitetilbudetom
sommerenbestemmendefor kalvevektene.
Storevariasjonerble funnet i elgstammenesproduktivitet. I første
rekkevar dette tilknyttet variasjoneri tidspunktfor kjønnsmodning.
I nord ble kyrne seinerekjønnsmodneenn i sør - selyom vektavar
densamme.Dettetyderpå at det eksisterergenetiskeforskjellermellom ulike norskeelgstammer.
Forskjellenei produktivitet gav seg utslagi storeregionaleforskjeller i det optimalebeskatningstrykket.
Detteinnebærerat informasjon må innhentesom de enkelteelgstammerfor at et riktig beskatningsopplegg
skalkunneutarbeides.
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delayed maturation was found in northern Norway, even when
comparing similar-sizedfemales. Thus, this indicates genetical
differencesin Norwegian moose.

Abstract
Sæther, B-E., Solbraa,K., Sødal, D.P. & Hjeljord, 0. 1992. The
final report from the prosject "Moose - forest - society". - NINA
forskningsrapport28: 1-153.

The regional differences in productivity should be followed by
large variation in the optimal hunting politics. Consequently,the
managementstrategies of a moose population must be based
on population dynamicalinformation from the different populations.

The researchprogramme "Elg-Skog-Samfunn"(Moose-ForestSociety) was started in 1984. The aim was to provide data
which could give an optimal managementof the moose populations, from a society-basedperspective.The investigationswere
conducted in several moose populations distributed all over
Norway.

Largeannual variation was found in variables(e.g. age of maturity) assumedto be closely related to the population growth
rate. This impliesthat a managementstrategyshould be chosen
which minimizesthe effects of such an annual variabilityon the
popuiation fluctuations. Large emphasis should be made on
avoiding large structual changes in the populations, e.g.
through a very sex-biasedharvest.

The supply of winter food shows large regional variations, both
in quantity as well as quality. The resourceintake of an adult
cow variesfrom 8 kg per day in the poorest (Gausdal)to about
16 kg per day in the most favourable area (Hobøl). The calves
ate on the average approximately 60% of the intake of an
adult. The supply may be increasedconsiderablyby a suitable
forest management.

A sociallyoptimal moose managementpolicy should be based
on an analysesof hunting benefits and costsof browsing damage to forest and crops with increasingpopulation density.As a
first step in this direction, the hunting value was estimated by
the hunters willingness to pay (WTP)to continue hunting. The
contingent valuation method was used. Mean gross WTP was
3200 NOK/yearwhile mean yearly costs of hunting was 1800
NOK. Gross value per moose felled was 4650 NOK, and the
marginal value of one extra moose harvestedwas 1500-2000
NOK.

Moose summer forage was investigated along a south-north
gradient in Norway. Tall forbs and ferns appearto be the most
preferred forage. Where this forage is lacking, birch and blueberry dominate the diet. Quality determines moose choice of
plant parts. With change in protein content during late summer
forbs decreaseand browse increasein the diet. Shading improve moose forage by delaying plant phenology and possibly by
reducing the content of secondarycompounds.Moose selection
of feeding sites is not related to density of important browse
speciesnor soil quality. From early to late summer there is an
increasein feeding in older forest and on leavesfrom top branches of small trees and bushes.The quality of moose summer
range appearto improveduring cloudy summers.
The body weight of the moosewas influencedby the food supply both in summer and winter. The lack of snow cover during
winter in southern Norwaywas associatedwith large weights of
both calvesand yearlings. In northern Norway the biomassof
herb speciesin summer homerange, combined with the litter
size,were the best predictorsof calf weight. A close relationship
was found between calf and yearlingweight both between individualswithin a population and acrosspopulations.
Large differences were found in the productivity of different
Norwegian moose populations. These variations were partly
relatedto regional differencesin body weight. The age at maturity ocurred earlier in populationswith large yearlings.However,
4
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Forord
bleigangsatti 1984.
(ESS)
Elg-Skog-Samfunn
Forskningsprogrammet
medprogrammetvarå framskaffenødvendigkunnHovedformålet
optimalforvaltningav elgenog dens
skapfor en samfunnsmessig
livsmiljø.Dette innebaret tverrfagligog tverrinstitusjoneltforskningsprogramhvorfagfolk med ulikeinnfallsvinklerarbeidetmed
sammeproblematikk.
bledelt i to faser:Fase1 bleavslutteti 1987
Forskningsprogrammet
gjennomegethefteutgitt av NorskSkogbruk.Fase
medrapportering
2 blei alt vesentligavslutteti 1991medrapporteringgjennomNINA
i 1992.
Forskningsrapport
Et meget trist budskapnåddeoss i begynnelsenav mai i 1991
ProfessorSveinMyrbergetvar gått bort. SveinMyrbergetvar forfor ESSog en drivkraftinnennorskviltforskmanni programstyret
ning gjennomen årrekke.Det er derfor naturligå dedikeredenne
til SveinMyrberget- en av norskviltforsknings
forskningsrapporten
frontfigurergjennomalletider.
fra starten
Enrekkepersonerharvært involverti ESS-programmet
vil benytteanledningentil å takke
og fram til i dag. Programstyret
alledissesammenmeden rekkeinstitusjonersomhargjort det mupåen
Elg-Skog-Samfunn
lig å gjennomføreforskningsprogrammet
forsvarligmåte.
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Minneord
Svein Myrberget 1930- 1991

ProfessorSveinMyrbergetdøde30. april 1991,61 år gammeL
Budskapetom Sveinsbortgangble mottatt medsorgavallesomhar
hatt med viltforskningå gjørei inn- og utland.SveinMyrbergetvar
nestoreni norskviltforskningidag. Hanhargjennomen årrekkesatt
sitt markertepregpå norskviltforskningog i sterkgrad bidratt til å
hevenivåetinnenfagområdet.Vi lærteSveinå kjennesomen meget
dyktig forskermed utrolig kapasitetmenogsåsomen nærog god
venn.Savnetetter SveinMyrbergeter stort og det vil bli særdeles
vanskeligå erstatteham i hansmangeverv.Programslyret
i Elg-SkogSamfunnønskerå minneSveinMyrbergetog takkefor en uvurdelig
innsatsfor norskviltforskninggjennomnærmere40 år.
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Forvaltningsmessigetilrådninger

* maksimalisering
av antallskuttedyr totalt ellerav trofe-kategori
* maksimalisering,
innenforen rammeav akseptablebeiteskader,
av kjøttuttaketfra jakta
* størstmuligøkonomiskavkastningav elgstammen
* opprettholdelseav de naturligepopulasjonsdynamiske
og populasjonsgenetiske
prosesser
i elgbestanden.

Forutsetninger
Produktiviteten
til de norskeelgstammer
viserstorvariasjon.
Arsaken
til detteer
* forskjelligavskytningsopplegg
som harendretalderssammenset
ningog kjønnsforhoidi stammene
* geografiskvariasjoni økologiskeforhold,og
* (sannsynligvis)
genetiskeforskjeller
Dettegjørat en avskytningspolitikk
somer riktigfor en bestand,kan
væresværtuheldigfor en bestandet annetstedi landet.

Maksimalisering
av uttak må i praksisskjeslikat skadeneholdesinnenforakseptablerammer,enten det gjelderantall dyr ellerkjøttuttak. Med en fornuftig valgav forvaltningspolitikkvil det kunne
væremulig langt påveiå nå alledissemålsetningene.

Elgen og naturgrunnlaget
Valgetav målsetningvil ha innflytelsepå valg av beskatningsopplegg.

Våreundersøkelser
viseren ubetydelignaturligavgangav elg, spesielti sørnorske
elgbestander.
Selvpå sværtdårligevinterbeiter
overlevdekalvenesværtbra.Jaktarepresenterer
derfordenviktigstebestandsregulerende
faktorenfor norskeelgbestander.Denhar stor
innvirkningpå de demografiskeforholdenei stammen.

Detviktigstevirkemidletfor å oppnådenønsketemålsetning
vilvære
en kontrollertbestandsutvikling.
Dettekanbareoppnåsgjennomat
endringeri stammenssammensetning
skjergradvis.
Våresimuleringerviserat det kanta flereår fra en hendelse(f.eks.
en snøfattigvinter)inntrerog til man serheleeffektenav dennepå
antalldyri stammen.Meddetstoreapparatetsomer involverti forvaltningog utøvelsenav elgjakt innebærerdette at man lett kan
kommepå etterskudddersommanventerfor lengemedå økeeller minskebeskatningstrykket.
Spesieltbørmanfølgebalansenmellom beitetilbudog bestandsstørrelse
sværtnøye.Våreresultaterviserat ei ku trengermerenn 1.4tonn kvistgjennomen 4 måneders
beiteperiodevinterstid. Konsekvensene
for beiteressursene
av en
underestimering
av bestandene
kanderforbli store.Kombinertmed
bestandsovervåkning
må det derfor- spesielti vinterbeiteområder
medmyetrekkelg-gjennomføres
regelmessige
beitetakseringer,
fortri nnsvisetter delerav den metodikksomer anvendti ESS.Dette
kangjøressomet leddi skogbruksplanleggingen.

Elgstammenhar et stort vekstpotensiale
og manglereffektivereguleringsmekanismer
selvvedrelativthwe tettheter.Dettegjør at
taketfor bestandenbør setteslavereenn bæreevnenfor elg i terrenget.Påden måtenvil en unngåat feilvurderingerkan få langsiktigeuheldigekonsekvenser.
Tallfor beiteproduksjonpå trær og buskerantyderat overgangen
til bestandsskogbruket,
med hogstflateog ungskog,kanha doblet
produksjonenav vinterbeite.Ved tilpassetskogskjøtsel
og viltstell
økesbæreevnen
mellomfem og ti gangeri forholdtil uskjøttetskog,
der furu utgjøren betydeligandelav ståendemasse.Det er derfor
storemulighetertil å påvirkebæreevnenmedtilpassetskogskjøtselog viltstell.

Nårelgenbeiterpå trærog buskeruten verdi somtømmerprodusent(vierol) børelgtetthetenlikevelholdesnoelavereenndenblologiskebæreevnen.Elgenharet stort reproduksjonspotensiale
og
manglermekanismersomregulerertetthetenved overbeiting.Det
er derfor nødvendigå holdestammenlitt under bæreevnenfor å
unngåat underbeskatning
i en periodeskalgi langvarigreduksjon
av beiteproduksjonen.

Elgstammens
størrelsemåogsåsesi sammenheng
medandresamfunnsinteresser.
Enstor elgbestandkan gi økt sjansefor påkjørsler
medtog og bil,økteskaderpåjord-,skog-og hagebrukog kanogså
påvirkesammensetningen
og dynamikkeni de borealeøkosystemene.

Målsetning

Ved beitingpå kommersielle
treslag,somfuru, er det nødvendigå
liggetilsvarendeunderden økonomiskoptirnaleelgtetthetenvinterstid.Dettegir litt å gå på,for eksempeli snørikevintre.

Enelgstammekanforvaltesut fra minst4 forskjelligemålsetninger,
nemlig
9
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Tilrådninger

variasjoneri antalletdyr somrekrutterestil stammen,medpåfølgendedestabiliserende
effekterpåalders-strukturen.

Beskatningsopplegg
Detviktigstevirkemidletfor å nå denønskedemålsetninger en stabil og kontrollertbestandsutvikling.
VariasjonerI beskatningstrykket
børskjegjennomendringer
bestandsstørrelsen
og barei begrensetgrad motendringav
struktureni stammen.
Detvirkemidletsomgir størstøyeblikkelig
effekter dreiingav kjønnsog alders-sammensetning
i stammen.Forå kunne skapeen kontrollert bestandsutvikling
- somer grunnlagetfor et hvertvellykket
beskatningsopplegg
- bør kraftigeendringeri beskatningsopplegg
(somf.eks.en raskdreiingav kjønnsforholdet)bare benyttesi de
tilfeller hvor bestandsutviklingen
kan følgesnøye.Slikeskifter vil
medføreat det blirvanskeligå estimereviktigebestandsparametre.
Dermedvil vi ha sværtbegrensetmulighetfor å forutsi denvidere
bestandsutviklingen.
Våresimuleringerviserat en beskatningsomskyteri størstmulig
gradtversgjennomstammenuansettkjønnog alderer en god måte
å oppnåen stabilbestandsutvkling.

2. Forskjellen
i størrelsemellomåringerog voksnekyr er ofte liten
slikat en intensjakt pååringermedføreren kraftigbeskatningav
åringsoksene,
somrelativtsikkertkanidentifiseresut fra gevirene. Dettemedførerat få okserblir rekrutterttil stammen.Ekstra
problematiskblir denneeffektenvedat beskatningenblir lavest
på kyrnei de årenehvor dyreneer størst.F.eks.var det etter de
snøfrievintrene på Østlandetstor overlappi størrelsemellom
åringerog voksne.Dette medførteat lav beskatningpå åringskyrnenettoppde årenehvor den burdevært hardest.
Viltstell
Skjøtsel
avskogog viltstelltiltak i beiteområdene
avgjøri stor grad
hvormangeelgervi kan ha.Sommerbeite
finnesi vesentliggradpå
hogstflater,i ung skogog i glisseneeldrebestand.Frodigurtevegetasjon,unge løvtrær, buskerog lyng er viktige grupperav beiteplanteri den snøbaredelenav året. Godebeiter må ikke sprøytes
med herbicider,ryddingav vier,rogn, lavlandsbjørk
og andrebeitplantermå unngåsså langt dette er mulig,og det bør brukessterke tynningerog langeomløpstiderpå viktigelyngbeiter.
Vinterbeitei ungog eldreskogsikresvedå holdeen optimaltetthet
av beiteplanteri ungskogen.Forfuru vil dette si rundt 600 planter
pr. dekar.Naturligforyngelse,eventueltmedmarkberedning,
vil som
regelgi størstplantetetthet.Tidligtynninghindrerat de nederste
greinenedørpå grunnav litenlystilgang.
Vedhalvannenmetershøyde kappesde to øverstetoppskuddenepå overflødigeplanter.
Løvtrærkanståendatettereog kappespå sammemåtenfor maksimalskuddproduksjon
i beitehøyde.
Høyereløvtrærog gammelvier
kappesnestennedtil bakkenfor å produsererot- ellerstubbeskudd.

To elementer sentralevedutarbeidingenaven avskytningsplan
for
en litt størreelgstammemed riktig tetthet:
1. Beskatningstrykket
baserespå en analyseav produktiviteteni
stammen.Fornorskeelgstammervil dette uttaketliggepåfra 16
til 35 % av dyrenei stammenfør jakt.
2. Detteuttaketfordelesmellomulikekjønn-og alders-grupper
ut
fra de biologiskeforhold i stammen.Våresimuleringerviserat
de flestetilfellenebørdet væremellom12 og 16 % voksne(> 2
1/2år) kyr og 45-60 % kalvog ungdyri avskytningen
for å sikre
en mestmuligstabilbestandsutvikling.

Tynningog sluttawirkning i furu og løvskoggjøresvinterstid,og
trærne bør ligge til elgen har beitet bar og kvist. Sluttawirkningi
furu kan gi rikelig med beitefor en elg gjennom helevinterenpå
ett dekar.Gjødslingto til tre år før hogstkanøkebarmengdenmed
minst50 prosent.Vedflateryddingetterhogstsettesigjensåmange
beiteproduserende
plantersommulig.Frøtrærtasførst ut nårgjenvekstener oppei 3 til 4 metershøydeog ikkelengerkanødelegges
av elg. Kantsoner,forsumpetepartierog mindre myrermed stor
kvistproduksjonsparesmot inngrep.Kraftledningsgater
og andre
arealersomikke kan brukestil skogproduksjon,eller har lav produksjonsevne
for tømmer,gjødslesog stellesfor størstmulig beiteproduksjon.

Kalveskytinger et nødvendig bestandsregulerendevirkemiddel
mangeområderønskermanavfiereårsakerå beskatteåringframfor kalv.Dettebør ikkeoverdrivesav to årsaker:
1. Enensidigbeskatning
avåringenegjørat manikkeharmulighet
til å kompensere
for en feilslåttjakt eller feilvurderingeri bestandsforholdene
åretetter.Dettegjørat mandakanfå storeårs-

Ved riktig bruk av sliketiltak på mindreeiendommerkan beitingen
dirigerestil deler av beiteområdeneog til planter hvor skadener
10
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minstmulig. Planmessig
viltstelloverstørrearealervil dessutengi
grunnlagfor en betydeligøkningav elgtetthetenog dermedstørre
avkastning
av elgstammen.
Vedplanleggingavsliketiltakoverstørre arealerutenakutteskadeproblemer,
måmanimidlertidogsåvurderemuligenegativeeffekter for andrebrukerinteresser
og genereit naturvern-hensyn.

1 Innledning
Frabegynnelsen
av 1970-åreneharelgstammeni Norgeøkt kraftig
og i dag liggerførstehåndsverdien
av årlig avskytingpå over 200
millionerkroner.økt elgbestand
er imidlertidikkebaretil glede.Årlig
rapporteresom storeskaderpå innmarkog i skog.Antall elg påkjørtavtog og bil harogsåøkt somfølgeav bådestørreeigbestand
og trafikk.
Denøkendeelgbestanden
setterstørrekravtil forvaltningenavelgressursene,
en forvaltningsomikkebaremåta hensyntil elgensom
viltressurs,
menogsåtil andrebrukergrupperav elgenshabitat,i.e.
jord- og skogbruksinteresser,
ulikeformerfor størrenaturinngrep,
friluftsinteresser
og hensynettil andredyr og planter.
Pådentida da elgstammenbegynteå økedramatisk,var kunnskapenom elgensbiologifor dårligtil å driveen dynamiskforvaltning
avarten.Det begynteogsåå bli økendeforståelsefor å sepåeigen
som ressursi videreforstandenn tidligere.Ressursøkonomiske
betraktningervisteat skogog skogsdriftsammenmedendelandre
samfunnsmessige
forhold var viktige elementeri en hensiktsmessigforvaltningav elgstammene.
Dennemerhelhetligetenkningenvargrunnlagetfor etableringen
av
forskningsprogrammet
Elg-Skog-Samfunn
(ESS)
i 1984.Programmet
ble planlagti to faser.Fase1, medtidsrammepå tre år, skullei førsterekkebyggeopp nødvendigbasiskunnskap
og kompetanse,
samt
utviklemetodikk.Fase2, medtidsrammepåfire år, harvidereførterfaringerog resultaterfra Fase1 og sattdisseinn en forvaltningsmessigsammenheng.
Elg-Skog-Samfunn
hari hovedsaknåddde målog
intensjoner
somblesattfor forskningsprogrammet,
og avdekketnye
problemområder
deterviktigå videreførei framtida.

1.1 Bakgrunn og formål for ESS
Programmetble initiertav Samarbeidsutvalget
Skog-Viltunderledelseavlidligereskogdirektør
HansKristianSeip.Samarbeidsutvalget
er senerenedlagt.NLVF-rapporten
"Elgen:Viten i dag - framtidige
forskningsbehov"skrevetav KjellKippe,var basisfor utarbeidelsen
av programmet.Formåletmed ESSvar å skaffenødvendigkunnskapfor å sikreen samfunnsmessig
optimalforvaltningavelgenog
denslivsmiljø.I Fase1 ble programmetdelt i fire prosjekter(seogså
Myrberget1987):

Foto: Arne J. Gravem

ProsjektA: Beiteøkologi,habitatvalgog populasjonsdynamikk hoselg. Samspilletmellomelgenspopulasjonsdynamikk
og
densleveforholdvar sentralti prosjektA. Overvåkingenav radio11
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promerkedeelger har gitt viktig informasjonom elgbestandenes
om brukenav terrengtype,beitevalg
duktivitetog sammensetning,
og trekkforhold.Særligviktig vardet å få fram hvordanmiljøfaktorer somskogog snøforholdpåvirkerkalveproduksjonog dermed
endringeri elgbestanden.
elg-vegetasjon.
vekselvirkningen
ProsjektB: Beitetalcsering,
Sentralthervarutviklingenaven metodefor å kunneberegnehvor
storproduksjonav elgbeiteet områdehar,elgensutnyttelseav dette og hvilkepåvirkningelgbeitingenhar på vegetasjonen.Skaderegistreringer ogsåtillagtstorvekt,særligskaderpåøkonomiskviktige treslag.
vurderingerav forholdetelgProsjektC:Ressursøkonomiske
bledet utvikletmodellfor beregningavskalandbruk.Påskadesida
derfra elgenpå landbruket,på skogog innmark.Videreer det gjenav elgensnytteverdii
nomført en betalingsvillighetsundersøkelse
form avjaktutbytteog rekreasjon.
ProsjektD: Forsøkmedsikte på å endre elgensutnyttelseav
skogog beiteplanter.Det ble her gjort forsøkmed ulik skjøtsel
avvegetasjonfor å påvirkeproduksjonav elgbeiteog elgensutnytunderulikenaturgitteforhold.
telseavvegetasjonen
I Fase2 blearbeidetkonsentrertom videreføringav resultatenefra
A og D, Fase1. Det ble lagt spesiellvekt påå framskafprosjektene
mellomelfe data somskullegi en forståelsefor sammenhengen
og ulikemiljøfaktorer.Dissedataeneer
genspopulasjonsdynamikk
for å forstå hvordanulike bei sintur benytteti bestandsmodeller
påvirkerveksteni uliketyperelgbestander.
skatningsformer

1.2 Organiseringen av arbeidet i
ESS
mellomNorsk
har vært et samarbeidsprogram
Elg-Skog-Samfunn
instituttfor naturforskning(NINA),Norskinstituttfor skogforskning
Instituttfor
(NISK)og to institutterved NorgesLandbrukshøgskole;
biologiog naturforvaltningog Instituttfor skogøkonomi.
Opprinneligble fem studieområdervalgt ut til ESS-programmet.
Grunnetmanglendefullfinansieringmåtteimidlertidstudieområdet
i Trøndelagutgå, og feltarbeideter følgeligi all hovedsakutført i
fireområder(tabell 1.1).
I Østfoldble studienekonsentrerttil områdeneHobøl,Spydeberg
og Våler,i Hedmarktil deleravknesog Våler,i Opplandtil Gausdal
og i Tromstil Barduog Målselv(seogsåfigur 2.1).
ProsjektA har i Østfold vært ledet av første amanuensisOlav
Hjeljordved Instituttfor naturforvaltning,NLH.I de tre andrestudieområdenei Oppland,Hedmarkog Tromshar arbeidetvært ledet
av seniorforskerBernt-ErikSætherved NINA.Dettearbeideter foretatt i nært samarbeidmedforskerReidarAndersenog ingeniøreneArneJ.Gravemog Morten Heimsomharvært sentralei planleggingog gjennomføringav feltarbeid,gjennomføringav meri 1984og
av databasen.Fraprosjektstarten
kingeneog organisering
fram til NINAsopprettelse1. september1988var arbeidetlagt inn
DVF,til høsten1985
underDirektoratetfor vilt- og ferskvannsfisk,
og Direktoratetfor naturforvaltning(DN)fra 1985.
ProsjektBog D er i det vesentligeutført i Østfoldog Hedmarkog
harvært ledetav forskningssjefKnutSolbraaved NISK.
ProsjektC er ogsåutført i Østfoldog Hedmarkog og har vært ledet av førsteammanuensisRolfSætherved Instituttfor skogøkonomi,NLH.StipendiatDagPetterSødalvedsammeinstituttharimid-

Elg-Skog-Samfunn.
Tabell 1.1. Studieområderog prosjektlederei forskningsprogrammet
- researchprogramme.
Studyareasand projectleadersin the "Elg-Skog-Samfunn"
Prosjektleder
Projectleader

Prosjekt
Project

OlavHjeljord
Bernt-ErikSæther
Knut Solbraa
B/D
RolfSæther/
DagPetterSødal C

Troms

X

Område - Area
Østfold
Oppland

X

Hedmark

X
X
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lertidutført det mesteav arbeidetog har de sisteåreneogsåvært
prosjektleder.

Instituttfor naturforvaltning,
NLH,vil takke:EvenKnutsen,Helge
B. Pedersen,
NilsHøvik,Tor Fjesmeog JohnGunnarDokk.

Hovedfinansieringskilden
har gjennom hele programmet vært
Direktoratetfor naturforvaltning.Storebevilgningerer ogsåkommetfra NLVF.
ViderebevilgetSkogbrukets
Utviklingsfond
endelmidler til fullføringav Fase1, NorgesSkogeierforbund
og Det norske
Skogselskap
har bevilgetmidlertil ttykking av endelopplysningsmateriellpå grunnlagav resultaterfra ESS.Envesentligegeninnsatser dessutenbidrattfra de samarbeidende
institusjonene.

Institutt for skogøkonomi,NLH,vil takke: StåleNavrud,Birger
Solbergog allekollegerog andresomharbidratttil arbeidet,og spesieltallede 1500jegeresomhar besvartspørreskjemaet
vårt!
Norskinstituttfor skogforskning
(NISK)vil takke:JanA. Nilsen,
Ole Nordahl,PetterKaaldog SveinGrønvold.

Programstyret,
oppnevntav Samarbeidsutvalget
Skog-Vilt,har beståttavde fire (fem)prosjektlederne
nevnttidligere,daværende
viltforvalter i Østfold Vidar Holthe (fram til 1989),og viltkonsulent
ØysteinOverrein(fra 1989).Formannvar opprinneligforskningssjefTorkillLøvlived DN, men han ble erstattetav professorSvein
Myrbergeti 1985.RådgiverJørnThomassen
harfra 1985værtsekretærfor programstyret.

1.3 Rapportering av ESS
Rapporteringen
av Elg-Skog-Samfunn
skjerpåflereplan.Forutenen
rekkeprogresjonsrapporter,
årsmeldinger
etc.hardet skjedden utstraktvitenskapeligpublisering.ESShar ogsåvært grunnlagetfor
tre doktorgrader(ReidarAndersen,DagPetterSødalog HelgaVivås)
samtflerehovedfagsoppgaver.
Forskningsprogrammet
har imidlertid hatt en klaranvendtprofil, og Fase1 ble publisertgjennomen
artikkelserie
i tidsskriftetNorskSkogbruki 1986somseinereer samlet i ett hefte: Elgenog skogbruket(Myrberget1987).ForFase2
gjenstårmyeavdenvitenskapelige
publiseringen,
mensdenneforskningsrapporten
fra NINArapportererforskningsprogrammet
til oppdragsgiver
og bidragsytere.

1.4 Takksigelser
Elg-Skog-Samfunn
har i norskmålestokkværtet stort viltbiologisk
forskningsprogramog en rekkepersonerog institusjonerhar bidratttil at programmetharlatt seggjennomføre.
Førstog fremstliggerdet en betydeligfeltinnsatsbakarbeidet.
Norskinstituttfor naturforskning(NINA)vil spesielttakkeEgil
Øensomharværtansvarligfor immobiliseringsarbeidet,
og somhar
værten avgjørendeforutsetningfor at prosjektethar kunnetlykkes.JanErikAndersen,JanBekken,KarlJohanKjæreng,ErlingNess,
ToreRødbergshagen,
OveSvartaas
og HarrySvartaas
t3kkesfor hjelp
medfeltarbeidet.
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rådet.Dennetakstengir derforet godt grunnlagsammenmedpopulasjonsdynamiske
parametrefor å beregneelgbestandens
økonomiskeog økologiskebæreevne.

2 Valg av undersøkelsesopplegg

Rekrutteringsraten
(antallkalverfødt pervoksenku)er den populasjonsdynamiske
parameterensomer viktigsti beregningenav bærevnenfor elg i et område.I en bestandhvordenneer høykanman
ha sammeavkastningmed mindreantalldyr enn i et områdehvor
produktivitetener lav.I Skandinavia,
hvorpredasjonfra storerovdyr
i dag har liten populasjonsdynamisk
betydning,vil kyrnesproduksjonsevne
ståi nøyesammenheng
meddefaktorersompåvirkerbeitetilgangen.Utbyttetav elgstammenvil derforavhengeav hvordan
elgensleveomåder
forvaltes.

Norgeeret landmedstoregeografiske
variasjoner.
Forelgengir denne variasjonensegto utslag.Fordet førstevisteundersøkelser
av
forskjelligeelgstammer(Sætherog Haagenrud1983, 1985a)store
regionaleforskjelleri produksjonsevnen.
Dissevar først og fremst
knyttettil variasjoneri tidspunktfor kjønnsmodning.
Hosnoenbestanderblekyrnetidlig kjønnsmodne
og begyntesåå produsere
tvillinger i ung alder.I andrebestandermed seinkjønnsmodningvar
kyrnesproduksjonsevne
langt lavere.
Denandrehovedforskjellen
mellomulikenorskeelgbestander
er omfangetavsesongvandringene.
I mangedeleravlandersprerelgenseg
ut overet stortområdei dendensnøløse
delavåretfor såå konsentrerestil bestemte
områderom vinteren.Beitebelastningen
i dissevinterbeiteområdene
kanda bli sværthøyog medføreskaderspesieltpå
furua.I andreområdermanglerdisseutpregetesesongvandringene.
Disseregionalevariasjonenei elgbestandenes
egenskapergjør at
det blirvanskeligå overføredatafra denenebestandentil denandre. I "Elg-skog-samfunn"
valgtevi derforå arbeideintensivtmed
populasjonsdynamikken
i fire forskjelligeområder(figur2.1).Disse
bleantattå representere
en stordelav spennvidden
i de norskeeigbestandene.Samtidigble mindreomfattendeforstligeog elgbiologiskedataogsåsamletinn fraen rekkeandrenorskeområder(figur 2.1) somen kontroll på overførbarheten
av resultatenefra de
intensivtundersøktebestandene.

I forholdtil andrehjortedyrsomhjort og reiner slikkunnskapvanskeligå framskaffehos elg. Detteskyldesat elgen leverlengeog
har evnentil produseretvillingkalv.Høyproduksjonsevne
på bestemtealderstrinnkan mer enn oppveiesved laverekalveproduksjon på andretidspunkt i livet. Dersomf.eks.tidlig start av reproduksjoninnebæreren kostnadi form av manglendeevnetil å produseretvillingkalvseinerelivet, kantidspunktfor kjønnsmodning
væreen dårligindikatorpå kuasproduksjonsevne.
Undersøkelser
av
norskelg på 60- og 70-talletkunneimidlertidikkedemonstrereslike kostnaderav en tidlig start av kalveproduksjon(Sætherog
Haagenrud1983,1985a).Tvertimottydetdettematerialetpåat tidlig kjønnsmodningvar viktig for å oppnåen høy produksjonsevne.
En forståelseav de faktorer som bestemmerelgkuastidspunktfor kjønnsmodninghar derforvært et sentraltspørsmåli
de elgbiologiskeundersøkelsene
av ESS.
Etannetkjennetegnpåelgeni forholdtil deandrehjortedyrer at en
finnersværtstoreindividuellevariasjonerinnenen bestand.Enstor
del av dennevariasjonener knyttettil forskjelleri alderog størrelse
(Sæther1987, Sætherog Haagenrud1983, 1985a,b).Kunnskap
om de faktorersombestemmerelgensvekt kan derforværeviktig
for en forståelseav populasjonsdynamikken.
Sidenkjøttverdienav
elgjaktaer avhengigav vektapå dyret,vil slikkunnskapogsåvære
viktig i vurderingeravområdetsbæreevne.

Engjennomføringav målsetningenom "å framskaffedatafor en
samfunnsmessig
optimalforvaltning" innebærerat et fellesvurderingsknteriummåbenyttespåelgenog de samfunnsinteresser
som
denberører.Envurderingav deøkonomiskekonsekvenser
for skogbruketavelgbeitingmåderforinneholdeen kostnadsside
i form av
en tapt virkesproduksjon
p.ga.elgbeitingog en inntekts-sidesom
omfatterdet økonomiskeutbyttetav denelgstammensomharpåført skadene.

Forå avdekkede faktorer som påvirkertidspunktfor kjønnsmodning valgteman å foreta en sammenligningmellomindividermed
kjentalder.Elgensskjultelevesettgjørat slikkunnskapbarekaninnhentesgjennomen oppfølgingav radiomerketedyr. Denneteknikkenmuliggjøren effektiv datainnsamling
på tidspunktsomen selv
kanbestemme,relativtuavhengigav dyretsoppførsel.

En beregn/ngav elgstammensverdiinnebærerat anslagav beiteskadenesøkonomiskebetydningikke barekan gjørespå grunnlag
av reint skjønn.Somet ledd i ESS-programmet
førstefaseble det
derfor utarbeidettakst- og beregningsmetoderfor slike skader
(Solbraa
et al. 1987a, b).Disseanslagene
er ikkebarebasertpå den
direkteskadensomelgen gjør på de for skogbruketkommersielt
utnyttbaretreslagene.Nyttensomelgengjørvedå fjerneuønsket
vegetasjon
blirogsåvurdert.Sammenmeddenneskadetaksten,
kan
det ogsåsamlesinn datatil å beregneproduksjonenav beitei om-

Ved å benytteradiotelemetrikunne manogsåfå informasjonom
hvorstoreområderen elgstamrnebenytteri løpetav året. (Sæther
og Andersen1985).
14
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Merkeområder
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Figur2.1
Områderhvor data fra radiomerketelg er benyttet (a),bestanderhvor data og populasjonsdynaog områderhvor
miskeparametreer foretattbasertpå analyseavkjeve(b),og reproduksjonsorganer
mooseareusedin the
er foretatt(c).- Areaswheredatafromradiocollared
beite-og skadetaksering
presentstudy(a),populationswherelife historydataarecollectedbasedon analysesof mandibles
andreproductivetraits(b),andareaswheresurveysof forestproductionand browsingdamageare
conducted(c).
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Alder og reproduksjon
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Figur 2.1
Forts.

16
©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.

nina forskningsrapport
028

Beiteog skadetaksering
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(tabell 2.1). Av dette ble 36 dyr merket i Hobøl,44 i GausdalMurudalen,68 i Åsnesog 105i IndreTroms.Dissedyrenefordelte
17el6 åringsokser,
9 åringskyr,
segpå 102kukalver,43 oksekalver,
av ny-merkingedre (> 1 1/2år) okserog 76 eldrekyr.Størstedelen
ne bleforetatti årene1985-87.Deter imidlertidviktigå understreke
at antalletmerkingerer størreenn det framgåri tabell 2.1 fordi remerkingerutgjordeen størreandelav merkingenede sisteårene.

for å kunneoppFølgendekrav måtte settestil merkemetodikken
fylle målsetningenmed prosjektet(Sætheret al. 1987a):
for å skadeet dyrundermerkingenmåtteværesværtlav.
1.Sjansen
hensynville detteogsåmedføVedsidenav de dyrevernmessige
for et vann-at dataenesomblesamletinn ikkevarrepresentative
lig dyr.
2. P.g.a.sendernesbegrensetelevetidmåtte mulighetenfor å remerkeet dyr innenforgitte økonomiskerammerværegod.

Tabell2.1 Antall nye dyr merket med radiosenderi hvert av
forde fire merkeområdenegjennom undersøkelsesperioden
delt på kjønn og alder. - Thenumber of new animalsradiocollaredper year in the four study areasin relation to sexand
age.

valgtevi å gjennomføremerkingForå oppnådennemålsetningen
en ved hjelpav helikopter.Følgendeårsakerlå til grunnfor dette
valgav metodikk:
(a)Minimalstressingav dyreneundermerking.Mulighetenfor raske forflytningerhindrerlangvarigeforstyrrelserav dyr i samme
område.
(b)Dyrkanplukkesut etter på forhåndvalgtekriterier,f.eks.kjønn
og alder.Tidligeremerketedyr kan lett lokaliseresved hjelpav
peilingfra lufta og deretterremerkes.
(c)Relativtlavemerkeutgifterpr. merketdyr p.g.a.høyeffektivitet
vedat langeperioderi felt unngås.

Område År

bleoppnåddvedå benytte
Dissefordelenevedhelikopetermerking
et lite helikopter(Hughes500DellerEcureuil).Envesentligårsaktil
denlavesjansenfor å skadeet dyr undermerkingvarat det ble beAnslagsenergien
nyttetet geværmedtrykkluftsomdrivkilde(Injecta).
var relativlav slikat dyret ikke kunne bli skadetav feil treffpunkt.
Merkeutstyrog prosedyrenesom er fulgt, er sammenfattetav
Sætheret al. (1987a)og vil bli beskreveti detaljavØen(upublisert).
Etterat elgenvar bedøvd,ble denforsyntmedet nummerertplastavtypeTeleviltD(0-25 innebygd.Hver
halsbåndmeden radiosender
enkeltenkeltelg ble utstyrtmeden egenfrekvenspå 142.0-142,5
mHz-båndet.Dissesenderneharen forventetlevetidpå4-5 år.Ved
Detteutstyhjelpaven bærbarmottakerkunnedyrenelokaliseres.
kunne,
senderne
fordi
fly
fra
ret kunneogsåbenyttestil peilinger
undergodeforhold,ha en rekkeviddepå opp til 2 mil.

Østfold 1985
1986
Åsnes 1985
1986
1987
1988
1989
1990
Gausdal1984
1985
1986
Troms 1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Totalt
Kyr
Okser
Kalv Åring Voksen KalvÅring Voksen
3
3
2
4
1
2
1
2
2
4
1
4
3
3
3
5
-

-

1
2
2

2

2

1

1
1
1

-

2
3
1
-

1
2
1

1
4
4
2
4
10
71
1
2
32
1
6
21
3
61
10
6
5
8
8
9

Sum

senderevarkonstruertpåen annenmåte,fordi halsenikke
Kalvenes
varferdig utvokstvedmerking.Kukalvenefikk påsattet ekspanderendehalsbåndhvoromkretsenble regulertav tyngdenav senderensomvarfritt opphengti antennenunderhalsen.Dissesenderne
bledet benytteten liten
haddemakslevetidpå2 år. Påoksekalvene
øresender(TeleviltTXT-25)som bare unntaksvishaddeen levetid
var ogsålangt kortereenn på de andre
opp til ett år. Rekkevidden
blederforkonsentrertom kyrne.Videre
Datainnsamlingen
senderne.
ble det lagt storvekt på merkekalvertil allerederadiomerketekyr.

12
6
5
10
5
7
10
10
5

3
3

21
15
13
8
25
15
3
4
16
25
3
15
14
14
10
13
16
14
9
217

2.1 Undersøkelsesområder
Elgbestandermed radiomerking
foregikki fire forDenelgbiologiskedelenav "Elg-skog-samfunn"
skjelligeområderi 1985og 1986:Hobøli Østfold,GausdalVestfjell
i Troms.P.g.a.nedi Oppland,Åsnesi Hedmarkog Bardu-Målselv
ble dettearbeideti de etterfølgendeåreskjæringeri bevilgningene
ne konsentrerttil Åsnesog Bardu-Målselv.

i ESS
Totaltbledet merket253 dyr somet leddi merkeprogrammet
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Grunnlaget
for valgetav undersøkelsesområder
varat de samfetskulle representere
en stordel av denspennvidden
somen finnerblant
norskeelgbestander.
Samtidigmåtte,på grunnavøkonomiske
hensyn,mulighetentil å merkeelg fra luftavedhjelpavhelikopter,være
tilstede.

100

Hobølrepresenterer
et lavlandsområde
på Østlandet.Områdeter
karakterisert
av en relativtsmåkuperttopografi.Dominerende
treslager gran på middelsog høy bonitet,og furu på magreremark.
Hogstflatenevokserraskttil med bjørkiblandetrogn,ospog vier.
Deter ogsåbetydeliginnslagavvier i eldreskogpå middelsog lav
bonitet.Klimaeter kontinentalt,mennoe påvirketav Oslofjorden.
Elgeni områdetble antatt å værerelativtstasjonær.

GAUSDAL

75

TROMS

50

Åsnesble valgt for å representere
elgbestandene
i de storeskogsområdenei det indreav Østlandet.Områdeter dominertav store
sammenhengende
furuområder,menogsåen del gran.Spesielti
tidligesuksesjonsstadier
forekommerbjørkavanlig.Tetthetenavelg
i Asneskommunevar sværthøypå begynnelsen
av 80-tallet.I tilleggmedførteet tilsig av trekk-elgen stor beitebelastningpå foryngelsesflatene
av furu i kommunen.Enkraftig økningav avskytningenble derforforetatt på midtenav 80-tallet.

ASNES
25
1-10BOt.

Elgstammen
i GausdalVestfjellble valgt ut for å karakterisere
en
situasjonmedkraftignedbeitingav beitene.Områdetbeståravsubalpinbjørkeskog
somvedstartenav undersøkelsesperioden
varsvært
hardtbeitet.Klimaeter kontinentalt.Snødybden
overstegsomregel 1 m, og snøenvar somregelav sværtløskonsistens.

0
NOV

DES

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

Måned

Figur2.2
Gjennomsnittligsnødybdei periodennovember-maii hverav studieområdeneårene 1984-86.- Themeansnow depth during the period November-Mayin the different study areasin the years 198486.

På samme måte som Asnes og GausdalVestfjell ble BarduMålselvdalen benyttet som vinteroppholdsstedfor trekkelg.
Vinterbeitenevar imidlertidlangt mervariertsammensaftenn i de
to andreområdene.Denviktigstevinterbeitingen
skjeri skogenlangs
destoreeivene,hvorvier,rogn,heggog osper viktigebeiteplanter.
Bjørkog furu forekommerogså relativt hyppig.Områdethar en
sværtvarierttopografi med høyefjell gjennomskåretav dype daler.Produksjonen
i feltsjiktetkan lokaltværesværthøy.
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3 Valg av beiteplanter om
vinteren

Tilgjengelighet

3.1 Hva bestemmer elgens næringsopptak?
To siderved fødetilgangener viktig for en dyreartsbestandsutvikling. Fordet førsteer det viktig hvordandyretsnæringsopptakpåvirkesavendretnæringstilbud.Dettebestemmeri sintur hvor mye
mat som vil være tilgjengeligfor dyret eller dets etterkommere.
Undersøkelser
aven rekkedyrearterharvistat sammenhengen
mellomopptakavfødeog næringstilbudofte er sværtkomplisert.
Denandrefaktorener hvor godt dyret er i standtil å utnytte den
inntattenæringen.Dettevil bestemmedyretssjansetil å overleveog
til å produsereavkom.

Kvalitet

Kvantitet

Figur 3.1

Skjematisk
framstillingav elgensfødeni4e.Lengdenavpilenegradererdensannsynlige
relativestyrkenavde ulikesammenhengene.
- Schematic
presentation
of the factorsthat determinethe foodnicheof themooseduringwinter.Thelengthof thearrowsrepresent
theassumed
relativeimportanceof thedifferentfactors.

Hosstoreplanteetereblir dissesammenhengene
spesieltkompliserte.Detteskyldes
førstog fremstat storeklauvdyrharutvikletkornplisertefysiologiskeprosesser
for å kunneoverlevepå en diett som
bestårutelukkendeav planteføde.Flereundersøkelser
av slikedyr
(seoversikteri Van Soest1982og Robbins1983)har demonstrert
at næringsvalget
er avhengigav
* mengdenmattil stede
* kvaliteten(ofte uttryktved fordøybarhetenav beiteplantene)
og
* dyrenesadgangtil føderessursene.
Dettesamspilletmellomdyreneog planteneer ennåikkeforstått i
detalj,og vilofte varierefra den enesituasjonen
til denandre.Dette
gjelderspesieltsammenhengenmellomfødetilgangog næringsopptak.Et generelttrekk er imidlertidat f6ropptaketøker proporsjonaltmedbiomassen
av beiteplantene
opp til et visstnivåfor deretter å holdesegrelativtkonstant(Robbins1983).

riabler:kvantitet,kvalitetogtilgjengelighet.Forå forståelgens
beitemønsterog i sin tur hvordandette påvirkerenergibudsjettet,
må manderfor forståforholdet mellomdissetre faktorene.F.eks.
kandet teoretisktenkesat kvalitetog kvantitetkanoppfatteskomplementært,nemligat redusertfødetilgangtil et visstnivåkanoppveiesmedøket fordøyelighet.
Konsekvensen
av dissesammenhengene
er at elgensf6ropptakom
vinterenvilværeavhengigbådeav beiteressursenes
sammensetning
og deresfordelingi terrenget.Detteinnebærerat dersomto identisklikedyrplasseres
i forskjelligmiljøersannsynligheten
derforsvært
høyfor at f6ropptaket,og dermeddisseelgenesinnvirkningpå beitegrunnlaget,blir ulikt. Forå forstå sammenhengenmellom næringstilgangog elgensbestandsveksling
måman kjennetil hvordan
de ulikeegenskapenetil beiteplantenepåvirkerelgensbeitemønster.

Beiteplantenes
kvaliteter ogsåmedpåå bestemmef6ropptaket.En
viktig sidevedf6rkvalitetener hvorstordelav inntatt fôr en planteeter kanutnytte,det vi kallerfordøyeligheten.
F6rmedhøytinnhold
avfiber,dvs.celluoseog lignin,fordøyeslangsomtog blirdermedliggendelengei vomma.Konsekvensen
blir at vommablokkeresfor
videref6rinntakslikat tiden for effektivnæringssøk
går ned.
Imidlertider ikkeklauvdyras
f6ropptakbareavhengigav beiteplantenestetthet og kvalitet.Spesieltvedvårebreddegrader
vil snøforholdeneom vinterenkunne reduserehjortedyrenesmuligheterti I
å utnyttede tilgjengeligebeiteressursene.

I forskningsprogrammet
"Elg-skog-samfunn"har vi undersøktelgensbeitemønsteri fire forskjellligeområdermed sværtforskjellig
beitetilbudfor på den måtenå forsøkeå forståprinsippenebakelgensbeitesøk.Sidenvintereni sværtmangeområderbestemmer
bådehvormangedyrsomoverleverog hvorstoreskogskadene
blir,
harvi i detteprogrammetlagtspesiell
vektpå undersøkelser
pådenne årstiden.

Enskjematisk
oppfatningavelgensfødenisjeom vinteren(figur 3.1)
vil ut fra detteværeat denkan beskrives
somen funksjonavtre va-
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3.2 Valg av beitediameter
Hverenestedagvinterenigjennomspiserenelgfleretusenkvister.Flere
tusengangermådenbestemmeseg
for hvorstorekvisterdenskalvelge.Dettevalgetspillerenavgjørende
betydningfor elgensenergi-budsjettfordikvistens
egenskaper
endrersegrasktsomenfunksjonavtykkelsen(Bergstrbm
og Danell1987).Velgerelgenen storklipp-diameter,vil denfå et stortinntakav biornasse.
lang tid vilimidlertidgåmed
tilå fordwekvistenfordifiberinnholdet
økerrasktmedtykkelsen.
Velger
derimotelgenbaresmåkvister,vildenrasktkunneekstrahere
denødvendigenæringsforbindelsene,
menvil til gjengjeldmåtte klippeet
sværthøytantallkvistfor å oppnådennødvendige
mengdef6r.
Enforståelse
avde faktorersompåvirkerelgensvalgavklippdiameter
vil derforværeviktig for å kunneforutsihvilkeforholdi miljøetsom
påvirkerelgensbeiteuttak.

råderhvor beitenepå midtenav 1980-talletvar sværtnedslitte.
Likevelvalgteelgenå beitepå kvistsomvar mindreenn den størstekvistensomelgenavog til beitet - sannsynligvis
denmaksimale
kviststørrelsen
somdenkunneutnytte.Detteledetda til en tilsynelatendeparadoksalsituasjon,hvoren relativthøyandelavbeiteressurseneikkeble utnyttet.
Forbedreå forstå mekanismene
baket sliktvalgav klipp-diameter
valgtevi (Vivåset aI. 1991)å konstruereen model/overelgensbeiting om vinteren.GausdalVestfjeller et velegnetstudie-område
for
en sliktilnærmelsesmåte
fordi beitet i områdetbestårnestenutelukkendeav en art (bjørk)somer relativt homogentfordelt i terrenget.Dettegjørat manslipperå ta hensyntil kompliserende
faktorer somvalgav beiteartog effekterav klumpvisfordelingav føden i terrenget.
Modellenover elgensbeitevalgkan forenklet tenkesoppbygdav
to komponenter:energi-inntaket
og tidsforbruket.Energi-inntaket
er modellertsom en funksjonav klippdiameteren.Tidensom benyttesfor å ekstraherede tilgjengeligenæringsstoffene
beståravto
komponenter.Denførstekomponentener klipp-hastigheten
mens
denandrekomponentenbestårav tiden det tar å fordøyeden inntatte kvistmassen.
Vedå maksimalisere
energiinntatt pertidsenhet
somen funksjonav klippdiameteren,ble den kviststørrelsen
som
gav størstnetto energi-utbytteberegnet.Dette er den optimale
klippdiameterensomelgeni Gausdalskullevelge.Fordetaljeri
beregningene
og valgav parameterverdier,
seVivåset al. (1991).

3.2.1 Hypoteser
Plantekarakter-hypotesen
Mangebeiteplanterharutvikletflereegenskaper
somkanforhindre
beitingav herbivorepattedyr(seoversikti Crawley1983).Det kan
herdreiesegom fysiskehindringersomtornerellertykk bark,kjemiskeforsvarsmekanismer
etc.Enkanderfortenkesegat elgengjennom flere tusenår har lært seghvordanden bestskalutnytte de
ulikebeiteartene.En konsekvensav dennehypotesenvil da være
at beitediameteren
av de ulikebeiteplantene
skalvarierelite selvom
tilgangenvarierersterkt.

Analysene
avdennemodellen(medparameter-verdier
antattå være
realistiske
for situasjoneni GausdalVestfjellpå midtenav 1980-tallet)gavto viktigeresultater.Fordet førsteforutsamodellenat en elg
somtok siktepåå maksimalisere
sitt nettoenergi-inntakskullevelge
en klippdiameter
mindreenndenmaksimale
kviststørrelsen
denpotensieltkunneutnytte.Fordetandreawek ikkefordelingenavklippdiametreberegnetut fra modellenfor en optimalelg vesentligfra
fordelingenav klippdiametre
somblefunnet hosbeitendedyri området(figur3.2). Detteviserat modellenvar i standtil relativtrealistiskå beskriveviktigeegenskaper
vedeigensbeifingi området.

Energimaksimaliseringshypotesen
Optimalfurasjeringsteori
er et relativtnytt begreps-apparat
somer
utvikleti løpetav de siste25-årenefor å forstådyrsbeiteadferd.
Disse
teorieneer basertpå at evolusjonengjennomdet naturligeutvalg
vil bringeviderede egenskapene
ved dyretsomgjør det i standtil
å søkenæringpå den mestmuligeffektivemåte.Detteinnebærer
at dyreti en gitt situasjonvil maksimalisere
sitt nettoenergi-inntak.
Enkonsekvens
av dennetypen hypoteservil væreat beitemønsteretvil varierei forhold til ytre miljøbetingelser
somfeks. beitetilbudetsstørrelse
og sammensetning.
Viderevil en ut fra en modellsom
korrektbeskriverdyretsbeiteatferdkunneforutsi hvordanbeitemønsterettil en elg endrersegsomen funksjonav beitetilbudet.

Vi kan derforbenyttedennemodellentil å undersøkeeffektenpå
vaigav kviststørrelse
av å endrepå ulikeparametrei modellen.På
denmåtenkanvi vedhjelpavdatamaskinen
identifiserehvilkeegenskaperved beiteressursene
somelgener mestfølsomovenfornår
den skalvelgekvistå beitepå.

3.2.2 Modellsystem - elgen i Gausdal Vestfjell

Dissesimuleringene
gavfølgenderesultater:

Holdbarheten
av dissebetraktningeneble undersøktveden analyseavelgensvalgav klippdiameteri GausdalVestfjell.Detteer om-

1.Valgav kviststørrelse
var sværtfølsomoverfor hvordankvistens
egenskaperendretsegsom en funksjonav størrelsen.Dersom
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både
visteat elgensutnyttelseav beiteressursene
Disseresultatene
er
og hvordanbeiteressursene
er avhengigav kvistensegenskaper
fordelt i terrenget.Grovkvistskalbeitesnårfordøylightenav beiendrerseglite medøkende
teplantener høyog hvoregenskapene
sitt netto
diameter.Videreskalen elg somønskerå maksimalisere
kviststørrelser)
(mindre
energi-inntakvelgekvistav høyerekvalitet
nårtetthetenav beiteplanterer høyenn nårdener lav.Dissemogir ossm.a.o.en mulighettil å forutsihvordanelgens
delleringene
endrerseg.Dissereendrersegnår beiteforholdene
beitemønster
av sammenhengen
sultatenevil vi seinerebenyttei modelleringen
og beitetilbud(kapittel 14).
mellomelgbestand

a) Reg.nr.110
n = 5501
= 3.1

% 20
10

30

b) Reg.nr.111
n = 2824
X = 3.6

3.2.3 Elgensvalg av kviststørrelse hos ulike beitearter

% 20

Metodikk
fulgte vi sporeneav raForå undersøkeelgensvalgav kviststørrelse
Langstildiomerketedyr i hvertav de fire undersøkelsesområdene.
feldig valgtestrekningerav lengdeca. 200 m måltevi ved hjelpav
skyvelær,diameterenpå alle klipp som dyret haddebeitet. Dette
gjentokvi til vi hadderegistrertminst400 målteklipppr dyr.I tillegg
samletvi inn tilfeldig utvalgtekvistav de ulikebeiteplantene.Disse
ble brukt til å analyserehvordanfordøylighetenvariertei forholdtil
I
for de ulikebeiteartenei hvertav studieområdene.
kviststørrelsen
ble det bruktvomsaftav sau,som
-analysene
dissefordøylighetes
gavossmålfor in vitro-fordøylighet. Med fordøylighetenmener
vi andelenav den opprinneligebiomassenkvistsomer fjernet i lø(Robbins1983).Ut fra sammenhengen
pet av fordøyelsesprosessen
mellom in vitro og in vivo- fordøylighethos elg (Hjeljordet al.
1982,Hjeljord1987)ble disseverdienekorrigert.Det gjøratvi i det
er relativtreprefølgendeopererermedverdiersomsannsynligvis
sentativefor elgensevnetil å fordøyekvist.

10

30

c) Reg.nr.150
n = 1747
X = 3.9

% 2o
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(mm)
Kvistcliameter

Resultater
I figur 3.3 er fordøylighetenframstiltsomen funksjonav kviststøri hverav de fire undersøkelrelsenfor de ulikevinterbeiteplantene
Denneframstillingenviserbl.a.to viktigeforhold:
sesområdene.

Figur 3.2

av klippdiametrevalgtav trekyr i GausdalVestfjell.Det
Fordelingen
somen opskravertefeltetbeskriverdet intervalletav kviststørrelser
timalt beitendeelg skalvelge.n=antalletkvistsom ble målt - The
distributionof chpdiametreschosenby threeindividualsin Gausdal
Vesitell.Thehatchedarearepresentsthe intervalof twig sizespredictedby the optimalforagingmodel(seetext).n=numberof twigs.

variertesterktfor
1.Forholdetmellomfordøylighetog kviststørrelse
de ulikebeiteartene.Fornoenarter(vier,rogn)endrerfordøyligheten seglite medøkendekvistdiameter(Bergströmog Danell
1987).Hosandrearter somf.eks.bjørkog furu avtarden imidlertidrelativtrasktmedøkendediameter.
nårdet
2. Deteksisterteforskjellermellomundersøkelsesområdene
egenskaper.Imidlertidvar dennevariasjogjelderbeiteplantenes
forskjellenmellom
nenrelativtliten i forholdtil denartsspesifikke
beiteplantene.

avtarrasktmedøkendediameter,skalminf.eks.fordøyligheten
dre kvistervelgesenn når denvariererlite med kviststørrelsen.
økerskal
2. Dersomtetthetenav kvist,og dermedklipp-hastigheten,
Med andreord skulleen open elg velgemindre kviststørrelser.
timalelg bli merselektivnår beitetilbudetøker.
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Klipp diameter (mm)

Disseto forholdeneved beiteplantenes
egenskaper
gjørossderfori
standtil å foreta en kvalitativvurderingav holdbarhetenav de to
hypotesenesomer framsattfor å forklareklauvdyrsbeitevalg.Ut
fra plantekarakter-hypotesenvil vi forventeat klippdiameteren
skalværeen funksjonav plantenesegenskaper
og derfor ikkevariere mye mellomundersøkelses-områdene
sidenplantenesegenskaperer relativt konstante.Derimotskalvi ut fra energimaksimaliseringshypotesen
forventeat klippdiameteren
for sammebeiteartskalvariereremellomområdenesidenbeiteforholdene
er svært
ulike(sekapittel 3.2.2).

menligningmellomfigur 3.3 og tabell 3.1 støtterdisseteoretiske resultatene.Størstklippdiameterble genereltfunnet hosarter
somosp,rognog vierhvorårsskuddene
er relativtstore.

Tabell 3.1 Gjennomsnittligklippdiameter(mm) av kvist (X) i
Gausdal,Tromsog knes. N = antall målte klipp. - Themean
dip diameterof twigs of the browsespeciesin the Gausdal,
Tromsand Åsnesstudyareas.N numberof clip measured.

Studieområde Art
Ensammeniigning
av klippdiametrene
for sammebeitearti de ulike
områdene(tabell 3.1) støtter energimaksimaliseringshypotesen.
Klippdiameteren
til f.eks.bjørkaweksignifikantmellomde ulikeområdene.Størstklippdiameterav bjørkblefunneti Gausdalhvorbeitetilbudetvar dårligst.Detteviserat elgenkanvariereutnyttelsesgradenav en beiteartsomen responspåvariasjonerytre forhold,
sannsynligvis
for å oppnåhøyestmulignetto energi-inntak.I Hobøl
fant vi ogsåen klarøkningi diametermot sluttenavvinteren.Dette
tolkervi somet resultatav økendenedbeiting.
Simuleringene
i beitemodellenvisteat elgensvalgav klippdiameter burdeværesværtfølsomfor hvordankvistensegenskaper
variereri forholdtil størrelsen.
Størrekvisterskullevelgeshosartermed
høy fordøylighetsomvariererlite med kvistdiameteren.Ensam-

Kli

diameter
N
SD

Gausdal

Bjørk

3.44

3.33 19249

Troms

Vier spec.
Rogn
Osp
Hegg
Bjørk

3.86
4.81
6.08
3.46
2.83

3.74
4.57
5.61
3.15
2.53

8143
1332
351
1385
2901

Åsnes

Bjørk
Vier
Furu

2.91
3.44
3.72

0.78
0.69
0.72

133
25
129
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merkervalgtut somsenteri en beiteflate.Alle beiteplanterinnenfor en radius4 m ble antatt å representere
tilgjengeligebeiteplanter for elgenpå dennebeiteplassen.

3.3 Beitebelastningi forhold til
artssammensetningog tetthet
av beiteplantene

Biomassen
somelgenhaddehatt tilgjengeligpå dennebeiteplassen
ble beregnetut fra høydeklasse-fordelingen
(sekap 3.2.2)av beiteplantenepå beiteflata.Ut fra regresjonslikninger
for sammenhengenmellomtrehøydeog antall 6 mm skuddfor de ulikebeiteplantenekan man såberegneantall kvisterav dennestørrelsenpå
flata. Vedå gangedette tallet med snittvektaav tilfeldigevalgte6
mm skuddtil de ulike beiteplantenei områdetfår man dermedet
mål for den tilgjengeligebiomasseav beitbart materialepå berteflata.Disseberegningene
forutsetterat all biomassepå kvistermindreenn 6 mm representerer
potensieltbeitbartmaterialefor elgen,
og at elgenvelgerkvistertilfeldig.

3.3.1 Eksperimentelle undersøkelser
Enforståelseav samspilletmellomelgenog densbeiteressurser
er
avhengigav kunnskapom hvordanelgensuttak av biomassevarierer medtilbudetav beiteplanterpå beiteplassene.
Svenskeundersøkelser
avelg i en dyreparkvisteat elgenble merselektivmedøkende tilbudav beiteplanter(Åströmet al. 1990).
Disseresultatene
overenstemmer
ogsåmeddet beitemønsteret
som
bleobserverti feltforsøki GausdalVestfjell(VivåsogSæther1987).
I detteeksperimentetble det undersøkthvordanbeiteutnyttelse
til
elgenendretsegsomen funksjonavvariasjoner
i beitetilbudet.
I kunstigelagetefelt hvortetthetenav bjørkvar lav,beitetelgenhardere
og fjernet en størreandelav den tilgjengligebiomassenenn i felt
hvor tilbudet av bjørk var høyere.Disseendringenei beiteadferd
skjeddetrassi at avstandenmellomfeltenevar kort (10 m).

Uttaketav biomasseble beregnetpå tilsvarendemåteut fra fordelingenav klippdiametrefor de ulikebeiteartenepå beiteflata.Ut fra
dennefordelingenog sammenhengen
mellomkvistdiameter
og biomassehostilfeldigevalgtekvistfra området,kunne man beregne
uttaketav biomassehosde ulikebeitartene.

Detmønstereti elgensbeitingsombleobserverti dissefeltene,samsvarersværtgodt med det somkunneforventesut fra simuleringeneav den tidligerebeskrevetebeitemodellen(Vivåset al. 1991).
Somantatt beitet elgen mer selektivti feltenemed det størstetilbudetav bjørk.Ut fra disseresultatenevalgtevi deretterå undersøke hvordanelgensbeitingundernaturligeforholdvariertei forhold
til tilbudetav beiteplanter.

3.3.3 Resultater
Preferanse
for ulikebeiteplanter
Storvariasjonble funnet mellomundersøkelsesområdene
når det
gjeldersammensetningen
av elgensvinterdiett(figur3.4).Denmest
variertediettenble funnet i Tromshvorartersomrogn,osp,hegg,
gråor,furu og bjørki tillegg til et ukjentantallvierarterinngikkrelativt hyppigi dietten.I Asnesdominertefuru og bjørkmedspredte innslagavvier.I Gausdalderimotbeitetelgennestenutelukkende bjørk.Tilsvarende
geografiskvariaon i elgensvalgav beiteplanter
erogsåfunneti andrefennoskandinaviske
elgbeiteundersøkelser
(se
oversikti BergstrOm
og Hjeljord1987).

3.3.2 Metode
Sammenhengen
mellomtilbud og uttak av biomasseer basertpå
analyseravtilfeldigevalgtebeiteplasser
til radiomerketedyr(sekap
3.2.2). Langssporettil dissedyreneble tilfeldige trær med beite-

Åsnes

Troms

Gausdal

1/Ie

Osp

Blark

Blerk

Rogn
Andre

Andre
Furu
Vler

Hegg

Figur3.4
Diettsammensetning
om vintereni de
ulike vinterbeiteområdenebasertpå
frekvensen
avantalletklipp.- Thespeciescompositionof the diet in the differentstudyareas,basedon the number of dips.
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forklaresgjernesomen følge
Slikeforskjelleri diettsammensetning
av variasjoneri beitetilbud.Dersomelgen skaloverlevevintereni
GausdalVestfjell,er den f. eks.avhengigav å beiteden enestetilnemligbjørk! Denneartenbleunngåtti angjengeligebeiteplanten,
avbedrekvalitetvarstørre.
dreområderhvortilbudetav beiteplanter
av beitetilbudeter imidlertidikkeden
i sammensetning
Variasjoner
somble funnet i
enesteforklaringpå de geografiskevariasjonene
for en art som
Vi definererbeitepreferanse
diett-sammensetning.
den andelenav flatene hvor arten var beitet i forholdtil andelen av flater med vedkommendeart. Rognog heggvar de
mestprefererteartene(figur3.5). I bådeTromsog Åsnesforetrakk
elgenogsåå beitepå ulikevierarter.
Storeforskjellermellomområdenebleimidlertidfunneti elgensbeitepreferansefor bjørk og furu. Beggedisseartenevar signifikant
til kvistenetil dishøyereprefererti Åsnesenn i Troms.Egenskapene
seto treslagenevarierteimidlertidlite mellomdisseto områdene
(Andersen1989).Detteviserat elgensbeitevanerendrersegsom
en funksjonavforskjelleri beitetilbudet,noesomgir storgeografisk
til norskelg.
variasjoni diettsammensetningen
Uttaketav biomassefor de ulike beiteartene
Denandelensomen beiteplanteutgjørav uttaketpå en beiteflate,
varavhengigav den relativeforekornstenavtrearten.Kvistfra høyt
prefererteartersomvier,rognetc. utgjordeen storandelav uttaket
selvi de tilfellene disseartene utgjordeen liten andel av den til(Sæther1990).Denneeffekgjengeligebiomassenpå beiteplassen
ten ble sværtgodt illustrertav forholdet mellomuttak av bjørkog
uttaket på beitefuru i knes (figur3.6). Dersomvi sammenligner
flaterhvorbaredisseto arteneforekom,utgjordeuttakav furu ofte
av kvistsomble spist.
en sværthøyandelav den totale biomassen
Dettemønsterble funnet selvom bjørkofte utgjordeen sværtstor
andelav det tilgjengeligebeitetilbudetpå flata.

Pi.s.

B.p.

Sa
A.i.
Art

Pr.p.

S.a.

Figur3.5
i de ulikestudieområdene.
for vinterbeiteplantene
Beitepreferanse
er uttryktsomandelenavbeitefiatene(lagtut langs
Beitepreferansen
sporet) hvor arten både forekommerog er beitet. P.a.=Gran,
S.u.=Rogn.
A.i.=Gråor,Pr.p=Hegg,
Sa=Salix,
Pi.s.=Furu,
B.p.=Bjørk,
Detgløresoppmerksompå at den høyeandelenav beitingpå gran
knes varforårsaketav nippingav knopperi en delsværthardtbeitete områder.- Thepreferencefor the browsespeciesin the different studyareas.Thepreferenceis expressedas the proportionof
the browsingsitesalongthe trackswherethe speciesoccursandis
sylbrowsed.P.a.=Piceaabies.B.p.=Betulapubescens.Pi.s=Pinus
vestris. Sa=Salixspp. A.i.=Alans incana. Pr.p.=Prunuspadus.
S.u=Sorbusaucuparia.Pleasenoticethat the largenumberof dips
on Piceaabiesin the itsnesstudyareawasdue to the selectionof
budsin a veryintensivelybrowsedarea.

Variasjoneri beiteuttakav den enkeltebeiteart
Ogsåuttaketavdenenkeltebeiteartenvariertemedtilbudet.I Troms
og Gausdalvar uttaketav denenkeltebeiteartenrelativtuavhengigavtettheten,mensi Åsnesøkteuttaketavbådefuru og bjørkmed
Imidlertidøkteuttaketlangt langsomdentilgjengeligebiomassen.
mereenn økningeni tilbudet slik at andelenav den tilgjengelige
som ble fjernet, avtok med økendetetthet. Denvikbeitemassen
tigsteårsakentil dette mønsteretvar at andelenav trærnesomble
beitetavtokmedøkendetetthet av trær på beiteflata(Vivås1987).
avet besøkavelgavtokdermedmed
på beiteplassene
Belastningen
økendebeitetilbud.Medøkendeforekomstav høytpreferertearter
av god kvalitet(høyfordøylighet)viI belastningenpå andrebeiteplanterdermedavta.
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Figur3.6
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3.4 Diskusjonog sammendrag

90
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mellomrelativtuttakavfuru
Forholdet
kyr,ogandelensom
hosradiomerkete
av furu utgjordei forhold
biomassen
til bførkpåbeiteflaterrÅsnes.Bareflater hvorbaredisseto arteneforekom
er tatt medi dennefiguren.Linjenre- Thereingenpreferanse.
presenterer
lationshipbetvveenthe relativeconanisumptionof pineby radiocollared
malsin theÅsnesstudyarea,and the
proportion of the biomassof pine,
comparedto birch,on the browsing
site.Ortlyplots whereonlythosetwo
occurred,wereincludedin the
species
analysis.

avtarrasktmedøkenhardereutnyttetennskuddhvorfordøylighten
Samtidigbliren optimaltbeitendeelg merselektiv
de kviststørrelse.
jo bedrebeitetilbudeter. Detteserut til å væreet generelttrekk i
til storeklauvdyr(jfr. Robbins1983).
beitemønsteret

har vist at elgener i standtil å enundersøkelser
Eksperimentelle
dre beitemønsteretsitt som en følge av endringeri beitetilbudet
(Vivåsog Sæther1987,Aströmet al. 1990).Disseendringenei beiteadferdenkanofte forutsiesut fra analyserav modellerav dyr som
sitt netto inntakav energi.Detteviserat elønskerå rnaksimalisere
somen
gener i standtil å skifte,ofte sværthurtig,sitt beitemønster
responstil endringeri beitetilbudetog at disseendringener forutmellombeitemodellerfor sammmenhengene
sigbare.Realistiske
hoselg måderforinkluderedissesamog bestandsutvikling
ressurser
menhengene.

fra elgensbeitemønsterundernaturligeforholdstøtter
Resultatene
dissekonklusjonene:

1. Elgensvinterbeiteadferdvarierersterkt geografisk,avhengigav
Beiteplantersom
beitetilbudetsstørrelseog artssammensetning.
Vestfjell)er
Gausdal
i
bjørk
(f.eks.
område
er intenstutnyttet i ett
resultater
av
Overførbarheten
områder.
av litenbetydningi andre
er fortilbudene
når
lav
ofte
derfor
blir
et områdetil et annet
mengde.
eller
skjelligei sammensetning
2.0m vinterenpreferererelgenå beitepå buskerav artersomosp,
rognog viersom harstoreårsskuddav høyfordøylighet.
av en elg i et områdeavhengerav tilbudet av
3. Beitebelastningen
avartersombare
slikehøytpreferertebeiteplanter.Forekomsten

somble gjort av beitemodellenfor elgeni Gausdal
Simuleringene
en delav devikVestfjell(Vivåset al. 1991)identifisertesannsynligvis
i elgensresponstil variasjoneri beitetilbudet.Disse
tigstemønstrene
varsværtviktigfor utvisteat beiteplantenesegenskaper
analysene
storeskuddmedjevnt god fordøylighetvil bli langt
nyttelsesgraden:
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i litengradpreferereshar liten betydningfor beiteuttaket.
4. Effektenpå beitegrunnlaget
avet besøkaven elgavtarlikevelmed
økendebeitetilbud.Selvom beiteuttaketøkermedtetthetenav
beite,avtarandelenav den tilgjengeligebeitemassen
somfjernesmedøkendebiomasse.

4 Elgens sommerbeite
4.1 Innledning
Elgensvinterbeiteharvi lengekunnetstuderevedå følgespori snøen (sekapittel3). Vårvitenom sommerbeiteter imidlertidav nyere dato.Deter førstvedanvendelse
av radiotelemetri
vi harfått feltmetodikktil å undersøkekvantitativtdennedelenavelgensøkologi.
Fravårestudierav radiomerkede
elgervet vi at de helesommeren
streiferomkringinnenforsitt hjemmeområde
og beiterlitt herog litt
der. Selvom elgen godt kunnefylle vomma med grønt materiale
innenfornoenfå kvadratmeter,
gjørden ikke det. Årsakentil dette
er at selvom lauvblad,grasog urter sergrønt og likt ut, representerer det en stor variasjoni kjemisksammensetning.
Det er variasjonmellomarteri innholdavviktigenæringsstoffer
somnitrogen,
lettoppløselige
karbohydrater
og mineraler.I tillegger det ogsåstor
forskjellmellomartenei innholdetav smaksstoffer
ellermerog mindregiftigekomponenter,
noesomogsåpåvirkerelgensbeiting.Disse
faktorenevariererogsåinnenforen og sammeplanteart,først og
fremstetter voksested.
Plantensutviklingsstadium(fenologiskestadium)er kanskjeden
egenskapensom sterkestbestemmerelgensbeitevaner.Innenfor
sammeplanteartforetrekkernemligalle planteetereungt framfor
eldreplantevev.Årsakener at ungeplantecellerinneholderrelativt
myeplantesaft,somer en næringsrikog lettfordøyeligoppløsning
av sukker,proteinerog mineralstoffer.Ettersom planteneblir eldre får de mer struktur, det vil si celleveggeneøker i tykkelse.
Planteneblir medandreord mertrevIerike.Celleveggene
bestårav
celluloseog lignin. Detteer tungt oppløseligvevsomhar lavt næringsinnholdog behøverlangtid for å fordøyes(drøvtygging,bakteriegjæring).
Påsammemåtesomom vinteren(sekapittel 3) børelgenanvende den strategisomgir det høyestenæringsutbyttetpr tidsenhet
nårdet gjelderfordelingenmellombeite-og "fordøyelsestid".
Igjen
servi at elgenståroverforproblemetmedå finne en balansemellomstort inntakavfôr meddårligkvalitetkontralite inntakav plantematerialeav høyfordøylighet.
Tidligereundersøkelser
harvistat elgenskroppsstørrelse
er avhengig
av klimaforholdeneom sommeren(Sæther1985, 1987, Solberg
1991).Vi valgtederforå leggevekt på å kartleggehvilkebeitearter
somer viktigefor elgeni de ulikestudieområdene.Påden måten
villevi oppnåen bedreforståelsefor hvilkeforholdi miljøetsombestemmerhvorfornoenindividerblir størreenn andre.I tillegg la vi
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vekt på å belysedynamikkeni elgensbeitevalggjennomsommereni deto studieområdene
pålavlandetavØstlandetog spesieltda
i Hobøl.Pådenmåtenkanvi avdekkehvordanskogensstrukturog
alderpåvirkerplantenes
smaklighetog næringsverdi
somelgbeite.

4.3 Feltsjiktet gir viktig sommerbeite
Påbakgrunnavdengenerelle
oppfatningenavelgensomen buskbeiter,har undersøkelsene
oversommerbeitetvistat der den har
tilgangpåstorvokste
urterbeiterdenoverraskende
myei feltsjiktet
(figur4.1). I de urterikebjørkelienei Tromsvardet beiteti feltsjiktet på92% avflatene.I dettestudieområdet
er turt og elvesnelle
de
mestprefererteartenesammenmedstorebregnersomsauetelg,
strutsevingog skogburkne.I Hedmarkvarogsåbeitingi feltsjiktet
hyppig,med78%avflatenemedbeitei feltsjiktet.Geitramsvarden
dominerendearten,men ogsåbringebærvarviktig, særligpå forsommeren.

4.2 Metoder
P.g.a.topografiske
forholdog ulikheteri dyrenes
atferdbledetvalgt
litt forskjelligundersøkelsesmetodikk
i defireområdene.
I Hobølble
materialetsamletinnveddirekteobservasjon
av beitendedyr.
Mederfaringog forsiktighetklartevi å kommeganskenærdyrene
(20-30m).Vi kvantifiserte
dyrenesvalgav plantervedå noterehva
de beitethvertheleminutt.Vedå ta utgangspunkti samletantalf
"minutt-klipp"for allebeitedeplanter,kunnevi beregnehvorstor
andelklippenepå denenkelteplanteartutgjorde.Dettebruktevi
sommålpå innslagavulikeplanteri elgenssommerdiett.
Påbeiteplassene
kontrollerte
vi senerevåreobservasjoner
og registrerte
i tillegg,gamlebeitemerker,
tetthetog høydeavlauvoppslaget
samtidig somvi samletplanteprøverfor å vurderekvalitetenav beiteplantene.Dettesammenlignet
vi medregistreringer
og prøverfra
tilfeldigutvalgteprøveflater
for å bestemme
hvilkefaktorersombestemteelgensvalgavbeiteplass.

Denlavestepreferansen
for feltsjiktet,ca35%, harelgeni Østfold.
Hervardet litegeitrams.Blåbærlyng
utgjordedetvesentlige
avbak-

100

I de andreområdenebleen merindirektemetodikkbenyttet.Her
ble leveområdene
til de merketedyrenesystematisk
gjennomsøkt.
Påbeiteplasser,
somut fra peilingenemed sværtstor sannsynlighet tilhørteet merketdyr, ble valgog tilbud av beiteplanteneanalysertinnenforen radiuspå 50 m2. Dekningsgrad(horisontalprojeksjon)bleestimerttil nærmeste10 % for allefeltsjiktartersomvar
beitet, for plantersomvar høyereenn 50 crn eller somvar dominant (dekningsgrad
> 10 %). Påden måtenkunnevi danneosset
bildeav hvordanvariasjoneri beitetilbudetpåvirketelgensvalgav
sommerbeitepianter.
Beitepreferansefor en art etter dennesistemetodener definert
somantalletbeiteflatermedelgbeitinghvorartenblefunnetog hvor
den tilleggogsåble beiteti forholdtil alleflatermedvedkommende art.

Beggedisseundersøkelsesmetodene
er beheftetmedvissefeilkilder. Denviktigsteer at beitemerkervar sværtvanskeligå observere på noen planteartersom f.eks. grasartersom smyle. Beitepreferansenfor dissearteneer derfor underestimert.Likevelantar
vi at dennemetodikkengir en mulighettil å sammenligneelgens
beitevanerbådegjennomsesongen,i forhold til habitat-typerog
mellomulikestudieområder.

ØstfoldHedmark Troms
Figur4.1

Elgensbeiteuttaki feltsjikteti periodenmai-september
i Østfold,
Hedmarkog Troms.- Moosefeedingonplantsof the fieldlayerduring theperiodeMay-September
in thecountiesØstfold,Hedmark
and Troms.
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4.4 Hvilke arter er viktigst ?

kebeitet.Grasble lite registrertsomelgbeite.Dette kan ha sammenhengmedat slikt beiteer vanskeligå oppdage,menogsåundersøkelser
av elgensvominnholdbekrefterat grasbarebeitesi begrensetgradtidlig om våren.Dettekanantageligvarierenoe med
værforholdene.I Østfoldøkte grasbeitingen
i en sommermedmye
overskyet
vær.Nårelgenbeitergras,er det nestenutelukkende
smyle.

Betydningen
av ulikebeiteplanteri elgensdiett skifteroversommeren.Bjørkdominertepå forsommereni bådeHobølog Åsnes.Med
økendeplantemasse
utoversommerenskjeddedetogsåen endring
i elgensbeitevalgvedat flerearterble beitet.1Hedmarkøktearter
i feltsjikteti betydningutoversommerenog de utgjordedet dominerendebeiteti juli. I Østfoldskjeddedet derimotingenovergang
til feltsjiktetutoversommeren.
Herøktebeitingenpåsentutsprunget
vierog utgjordei juli en likestorandelavbeitetsombjørk,meningen enkeltart dominertesterkti beiteti dennemåneden(figur4.2).

I busksjiktetbeitetelgenulikearter,menbjørkadominertei de fleste måneder.Elgensbeiting på de to bjørkeartene,vanligbjørkog
lavlandsbjørk,variertegjennomsommeren.I Østfoldvar 72% av
antallregistrerte
lavlandsbjørk
beitetmot 53% for vanligbjørk.Elgen
beitetogsåharderepå det enkeltetre av lavlandsbjørk.

Utoversensommeren,
i august,økte igjenbetydningenav busk-og
tresjikteti Hedmark-elgens
diett.OgsåØstfoldelgengikk i augusttilbaketil en diett som haddesterkefellestrekkmed diettenpå forsommeren.Spesieltøkte igjeninnslagetav bjørk.

Undersøkelser
i utlandetviserstorvariasjoni feltsjiktetsbetydningi
elgensdiett. Fraskogstrakteri midt-Sverigevistevomundersøkelser(Cederlundet al. 1980)en feltsjiktandelpå 50%. Herdominerte geiteramsdiettenpå sammemåtesomi Hedmark.
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Figur4.2
Elgensvalgav beiteplanteri periodenmai-oktoberi Østfold.N: antallobservasjoner.
- Moosechoiceof plant speciesduringMay-Octoberin
Østfold.N: numberof observations.
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Betydningenav andrearterpå flatenfor preferanser(andelflaterbeitet %) av en art i tre/busksjiktet i tre perioderi knes: 1=juni,2=juli,3=august-september.
Svartsøyleangirbeiteandelfor førstnevnteart når den andreartenpå flaten er beitet, eks.BJØRK+B.ROGN
(beitetrogn),og skravert
søyleangirbeitetandelfor førstnevnteart når denandreartener ubeitetlikketilstedei flaten,f.eks.
BJØRK+U.ROGN
(rogner ubeitetellerikke tilstedepå flaten).- Thesiginificanceof other plantson
thefeedingsiteon browsepreferenceof moose(percentage
of plotswith feedingsigns)duringthree
periods:1=June,2=July,3=August-September.
Blackcolumsgivebrowsedproportionof the first
species,when the otherspecieson the plot is alsofed on, e.g.BIRCH+B.ROWAN
(browsedrowan),
and shadedcolumnsgive browsedproportion of the first specieswhen the other specieson the
plot is not browsedor do not occuron the plot, e.g. BIRCH+U.ROWAN
(Rowanis not browsedor
doesnot occuron theplot).

ble de to artenebeitetnoksålikt på forsommeren.I busksjiktetsyntesvierå værehøyestpreferert,iallfallgjelderdetteetterat bladene
varsprungetut i juli. I Hedmarkblepreferansen
for bjørk,vierog rogn
undersøktved
å sammenligne
relativbeitingpåen avartenei forhold
til hvorvidten av de toandrearteneforekompå beiteplassen.
Detviste segat beitingavvierga redusertbeitingpå bjørk.Beitingenavvier
varikkemindrederhvorrognvarbeitetog beitingpåvierhaddehellerIngenbetydningfor beitingav rogn (figur 4.3).

Totaltoversommerenbeitetelgenmangeforskjelligeplantearter.I
Tromsog Østfolder det registertbeiting på henholdsvis57 og 31
ulikearter,menbareet fåtall harkvantitativbetydning.I Østfoldbidrogf.eks.bare9 artermedmerenn 1% av diettenog bjørkog blåbærlyngutgjordehele2/3 av sommerbeitet.

Seinereutoverhøsten,etter som urtenevisnerog bladpå trær og
buskergulnerog fallerav, skjerdet en overgangtil beitinghovedsakligpå blåbærlyng.
30
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.

•

nina forskningsrapport
028

I maiutgjordef.eks.beitingen
i øvrekronesjikt
60% avbeitetpåbjørketrærmedhøyderfra 0,6-1.8m, mensdenneandelenstegtil 90%
i juli (figur4.4). Dettetyderpå lavsmakelighetfor bladfra lavere
kronesjiktog kanværeforklaringenpå at elgensommerstid
beiter
lite påhøyeretrær hvorbaresidekvister lett tilgjengelig.Forbjørki
Østfoldutgjordebeitingpå trær over1.8 m bare7% av densamledebeitingpå bjørki undersøkelsesområdet.

4.5 Elgens beitemønster i Østfold
4.5.1 Bladvev
Elgens
valgav bladerinnenforett og sammetre ble undersøktfor
bjørk.Påforsommerenbeitetelgentilfeldigoverhelekronamen
senerei sesongen
blebeitingenkonsentrert
til detøvrekronesjiktet.

--»— øvrekrone
—a— Sidegrener

•
o

•

•

•

90
-a
*zzaj70
.o
t 50
-0 30
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10

Mai

Juni

Juli

August

Figur 4.4

Elgbeiting
på bjørki periodenmai-september.Valgavbladi ulikesjiktavkrona errelaterttil endringi tannin-og fiberinnholdi blad fra øvre kronesjikt
(trær 1.5 m høye)og i blad fra sidegrener.- Moosefeedingon birchduring May-October.Choiceof leaves
within the crownis relatedto change
in tanninand fibercontentof top (trees 1.5m height)and sidebranches.
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skog.Utoversommerentiltok brukenav eldrebarskog(hkl.IV-V).
av beitendeelg i Østfoldi maivari elMens28% avobservasjonen
dreskog,økteandelentil 39% i juni og til 55% i juli og august(fiutgjordebjørk,rognog bringebær
gur4.5).I hogstflater/ungskog
det mesteavbeitet,meni eldreskogvarvierog blåbærdeviktigste

4.5.2 Skogtyper
Elgensbrukavskogtyperveksletgjennomsommeren.Påforsommerengjordeelgenutstraktbrukavhogstflaterog frodigungskog.
for flatekantermoteldre
Denvisteogsåen statistiskklarpreferanse

Al

A2 A3 Bl B2 83 Cl

C2 C3 Dl

D2 D3 4

Skogstype

Figur 4.5
innenurike
Elgensvalgav beiteplasser
etterhøyskoglyperi Hobøl(skogtyper
de (h) på bartrær); A. h<0.5 m,
8:h=0.6-4.0m, h=4.1-10.0m, D:
h=>10 m. Tallangir bonitet. 1=høy,
2=middels,3=1av,4=myr). N: antall
- Mooseselectionof feobservasjoner.
edingsitesin relationto foresttypes.
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for det
(figur4.6). I eldreskogbeitetØstfold-elgen
beiteplantene
bonitene.Hererdetrelativtlitentre-tetthetmed
mestepådesvakere
noesomigjengir frodigvekstavblåtil skogbunnen,
godlystilgang
plante)og vier.Økningeni brukav gammelbærlyng(halvskygge
hosblåbæri slutten
meddenførstebladveksten
skogensamsvarer
av gammelavjuni. Betydningen
av maiog av vier i begynnelsen
skogensombeitehabitattiltok utoverhøstenog i oktobervar70beii gammelskog.Detalt vesentlige
80%avbeiteobservasjonene
Avandrelyngarterbeiterelgenogsålitt røsstet hervarblåbærlyng.
lyng,mensdet praktisktalt ikkeer registrertbeitingpåblokkebær.

4.5.3 Beite- og vegetasjonsmasse
nok,bledet hverkeni ØstroldellerHedmarkfunnet
Overraskende
og tettheti
mellomelgensvalgav beiteplasser
noensammenheng
(figur4.7). Elgenoppsøktealtsåikkespesielttetteoppbusksjiktet
var
i gammelskogen
slagavbjørkog vier.Hellerikkefor blåbærlyng
For
og beiteobservasjoner.
mellombiomasse
detnoensammenheng
derimotstørrepå beiteplassene
bringebæri Østfoldvarbiomassen
enn påtilfeldigutvalgteflater.
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Figur4.6
Elgensvalgav beiteplanterinnenulike
sefigur 4.5, beiskoglyper(skogtyper
4.2) i Hobøl. figur
teplanter se
Mooseutilizationof forageplantswithin differentforesttypes(F.T.).(Forest
types,seeFigure 4.5, speciescode,
seeFigure4.2). N: numberof animal
contacts.
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(height 0.6-1.8 m) on feeding sites
and on randomplots (ex(observed)
pected)withinplantations.

0
CO
es4

..+

:

CR
"-

Trær/m2
33

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.

‘C!

nina forskningsrapport
028

Sidenkvantitetenavviktigebeitepianterikkesyneså væreavgjørendefor elgensbeiteadferd,
er det rimeligå senærmenepå kvalitetsvariasjoner.

Elgensbeiteopptakøktegenereltmedøkendebiomasse,
derimot
minkerdet relativeuttaketfra beiteplassene
ettersommengdenav
beiteøker.
Vårkonklusjon
omat biomasse
avbeiteplanter
harlitenbetydning
for
elgensbeiteadferdstøttesav amerikanske
elgstudier(Belovsky
og
Jordan1978)ogavundersøkelser
påandrehjortedyr
(ClaryogLarsson
1971,Collinsog(Jrness1983).Derimotserdet ut til at beiteklippvolum,detvil sidenmengdenplantevev
elgenkanrispei segvedhvert
beit er viktigere.Forhjort har Spalingerm.fl, (1988)vistat beiteklippvolumharen størrebetydningfor inntakshastigheten
enn tilgjengeligbiomasse,
barevedlitentilgjengelighet
harbiomassen
betydningfor inntakshastigheten.
I overenstemmelse
meddette har
Belovsky
(1981)påvistat elgforetrekker
bjørkeblad
overenvissminstestørrelse.
Dettekanværeforklaringenpåat elgenei vårundersøkelsebeitetlitevieri juni. I juni er vierensbladfremdeles
småog lite
utsprunget
såselvom kvaliteten
er høygirvierbeiting
for liteutbytte
pr. munnfullog tidsenhet.Dettekanogsåværeforklaringenpåat
rognbeiteslite.Rognerspesielt
vanligi Østfold,mendenerhardtvinterbeitetavelg.Denerderforredusert
i vitalitetog harlitenbladmasse
pr.tre i forholdtil f.eks.bjørk.Beiteeffektivitet
erantageligogsåenav
forklaringene
påat storvokste
urtergir økt beitingi feltsjiktet.

4.5.5 Valg av skogtype
Årsakentil at elgenbeiterrelativtmyepå hogstflatene
tidligpåsommeren,serut til å væreat vegetasjonen
førstspirerfram her.Både
blåbærlyng
og vierer 2-3 ukerforsinketmedskuddskytingen
i eldre
skog.Ettersom
plantenepåsoleksponerte
vokseplasser
blirmertrevlerikeutoversommeren,
økerpreferansen
for sentutsprungende
arter i eldreskog.Vedsidenav å værei et tidligfenologiskstadium,vil
ogsåplantermedlitetilgangpå lysprodusere
mindretørrstoff,defår
dermedet størrevanninnhold
og blirmer"saftige"samtidigsomprotein/karbohydratforholdet
øker(enfølgeavatopptakavnitrogengjenmedførermindre
nomrefttene
forblirkonstant)(figur4.8).Dessuten
2 30

Eldreskog
—o--Hogstflater

> 20
10
ci-

4.5.4 Beite i forhold til næringskvalitet
Vi har ingenanalysemetoder
somentydigkan gi osset sikkertmål
for kvalitetenavville hjortedyrsbeiteplanter.De metodenesomer
i bruk er primærtutvikletfor grasetendehusdyr.Detar f.eks.ikke
hensyntil effektenav mer og mindregiftige sekundærkomponenter. Slikestofferer det lite av i grasmensde er en viktig bestanddel
av de flestetrærog buskerog de er ogsåvanligei urter.
Det er derfor ikke såoverraskendeat vi finner baremoderatsammenhengmellomffiranalysersomin vitro fordøyelighetog innhold
av fiber og næringsstofferog ville hjortedyrspreferansefor forskjelligeplantearter.Innenforen og sammeplanteartstårvi derimot bedrerustet.F.eks.er det en klarforskjelli tørrstoffinnhold,fibertnnholdog innholdav næringsstoffer
om vi sammenligner
nyutsprungedeog eldrebladerfra en og sammeplanteart.

Figur 4.8
Endfingeri kjemiskinnholdavblåbærlyngfraHobøli eldreskogsammenlignetmedhogstflater.- Changein chemicalcontentof current
growth of blueberryfrom clearcutsand older forestduring MayOctober.
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gradover
ten. Forbjørkog bringebærsombeggebeitesi varierende
mellomnihelesommerener det en sværtgod overensstemmelse
trogeninnholdog beiteandel(figur 14.9).

energitilgangfra sollysetat plantenefår mindreoverskuddtil å prosomf.eks.
komponenter
og fordøyelseshemmende
duseresekundære
tannin.Forsøkmeddyr i fangenskapharogsåvistat de foretrekker
vokseplasser.
planterfra skogframforde fra soleksponerte

av beiteplanterer beiting
I sammenhengmed kvalitetsvurderinger
på tidligerebeitedetrær interessant.Det vistesegat elgenbeitet
merintenspåtidligerevinter-beitedetrærenn på de somvarurørt.
Dettevar særligslåendenår vi sammenlignetbeiting på lavlandsbjørkog vanligbjørk.Menselgennestenikke rørtetidligereubeitet
Fortidvanligbjørk,beitetdenrelativtmyepå ubeitetlavlandsbjørk.
ligerehardtbeitedeindividerav de to bjørkeartenevar det derimot
ingenforskjelli beitegrad,de ble beggebeitet hardt.Dettesyneså
delvismedat bladfra tidligerehardtbeitedetrær
ha sammenheng
har et høyerenæringsinnholdog forlengetvekstsesongog delvis
medat innholdetav giftige og/ellerlite smakeligesekundærkom1985).
(Danellog Huss-Danell
ponenterreduseres

Aldringav planteneer ogsåforsinketi eldreskogi forholdtil soleksponertehogstflater.Vierog blåbærlyngbeholderlauvetgrøntca2
uker lengeri skogen.Blåbærlynghar dessuten2-3 gangersåhøy
dekningsgradsamtidigsom den har en mer høyvokstog frodig
vekstformi skogsammenlignetmedhogstflater.

4.5.6 Valg av kronesjikt
Eigensøkendebeitingi øvrekronesjiktutoversommerensammenfallermedendringi kjemiskinnholdav bladverketPåforsommeren
bladover helekronavardet liten kvalitetsformed nyutsprungede
økerettersomdet utvikskjellmellomsjiktene.Kvalitetsforskjellene
toppskuddenemenssidegrenene
lesnyebladpå de rasktvoksende
nok økte innholdetav
stagnereri vekst(figur 4.4). Overraskende
tannin i de ungebladeneøversti kronautoversommeren.Tannin
antasprimærtå væreet stoff planteneutviklerfor å beskytteseg
mot beiting,mendet forhindreraltsåikkeat bladfra denøvrekrona fremdeleser attraktivefor elgen.

4.5.7 Valg av plantearter
Med økningi antall plantearterutoversommerenøkte ogsåantall
arterpå elgensbeiteliste.Dettekanganskeenkeltskyldesatdet blir
flere planterå velgei, men det kan ogsåskyldesat sammenmed
økningav biomasseøkerogsåvariasjoneni kvalitet,bådeinnenfor
figur 4.1). Kvalitetinnebærerogså
og mellomartene(sammenlign
merog mindrebeitehemmendestoffer. Sidenplantenesprodukkandet ifølgeen tesjonav disseøyensynliger størstmidtsommers
ori (Freelandog Janzen1974)tenkesat planteeternetvingestil å
varierebeitetfor å unngåå inntafor myeav et bestemtgiftig stoff.

"4,E240
cn

I Hedmarkble det funnet en klar sammenhengmellomøkningav
beitei feltsjiktog endringi nitrogeninnhold.I juli varf.eks,nitrogeninnholdeti bjørkbarehalvpartenav det somble funnet i denmer
foretruknegeitramsen.Ogsåskiftetav beitei busksjikteti forholdtil
samsvarergodt med relativeeni feltsjiktetutoversensommeren
dringeri nitrogeninnhold.Nitrogeninnholdeti geitramsble redusertmedca 60% fra juni til juli, for bjørkvar dennenedgangenfor
sammeperiodebare på ca 15%. Fiberinnholdetøkte med 120%
for geiterams,mensdet for bjørkvar en økningpå bareca 25%.
er altså høyesthos urtenefram til og medjuli,
Næringskvaliteten
mensenereutoverholderbladfra trærog buskerbedrepå kvalite-

2 220
80

200
Periode1

Periode2

Periode3

Figur4.9
Endringi nitrogeninnhold( •) og beiteandel(%) ( 0 ) for 4ørk og
bringebæroversommereni Åsnes(perioder,sefigur 4.3).- Change
in nitrogencontentand proportion(%)of browsedbirchandraspberryduringsummer(periodsseeFigure4.3).
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4.5.8 Valg av beiteplass

sammenlignet
vi kjemiskinnholdi bjørksamtelgensvalgavskogtyper
og beiteplanter
i en solrik(1986)og en solfattig(1987)sommer.

Det serikke ut til at jordbunnsforholdspillernoenrollefor elgens
valgav beiteplass.Dette ble undersøktspesielti Østfoldhvor det
ikke blefunnet noenforskjelli forekomstav tidligerebeitedebjørketrærpå elgensbeiteplassersammenlignetmed tilfeldig utlagte
flater. Detteskulleen vente dersomområdermed spesiellejordbunnsforholdbetingetbeiteav høyerekvalitet.Men somnevntvil
elgenbeiteharderepå tidligerebeitedetrær når de tilfeldigtreffes.

Undersøkelsen
bekreftethypotesen
om sammekvalitetsforskjell
mellom planteri soirike/solfattige
somresomi planterfra soleksponerte/beskyggede
voksesteder
(Bøog Hjeljord1991).Ogsåforskjellene
i brukav skogtyperog beiteplantergikk i denretningvi haddeventet selvom forskjelleneikkevar storenok til å være statistisksikre.
Sammenligningen
styrkerderforvår antagelseom at minsketsolstrålingøkerkvalitetenav beiteplantene.

I Østfoldble det likevelfunnet kvalitetsforskjell
mellombjørkelauv
fra elgensbeiteplasser
og lauvfra tilfeldigvalgtetræri sammeskogtyper(1-1.kl.
II).I forholdtil tilfeldigvalgtetrær inneholdtlauvfra beiteplassene
merfiber og mindretørrstoff og tanninog haddedessutenet høyereprotein/tørrstoffforhold enn trær fra tilfeldigvalgte
flater. Denneforskjellentilsvarerdenvi finner i kjemiskinnholdav
vierfra skogog hogstflater(tabell4.1) og gjeldergenereltfor planter fra beskyggedeog soleksponertevoksesteder(Hallsog Epps
1969,Blairet al. 1983,Bryantet al. 1983).Kvalitetsforskjellene
mellom lauvfra beiteplasser
og tilfeldigvalgtetrær er størsti augustog
tidlig september.Detteer ogsåen periodemed raskøkningi bruk
av eldreskog.Ved sidenav den direkteplantefysiologiske
effektvil
beskyggingogsåha betydningvedå forsinkefenologien.Deter av
interesse
at selvom viervokseralminneligbådepå hogstflaterog i
eldreskogi Østfold,bleden nestenutelukkendebeiteti eldreskog.

4.6 Konklusjon
Denneundersøkelsen
bekreftetvåreantagelserom at eigensommerstidbeitersværtselektivt.Forekomst
avviktigebeiteplanter,treheydeog forskjelli fenologimellomulikeplantearterer faktorersom
allespilleren rollei elgensbeitevalg.Beskygging
påvirkerelgensfôrplantervedå forsinkefenologienog antageligogsågjennomdirekte
effekt på tørrstoffinnholdog innholdav sekundærkomponenter.
Enstørreselektiviteti elgensbeitevalgmidtsommerser dokumentert vedat beitingenpåenkelttrærda er konsentrerttil øverstekronesjiktog vedat det beitespået størreantallplantearter.Elgensbeitemønsterserut til å styresmindreav biomasseav ulikebeiteplanter, enn av kvalitetsforskjeller
i beitet.

Vårhypoteseer derforat en av defaktorenesombestemmer
elgens
valgav beiteplanter,
er beiteplassens
soleksponering.
Dettevillekunne forklaretilfeldighetenei elgensbeitevandringer.
Soleksponering
vil endresegfra år til år og ogsåinnenet enkeltår ettersomtrærne voksermedforskjellighastighet.Beskygging
vil ogsåkunneforklareelgenspreferanse
for kantsoner.

4.5.9 Forbedres beitene i somre med lite sol ?
Dersomelgensbeiteplanter
forbedresi kvalitetvedbeskygging,
villevi
ogsåventeat somremedmyeoverskyet
værskullegi bedretelgbeite.
Undersøkelser
foretattavSæther(1985),hvorhansammenlignet
høstvekteravkalvogåringmedværforholdene
foregående
sommer,
hargitt
ossen indikasjon
påat dettekanværeriktig.Menshøstvektene
i NordNorge,hvorklimaetgenerelt
erhumid,varhøyest
etterkjølige,
tørresomre,varvektenei sydlige
innlandsområder
høyestettervåtsomre
somgenereltogsåharfærresoltimer.
Dersom
vårehypoteser
erriktige,vilvivente de sammekvalitetsforskjeller
i planterfra somremedmyeog litesd
somi planterfra beskyggede
og soleksponerte
vokseplasser.
Viderevilleviventemindrebrukaveldreskogi år medlitesolog lavereinnholdav
sekundærkomponenter,
og enmindreselektivbeitingsomfølgeavgenereltlavereinnholdavsekundærkomponenter.
Forå undersøke
dette

4.7 Forvaltningsmessige konsekvenser
Redusertkvalitetav bladfra laverekronesjiktmedførerat kvaliteten
av beiteti ungskogenreduseres
tidligereenn kvantiteten.Forelgens
sommerbeite
vil det derforværefordelaktigom ryddingav lauvskogen på hogstflateneforetasetter at trærne når over 2 m høyde.
Elgensforkjærlighetfor tidligerebeitetbjørktilsierat dersomvi halvkapperen deltrær,vilelgbeitingenkonsentreres
på disseindividene.
Kvalitetenav elgbeitetvil antageligogsåforbedresvedat en tilstreber ujevnetrehøyderog dermedstor gradav beskyggingi ungskogen.Denneundersøkelsen
viserat elgeni enkeltestrøkhenternær
halvpartenav næringensommerstidi eldreskog.Dette har øyensynligsammenhengmed kvalitetsforskjeller
i beiteplantene.Elgen
vil derforfavoriseres
avet småskalaskogbrukmedhogstflater,ungskogog eldreskogi blanding.
I skogsdistriktene
f.ekspåØstlandetrepresenterer
bjørkenviktig beiteressurs,spesieltpå ettersommeren.Ettilstrekkeligtilbud av ungbjørkpå plasserhvorelgenforetrekkerå beite,vil derforsannsynligvisværeviktig for å oppnåen elgstammemedgod produktivitet.
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5.3 Sesongvariasjoner i aktivitetsnivå

5 Elgensaktivitetsbudsjett
51 Innledning

variertesterktgjennomåret (figur5.1).Høyest
Elgensaktivitetsnivå
aktivitetble i alleområdenefunnet i periodenjuli-septemberhvor
dyreneble registrerti aktivitetmellom45 og 50 % av døgnet.

Forstoreklauvdyrer tid en sværtviktig faktor,spesieltom vinteren.
Detteskyldesat herbivorerbådemå brytened plantenesforsvarsmot beitingog derettersyntetiserekroppensbyggesmekanismer
somopptreri plantene.
teinerut fra de enkeltforbindelsene

langt lavereaktivitetsnivåble funnet om vinteren.I alleområdene
tilbragteelgeni denneårstiden65-70% avtiden i ro (figur5.1).På
dennetidenavåretvardet i motsetningtil om sommerenklareforskjellermellomområdenei dyrenesaktMtetsnivå.Elgeni Tromsvar
meraktivenn elgeni Gausdal.I marsbeitetf.eks.en gjennomsnittseigi Gausdalca. 7 time per døgn. Detteer ca. 1 time og 25 min
kortereenn en Troms-elgi sammemåned!

Elgensbeitemønsterendrersegsomen funksjonav beitetilbudet,
Diettvalgeter sværtforskjelligom sommerenog vinteren,noesom
er typisk for alle herbivorerpå våre breddegrader(Bryantet al.
1983).I tillegg har vi vist (kapittel 3) at om vinterenendrer den
norskeelgen beiteadferdsomen funksjonav forskjelleri beitetilbudet.Pådenneårstidenblir beitingenmerselektivjo størretilbudet er. Et nærliggendespørsmålblir om slikeendringeri diett-sammensetningbåde mellomog innensesongerpåvirkerelgenstidsbudsjett.

somble funnet om våren(figur5.1)såut
Økningeni aktivitetsnivå
Dettekan
til å fallegodt sammenmedtidspunktetfor snøsmelting.
skyldesat elgeni denneperiodenkan foretaet markertdiettskifte
vedat dengåroverfra buskbeitingtil å beitepå planteri feltsjiktet
(blåbær,gauksyre,etc.).

5.2 Metode
ble unEndel av dyrenei hvertav de tre undersøkelsesområdene
der merkingen utstyrt med aktivitetsfølsomme radiosendere.
(amplituden)viserom dyi konstansenav signalstyrken
Forskjeller
avelg om
ret er i aktivitetelleri ro. Sidendirektesynsobservasjoner
vinteren både i Norge (Sætherog Gravemupubl.) og Alaska
1986)harvistat sidenmerenn 99 % avtiden brukes
(Risenhoover
til beitingeller kviling,valgtevi å beskriveelgenstidsbudsjettved
hjelpav to kategorier:aktivitetog kvile.

• Gausdal
• Åsnes
• Troms

50
48
46
CU

44

z;

42

40

Signaleneble registrertved hjelp av en skriver.Baredata fra hele
24 timersperioderer inkluderti de følgendeanalysene.

cn 38

> 36

avdennetypendataer at tidsEtproblemsomer knyttettil analyser
punktetfor sluttenavenkelteperioderikkeblirobservertfordi innavbrytes.Detteinnebærerat langeperiodermeden type
samlingen
i materialet.Enny statistiskmeaktivitetkan bli underrepresentert
tode ble derfor utviklet for å korrigeredataenefor dennefeilkilden (Vivås1988,Vivås1989,Vivåsog Engen1991).AJleanalysene ble gjennomførtved hjelp av dennemetodikken.Resultatene
awek imidiertidlite fra det som ble funnet veddirektebruk av råskyldesvår bruk av 24 timerspedataene,noe som sannsynligvis
rioder.

34
32
30
J

FMAM

J

J

ASOND

Måned
Figur5.1
i andelenavdøggiennomåreti de ulikestudieområdene
Varia4oner
net hvor dyret vari aktivitet.- Thevariationduring the yearin the
proportionof the 24 h periodspentin activi'tyin eachof the study
areas.
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54 Døgnrytme

18

vahertegjennom
Påsammemåtesomdet generelleaktivitetsnivået
året ble detogsåfunnet sesongvariasjoner
i døgnrytmen(Andersen
1989).Omvinterenble det i alleområdenefunnet en tydeligtopp
i aktivitetenbådeom morgenenog kvelden.Detvar en tendenstil
at dissetoppenefalt sammenmedmorgengryog skumring.Dette
mønsteretmed to tydeligeaktivitetstopperble om sommerenerstattetmedet merensartetaktivitetsnivågjennomheledøgnet.

5

16
14

5

12

fI

10

4
6
2

Det er verdt å merkesegat dette mønsteretble funnet i tre områ(figur 5.1) og i
der somawikerbådei det generelleaktivtetsnivået
daglengde(Tromsliggernord for polarsirkelen).
Dettekantyde på
at dennevariasjoneni aktivitetsnivågjennomdøgnetskyldesen indre rytmehosdyret,uavhengigav daglengden.

Kalv

Åringer

Voksen

Alder

5.5 Faktorer som påvirker elgens
aktivitetsbudsjett om vinteren

Figur5.2

Beitetidom vintereni forholdtil metabolskkroppsvekt(vektaopphøydi 0.75)for kalv,åringog voksenku i Gausdal(fyltsirkel)og
Troms(åpensirkel).- Theamountof timein activilyduringwinterin
relationto the metabolicbodyweight(bodyweight0.75)for calf,
yearlingandadultfemalemoosein Gausdal(filledcircle)and Troms
(opencirde).

Hjortedyras
evnetil å overlevevinteren
er påvårebreddegrader
nøye
knyttettil en effektivhusholdningmedenergiforbruket.Derforkan
faktorersompåvirkeraktivitetsbudsjettet
væresværtviktig for elgensmulighetertil å overlevevinteren.
Somvist over(figur 5.1),var vinteraktiviteteni Tromshøyereenn i
de andreområdene.I snitt brukteen elg ca. 9 timertil beitingi dette områdetmenstilsvarendetall i Gausdalog Åsnesvar henholdsvis7 1/2og 8 timer.
Litenforskjellblefunnet i aktivitetsnivåmellomde ulikealdersgrupper (kalv,åring og voksen)(Andersen1989).Sidenelgenskroppstørrelseer avhengigav alder(Sætherog Haagenrud1985a,b),innebærerdetteat beitetidpermetabolskkroppsvekt
(kroppsvekt
opphøyd i 0.75)er langt høyerehos kalverenn hosde andrealdersgruppene(figur 5.2).Konsekvensen
blir at en kalvbrukerlangtmer
tid til å beiteperkg kroppsvektennet voksentdyr. Etslikt mønster
kantolkespå to måter.Deneneer at en elgkalvtrengerlangt mer
tid til å ta inn dennødvendigemengdef6r ennet voksentdyr.Enalternativtolkningkan imidlertidværeat dette mønsteretviserat en
elgkalvkantillatesegå bruke langt mer tid på beiting,f.eks.til leting etter spesiellebeiteplanter,enn et voksentdyr. Dettestøttes
ogsåav at dyrenei Tromsbrukte mer tid på å beiteenn i Gausdal
(figur 5.2).
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6 Elgensfåropptak om vinteren
6.1 Innledning

Kvalitet
på kvist

Kvist
biomasse

F6ropptakettil hjortedyrer bestemtav to komponenter:(1) inntaksratenav f6r mensdyret beiterog (2)tiden dyret hartilgjengelig til beiting.Disseto komponentene
er ikkeuavhengig.Laossanta
at et dyrbeiterkvistmedstordiameter.Inntaksraten
mensdyretbeiter vil da bli sværthøy.Imidlertidvil den dårligekvalitetenpå slike
tykkekvister;høytfiberinnhold,gjøreat langtid er nødvendigfor
å fordøyeden (Robbins1983).Det totale beiteopptaketgjennom
døgnetvil derforlikevelbli lavt.Samtidigvil dette dyretogsåfå lavt
energi-inntakpr tidsenhetdersomden barevelgersmåkvisterav
høyfordøylighet(somer sværtraskeå fordøye),menssomharliten
biomasse.Forholdetmellomde komponentersombestemmerelgensf6ropptak,er skjematiskframstilti figur 6.1.

\

Vi harvistat elgensvinterdiettendrersegi forholdtil beitetilbudets
(kapittel 3). Beitingenblir mer selektivnår tetthesammensetning
ten ellerkvalitetenav de tilgjengeligebeiteplanteneøker. Enkonsekvensav denneendringeni beiteadferder at tiden som kananvendestil fødesøkøkes(kapittel 5). Med andreord medførerelgensbeiteadferdat bådeinntaksratenog tid tilgjengeligtil fødesøk,(sombeggepåvirkerf6ropptaket)(figur 6.1), kanendreseg
somen funksjonav beitetilbudet.Forå forstå hvordanendringeri
beitesituasjonen
påvirkerelgensenergibalansemå man ha kunnskapom beggedissedeleneav elgensbeiteatferd.Det kan f.eks.
tenkesat elgenkan ha sværtlite inntaki den tiden den beiterhvis
den har lett tilgang til stadignyebeiteplasser
med høykvalitetsfôr.
Slikkunnskapom hvordanbeitemønsteret
variereri forholdtil beitetilbudeter ogsåviktig i modelleringen
av sammenhengen
mellom
elgbestandog beite.

\

\

\

\

/

/

/

/

/

Mengde
kvist
fjernet

Figur6.1
Skjematiskframstillingav de faktorersompåvirkerelgensfåropptak om vinteren.Doblepiler indikereren nærsammenheng,
mens
prikking visersammenhengerav sannsynligvisliten betydning.Schematicpresentationof the factorsinfluencingthe consumption of browseby the mooseduring winter. Doublearrowsindicate
a strongrelationship,whereasstipledarrowsdenoterelationships
whichprobablyareof minorimportance.

Ikkebarevinterbeitenessammensetning
avgjørelgensf6ropptak.
Ogsådyretsstørrelse
er viktigfordi energibehovet
økersomen funksjonav kroppsvekten
(Calder1984).Størrelsen
til norskelgviserstor
variasjonbådemellomog innen den enkeltebestand(Sætherog
Haagenrud1985a,b). Kunnskapom betydningenav kroppsvektfor
f6ropptaketundernaturligeforholdvil derforværeviktigfor en vurderingaveffektenpå vinterbeiteneaven endringav kjønnsforhold
elleraldersstruktur(sidendettevil påvirkeelgbiomassen
i området)
i bestanden.

6.2 Metode
Dataoverelgensf6rinntaker basertpå innsamlingav møkkfra radiomerketedyr. Disseinnsamlingene
foregikkvedat dyretble synsobservert
fra avstandslikat dennøyaktigeposisjonen
varkjent.Ett
døgnseinerebledyretstøkketut. All rnøkkblesamletinn langssporet somdyrethaddefulgt mellomdisseto posisjonene.
Denneme39
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todener beheftetmedflerefeilkilder.Fordet førstevar det et problemat andreumerketedyr haddekryssetellergått sammenmed
det radiomerketedyret. Det kunneogsåværevanskeligå skilleut
møkkfra dyr somhaddepassertgjennomområdettidligere,spesiI sliketilfellerbleinnsamlingen
elt i områdermedhøybeitebelastning.
avbrutt.Endel møkkperlerkunneogsåbli oversettp.g.a.myeløssnø.Imidlertidble det lagt stor vekt på en nøyegjennomletingav
sporetslikat dennefeilkildener av minimalbetydning.
Enmerfundamentalforutsetningfor brukav dennemetodener at
er relativkonstantovertid. Litedata eksistereri
defekasjonsraten
dagsomkanunderbyggedenneantagelsen.
vedat kalvenhaddeminMøkkafra ku og kalvbleskiltfra hverandre
møkkperlerenn voksnedyr. Derforkunnemøkkfra
dreog spissere
disseto kategorienedyr samlesinn i sammespor.

Det ble funnet betydeligeforskjelleri f6ropptak mellomområdene. Størstvar f6ropptaketi Hobølog minst i Gausdal.Forskjellen
mellomområdenevar mestmarkertfor kalvene(P< 0.05). Kuene
visteen klar nedgangi f6rinntaketgjennomvintereni Gausdal(R2
= 0.67, P< 0.001),mindremarkert,menlikevelstatistisksignifikant
i Hobøl(R2= 0.10, P< 0.05).Detvar ogsånedgangi Åsnes,men
materialetvar for lite for statistiskanalyse.Kalvenevisteogsåtendenstil nedgangovervinteren,men nedgangenvar ikke statistisk
sikker.Beregnetsomkg våtvekt,variertekvistinntaketfor kuenefra
16 kg i Hobøltil 8 kg i Gausdal,og for kaølvenefra 9,5 kg i Hobøl
til 4,5 kg i Gausdal.
I det følgendevil vi analyserehvilkefaktorersomkanforklaredisse
forskjellenei föropptak.I førsterekkevil vi sammenligneGausdal,
Tromsog Åsnes,hvorvi har de mestkomplettedatasettene.

Møkkasomble samletinn, ble tørketved romtemperaturi ca. 1-2
døgnog deretterveid.Deretterbletørrvektabestemtetter 1 døgns
ved 70°C.
tørkingi varmeskap

Nedgangeni f6rinntakovervinterenskyldesneppephmærten nedgangi elgensstoffskifte.Studieravelg i fangenskapharvistat stoffskifteter lavereom vinterenennom sommeren,men nivåeter stabilt fra desembertil mars-april(Regelinet al. 1985).Det er derfor
sannsynligat nedgangener en følge av synkendekvalitetav tilav beigjengeligfôr. I Hobølfant vi ogsåen økningi avbittsdiameter
skylda
kan
f6rinntak
i
Nedgangen
vinteren.
av
slutten
mot
kvist
tet
synkende
Med
vomkapasitet.
full
til
eter
vinteren
hele
elgen
at
des
ffirkvalitetkreveslengeroppholdstidi vomma,noesom igjenblokkererf6rinntaket.Menårsakenkanogsåværeat det ikke nødvendigvisgir størstenergiutbyttefor elgenå fylle vomma maksimalt,
menat det hellerlønnersegå søkemeretter næringsriktfOr.

avtilfeldigvalgtekvistlangssporetble bestemtsom
Fordøyligheten
beskreveti kapittel 3. Tørrvektaav den inntatte kvisten(TVI)ble
bestemtut fra formelen
TVI

63 Resultater

pi 7VM
(1 - IVD;)

av en kvist
hvorTVMer tørtvektaav møkka,IVD er fordøybarheten
medgjennomsnitligdiameteravart i og pi erandelensomvektaav
kvistav art i utgjordeav det totale inntaket,basertpå klippfordelingenlangssporet(jfr. kapittel3).
av vinterbeiteble bestemtvedat sirkuDentilgjengeligebiomassen
læreflater medareal50 m2 ble tilfeldig fordelt innenfordet leveområdethvor dyret haddeoppholdt segi forbindelsemed møkDen
I snitt bleca. 30 flater lagt ut per leveområde.
kinnsamlingene.
på den enkelteflate ble estimertsombetilgjengeligbeitemassen
tilgjengeligebeitemassen
skreveti kapittel3. Dengjennomsnittlige
på disseflatenebleanvendtsomet målpå beitetilbudetinnenforleveområdet.

Sidenvi ikke har data for volumog kvalitetav vominnholdetover
vinteren,kanvi ikkesihvilkeavdisseto hypoteserer riktige.Allikevel
bør det nevnesat elgeni Hobølmot sluttenav vinterentilbakelegger størredagligedistanserog ogsåat aktivitetsnivåvisersammenhengtil diversitetenav beiteplanter(Sætherog Andersen1990,kapittel 5).

6.3.1 Betydningen av temperatur og snødybde
Variasjoneri snødybdeforklartebareen litenandelavvariasjoneni
inntaket av kvist. Påsammemåte haddeogså lufttemperaturen
sværtliten betydningfor variasjoneri inntaketav kvist.Til trossfor
at den storespennviddenbådei snødybde(0.3 - 1.1 m) og tempesamletbareen uberatur(-26°C - 4 °C)forklartedisseto variablene
tydeligdel (under15 %) avvariasjoneni fOropptakethoselgeni de
(Andersenog Sætherin press).
tre undersøkelsesområdene

Dyrenebleveid i forbindelsemed merkingved hjelpav en digital
vekt mednøyaktighet+/- 2 kg festetpå lastekrokentil helikopteret
(sekapittel8).
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6.3.3 Betydningen av tilgjengelig biomasse av
vinterbeiteplanter

6.3.2 Betydningen av kroppsvekt
Fåropptaket
økte medkroppsvekt(figur6.2).Hellingskoeffisienten
for dennesammenhengen
plottet i en figur med logaritmiskskala
(0.73 ) var svært lik økningen i den basalemetabolismenmed
kroppsvekt(0.75).Denbasalemetabolismen
er et målfor dyrenes
energibehov.Detteinnbærerat elgensfôropptakøkereksponentsieltmed kroppstørrelsen
omtrent medsammeratesomenergibehovetøker med kroppsvekt.
Selvom dyrenebeitet i sammeområde,og dermedhaddetilgang
på det sammetilbudetav beiteplanter,vardet bareliten sammenhengmellomffiropptakettil kuaog kalven(r = 0.36,n= 20, p > 0.1).
Dissealdersgruppene
blir derfori det følgendeanalysertseparat.
Sammenhengen
mellomkroppsvektog feiropptakvarforskjelligfor
de to aldersgruppene.
Mensstorekalverspistemer kvistenn små,
vardet ingensliksammenhengmedkroppsvekthosdevoksnekyrne (figur6.2).

Figur6.2
FO'ropptak
i forhold til kroppsvektfor
ku og kalv fra Troms, Gausdalog
knes. - Browseintake in relationto
bodyweightfor cow and calfof moosein Troms,GausdalandÅsnes.

Dentilgjengeligebiomassen
av vinterbeiteplanter
var en sværtviktig faktor for å forklarevariasjoneri ffiropptaketbådehoskalvene
og de voksnekyrne(figur 6.3). Dette kan illustreresvedat variasjoni dennevariablenkunneforklare44 og 36 % av variasjoneni
fbropptakettil henholdsvis
voksnekyr og kalver.Detteviserat om
vinterener elgeni standtil å variereföropptaketsomen følgeav
tilgangenpåvinterbeite.Uttaketav kvistøkte medtilbudet.
Kvalitetenavdenkvisten(uttryktvedfordøyeligheten)
somblespist,
økte medtilbudetinnenforleveområdene.
Ensammenligning
mellom uttaket på beiteflatenei Tromsog Gausdalvisteat beitetilbudet varstørsti Troms(10944.1gftørrvektper 50 m2 beiteflatemot
414.1g beitemasse
i Gausdal).
Herfjernetelgeni gjennomsnitt
33.6
g kvistfra beiteflata.Dettevarimidlertidbarelitt overen tredjedelav
tilsvarende
uttak påei beiteflatei GausdalVestfjell.Disseresultatene
overenstemmer
med resultatenefra kapittel 3 somvisteat elgen
ble mer selektivdet størretilbudet av beiteer. Bådeen økningav
klippratenog et økettid tilgjengelig
til beitingkanderforforklaresammenhengenmellomfôropptakog tilgjengeligplantebiomasse.

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Log(kroppsvekt
kg)
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a)
Kalver

Y = 2.23+0.31x
T2

0.39

P < 0.01
n = 17
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Y = 4.36+0.73x
r2 = 0.45
P < 0.01
n = 17
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Figur63
Sammenhengen
mellomföropptakog
tilgjengelig biomasseinnenfor leveområdet for (a) kalv og (b) ku fra
Troms,Gausdalog Asnes.Baredata
fra leveområderhvor data ble samlet
bådefra ku og kalv er benyttet.- The
realtionshipbetween browse intake
and theavailablebrowsebiomasswithin thehomerangefor (a)calfand (b)
cow of moose. Only home-ranges
wheredatafor both cowand calfwere
availableareindudedin the analyses.
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6.3.4 Betydningen

av tid tilgjengelig

til beiting
35

Deforeliggendeøkonomiskerammerfor programmettillot ikkeinnsamlingav data overtidsbudsjettenetil individuelledyr. Derforvil
vi undersøke
effektenavtid tilgjengeligtil beitingpåföropptaket(se
av beiteuttaketi Troms(beifigur 6.1) gjennomen sammenligning
ter av høykvalitet)og Gausdal(lavbeitekvalitet).

—31

300

—29
-as 240

Overraskende
nok bledet ikkefunneten signifikantforskjellmellom
beiteuttaketi mars-apriltil voksnekyri Troms 5529± 1428gtørrvekt,n= 15)og i Gausdal 4292 ± 797 tørrvekt,n=5).Imidlertid
varkvalitetenpå kvisteni Tromssåmyehøyereat denmengdendyrenekunneutnytte(nettoinntaket)blesignifikanthøyerei detteområdetenn i Gausdal.

—27

-0 180
1:1J
C1

ca 120

`11 60

Årsakentil den relativtlilleforskjelleni inntakav kvistkanforklares
vedforskjelleri områdenyttelsen.
Troms-elgen
tilbragteen størreandelav døgneti aktivitetenn Gausdalelgen(figurene 5.1 og 6.4).
Detteskyldesbådesignifikantlertgereaktivitetsperioder
og signifi(figur 6.4). Detteøkteaktivitetsnivået
utkantkorterehvileperioder
nyttet elgeni Tromstil å vandresignifikantmer rundt (Sætherog
Andersen1990).Mensen elg i Tromsi løpetav en 5 dagersperiode (peilet2 gangeri døgnet)i gjennomsnittbevegetsegen distansepå6.2+1.5km (n=22),vartilsvarendedistansei GausdalVestfjell
bare4.9+1.5km (n=8).

Gausdal

Troms

Figur6.4
Lengden
avkvileperioden
(skraverte
søyler)og aktMtetsperioden
(kvite søyler)sammenmedandelenav døgneti aktivitet (ijlte sirkler)
om vinterenfor kyr i Gausdalog Troms.- Thelengthof the resting
period (cross-hatched
columns)and the activityperiod (Whitecolums)in additionto the proportionof the 24 h periodspentin activity (circles)
duringwinter for adult cowsin Gausdaland Troms.

6.3.5 Konklusjon
Disseresultateneviserat ei voksenelgkutrengerca 1.4 tonn kvisti
løpetav en 4 månedersvinterbeiteperiode.
Litenvariasjonble funnet i inntaketmellomområdermedulikt beitetilbud.Imidlertidvariertenetto-inntaketsterktp.g.a.endringeri
tidsbudsjettet.Tilførselav ekstrabeiteressurser
f.eks.gjennomvinterhogstav furu vil derfor væreet viktig beiteforbedrendetiltak.
Dettevil medføreat elgenvil vandremerrundtog beitemer selektivt (Sætheret al. 1989).Elgenvil pådenmåtenetterlatesegen størreandelav biomassen
påtreet enn nårbeitetilgangen
er begrenset.
Våreresultaterviserat kalvenhar i forholdtil kroppsvekten
et relativt høytInntakav beite.
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7 Vandringer og etableringsmønster

Peilingene
er bearbeidetvedhjelpav digitalisertekart. Peilingersom
ikke kunnestedfestessikkertinnenforet områdepå 1 km2,er utelatt fra presentasjonene
fordi svakesignalerkunnestammefra andre kilderenn elgsendere.

7.1 Innledning

Bareførsteog sistepeilinger tatt medfor dyrsomoppholdtsegi et
avgrensetområdeoverlengeretid. Detteer gjort for å unngåat peilingersomer foretatt i periodermed intensoppfølgingav dyrene,
blir overrepresentert
i materialet.

Vi har i de foregåendekapitlenebeskrevethvaelgenvelgerav næring og hvordandette påvirkerelgensområdebrukom vinteren.Vi
harvistat elgenpå denneårstidenharet stort inntakav kvist.Dette
vil kunnepåvirkevekstenog forekomstentil de viktigebeiteartene
i disseområdene.Antalletelg somopptrerpåvinterbeiteneharderfor storekonsekvenser
bådefor det økonomiskeutbyttetav skogbruketog elgstammens
videreutvikling.Detteantalletreguleres
med
de lavebestandenevi i dag har av store rovdyr,hovedsakliggjennom jaktuttaket. Forå oppnå en rimeligbalansemellomtilbudet
av beiteog elgstammens
størrelsemåvi derforvite hvordyrenevi
jakter på befinnersegom vinteren.

I denforeliggendebearbeidinger det bareinkludertdyr somer sikkert identifisert.Dette innebærerat observasjoner
hvor dyretmed
stor sannsynlighet
er identifiserttil individikke er tatt medi analysene.Dettegjelderblant bl.a.ei voksenku som ble observertved
Tryvanni Oslo,sommedstorsannsynlighet
varmerketvinteren1984
i GausdalVestfjell.Dessutenoppholdtdet segett dyr medekspanderendehalsbåndi Skjomen,sørfor Narvik,sensommeren-høsten
1987.Dyretvar medstorsannsynlighet
individnr. 572, merketsom
kukalvi Målselvvinteren 1987. Denneelgen etablertederetter,i
1988,fastsommer-og høsttilholdi Vassdalen
nord for Narvik,men
trakk hversenhøstovertil øvre Bardu.

Etav hovedformålene
med "Elg-skog-samfunn"
var nettoppå kartleggeomfangetavvandringenei en del norskeeigbestander.
Enbeskrivelse
avvandringsmønstrene
i disseområdeneer tidligeregitt av
Sætheret al. (1987b) og i Hobølav Hjeljordog Knutsen(1987).
Videreforeliggerdet beskrivelserav trekkforholdenetil norskelg
merketbådei Nord-Trøndelag
(Lorentsenet al. 1991),og i løten
og Stor-Elvdal
i Hedmark(Sætherog Heim1991).

Ett annet dyr som ut fra beskrivelsen
av halsbåndet,sannsynlig
var
merketi Bardu/Målselv,
ble sett underelgjakta2.10.90like innepå
finsksidefor Goatteluobbal,Kautokeinokommunei Finnmark.Alt
tyder på at det var sammevoksneku som flere gangervinteren
1990/91ble observertvedGalanitonoelengerenord i Kautokeino
kommune.

I tillegg til vandringenes
omfang,vil ogsåmønstereti etableringen
av nyeleveområder
ha stor betydningfor en vurderingav effekten
avjaktapåelgstammens
videreutvikling.Undersøkelser
fra Sverige
harvistat elgenbådesomrners-og vinterstidkanværesværttradisjonsbundeti valgavleveområder(Cederlundet al. 1987,Sweanor
og Sandegren1989).I disseundersøkelsene
haddeåringskyrneen
sterktendenstil å velgeleveområderi tilknytningtil de områdene
sommorabenyttet.Kjønnsforskjeller
i gradenav utvandringvil derfor ha stor betydningfor hvordanen dreiingav kjønnsforholdeti
jaktuttaketvil påvirkeelgensområdevalg(Sæther1987).

Enmerketelgokseble sett og fotografert på svømover Gisundet
nord for Finnsnes,
Lenvikkommunei St. Hans-tida1989.Fradette
tidspunktoppholdt dyretsegpå Senja.Alt tyder på at dettevar en
kalvfødt i Målselvvåren1987.
Trekkdistansen
ble bestemtsomden lengstedistansenmellomposisjonenvedførstemerkingog en posisjoni periodenjuni-september.

I dettekapitletvilvi gi en oversiktovervandringenes
omfangi de ulike områdeneog visehvordanvariasjoneri snøforholdenekan påvirkeforløpetav trekket.I tilleggvil vi visehvordanetableringenav
nyeleveområder,spesielthos hunndyr,skjeri forhold til de områdenesommorabenytter.

7.3 Vandringenes omfang
I områdeneTroms,Âsnesog Gausdalble det til delsfunnet lange
vandringer(figurene7.1-7.3).Fleredyrtrakk merenn 50 km i luftlinje mellomvinterbeiteområder
og sommeroppholdssteder
(figur
7.4).

7.2 Metode

Dyrenesomble merketi GausdalVestfjelltrakk hovedsakligi sørsørøstligretning (figur 7.1), mangetil områdenevestfor Mjøsa.
Sportellinger
om vårenav antalldyrsomtrakk ut fra området,viste

Deflestepeilingene
avdyreneer foretattfra bakken.Endel peilinger
er ogsåforetattfra fly.
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Elgobservasjoner i Gausdal.
Kjønn: ku, afder: 2-13
Ar: 84-86, periode: juni-sep
Antall dyr 17, totalt antall plot 102

20 km

Merkeområde

LIUe mmer

Figur7.1
Trekkmonstertil voksnekyr merket i
Gausdaliårene 1984-86.- Thepaitern
of movementof adult cowscollaredin
Gausdalduring the years 1984-86.
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Elgobservasjoneri Aasnes.
Kjønn: ku, alder: 2-13
Ar: 85-90, periode: juni-sep
Antall dyr 30, totalt antall plot 306
15 km
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Figur7.2
Trekkmønstertil voksnekyr merket
knes. - Thepattern of movementof
adult cows collaredin knes during
theyears1984-86.
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Elgobservasjoneri Troms.
Kjønn: ku, alder: 2-13
Ar: 84-90, periode: juni-sep
Antall dyr 46, totalt antall plot 578
35 km

erk områd

V
".<5.

dT

sø

fl

Figur 7.3
Trekkmønstertil voksnekyr merket i
Barduog Målselvdaleni årene 19841990. - Thepattern of movement of
adult cows collared in Bardu and
Målselvdalen
in Tromsdunngtheyears
1984-90.

ik
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70
60

at i perioden 1980-83 trakk i snitt 166 dyr ut av området.
Vinterbeitebestanden
ble i sammeperiodeantatt å være263 dyr.
Detteinnebærerat ca. 63 % av vinterbestanden
bestoav trekkdyr
(Andersen1991).Denneandelenoverenstemmer
sværtgodt med
at 19 av 26 radiomerkedeelger(79 %) ble funnet å trekke ut fra
detteområdet.

a) Gausdal
o' :n=11
'Q :n=28

50

Dyrenesomble merketi Åsneshaddeen nordligtil østligtrekkretning(figur7.2).Færrelangt-trekkende
(> 50 km)blefunnetherenn
i GausdalVestfjell(figur 7.4). Ensammenligningmed den fordelingenavtrekkdistanser
somblefunnet blantkyr merketi Løtenog
Stor-Elvdali Hedmark(Sætherog Heim1991),vistevandringerav
et tilsvarendeomfang somfunnet blant dyr fra Åsnes(figur 7.5).
Ingensignifikantforskjellblefunnet i fordelingenav trekkdistanser
mellomdisseto gruppenedyr,hverkenfor okserellerkyr.

40
30
20
10
0
70

d) Åsnes

9 :n=27

Ensammenligning
av trekkmønsterene
i Hedmark(figur 7.6)viser
at dyr merketi sammevinterbeiteområde
har sværtlikevandringsveier.F.eks.i Stor-Elvdal
og Åsnesvarbestemtetrekkretningerframherskende.Ingenav cWrene
i Stor-Elvdal
trakk mot svenskegrensa.
Selvom et stort antalldyr samleter merketi Hedmark,manglervi
fremdelessommerobservasjoner
av radio-elgi storeområderav fylket.

20
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0
70
60
50
40
30
20
10
0

<10

10-20

20-50

>50

Trekkdistanse
(km)

Figur7.4
Fordelingav trekkdistanser
til voksneokserog kyr i de tre undersøkelsesområdene
med trekkelg.n=antalletdyr. Hvertdyr har bidratt
medbareen distanse. Thedistributionof migrationdistancesbetweenthesummerand winterhomerangeof adultmoosecowsand
bullsin the threestudyareaswith a seasonalmigrationpattem.
n=numberof animals.Onlyone distanceis computedper animal.

Figur7.5
Sammenligning
av fordelingen
avtrekkdistanser
til dyrmerketiÅsnes
og i Stor-ElvdalLøten
i Hedmark.- Thedistributionof migrationdistancesof moosecollaredin knes andStor-EkdallLøten
in Hedmark.
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Elgobservasjoner i Hedmark.
K,jønn: ku, a[der: 2-13
Ar: 85-90, periode: juni-sep
Antall dyr 73, totalt antall plot 767
O

Merkeområde

35 km

oppang
Stor-Elvdal
loten

Asnes

414;
4 ni)

na

QID

um

Figur 7.6

til voksnekyr merketi
Trekkmønster
og Åsnesi Hedmark.
Løten,Stor-Elvdal
- Thepattem of movementof adult
cows radiocollaredon the wintergrounds in Løten, Stor-Elvdaland
Åsnes.
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7.6 Etableringsmønster

I Tromsble det funnet langt mindreretningsbestemte
trekk enn
de sørnorsketrekkbestandene
(figur 7.3). Dyrmerketi Bardu-og
Målselvdalentrakk langshoveddalførenebåde ut mot kystenog
inn i landet. Størstedelenav dyrene som om våren trakk ut fra
Bardu-dalen,bevegetsegi en sør-til nordvestligretning ut mot
kysten.Fleredyroppholdtsegimidlertidom sommereni innlandet
(Tornetrask,Vassdalen,Fossbakken).For dyrenemerket i Målselvdalenvar to hovedtrekkretninger
framtredende(figur 7.3). En
gruppe dyr trakk til områdenerundt Balsfjorden.Denandre hovedgruppendyr fulgte Målselvdalentil fjord-distriktenei Lenvik.

Somet mål for gradenav utvandring,benyttetvi den lengsteavstandenmellomen posisjontil morai periodenjuni-septemberog
en posisjontil kalveni periodenjuli-oktoberdet andreleveåret.Ved
å velgedisseperiodenevillevi unngåå få medkuasvandringeri forbindelsemedbrunstensamtidigsomvi får inkludertobservasjoner
av kalvergjort underjakta.
I Tromsble det funnet en klar forskjellmellom kjønnenei graden
av utvandring.Alleoksekalvene
(n= 6) befantsegmindreennei mil
fra morai denneperiodenmenskukalvenehaddeen størretendens
til å vandreut (X2 = 10.69,p < 0.01).Dennekjønnsforskjellen
var
imidlertidinfluertav at oksekalversomoppholdtsegi nærhetenav
morahaddestørresjansefor å bli peiletp.g.a.kortererekkeviddepå
øresendere.
Oksekalver
somvandretskullelikevelbli rapporterttilbake som fellinger under jakta. I det totale merkematerialetfra
GausdalVestfjell,Hedmarkog Tromsvar det også en tilsvarende
kjønnsforskjell
i gradenav utvandringmellomde to kjønnene.

7.4 Vandringer i forhold til kjønn
Gjennom"Elg-skog-samfunn"
blehovedvekten
avmerkingenelagt
på hunnclyrene.
Forå få tilstrekkeligmaterialstørrelse
ogsåfor oksene,ble i tillegg resultatenefra merkingenei Stor-Elvdal
og Løten
inkluderti de følgendeanalysene.Dersomman betraktermaterialet fra de trekkendebestandene
somet hele,vardetingensignifikant
(figur
forskjellermellomkjønnenei fordelingenav trekkdistansene
7.7, X2 = 3.78,p > 0.1, d.f. = 3). Detvar imidlertiden svaktendens
til at en størreandelav okserenn kyroppholdtseginnenforen avstandpå 20 km fra merkestedet
(figurene7.8, 7.9 og 7.10).

I Tromsetablerteet stortantallungekyr seglangt unnamorasoppholdssted(figur 7.12). Fleredyr befantsegmer enn 40 km unna
morasleveområde.Ogsåi knes vandretflere kyr ut fra det områ-

Denneforskjellenvar spesieltstor blant dyrenemerketi Gausdal
Vestfjell(figur 7.1 og 7.8). Herble 54 % av oksenefunnet innenfor en radiusav 20 km fra merkestedet.Derimottrakk82 % av kyrne lengereenndette.Fordelingen
av trekkdistanser
varderfori dette områdetsignifikantforskjelligfor de to kjønneneP(2= 9.36,d.f.
= 3, p < 0.05).I ingenav de tre andreområdenebledet ikkefunnet
signifikantekjønnsforskjeller
i vandringslengde
(figurene7.2, 7.3,
7.8, 7.9 og 7.10) (Sætherog Heirn1991).
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7.5 Betydningen av snøforholdene
for trekkets omfang

10

0
Vintrene1988/89og 1989/90mangletlengreperiodermed snødekkei de lavereliggende
deleneav Hedmark.Ensammenligning
av
trekkforløpetdisseårenemeddet restenav undersøkelsesperioden
vil derforgi en beskrivelse
av effektenav variasjoneri snøforholdene for trekketsforløp.
Fraværet
av snødekkemedførteat trekketfullstendigendretforløp
(figur 7.10).Dyrenetrakk kortereog ble ståendelengrenord i nærmeretilknytningtil sommerområdene.
Heroppholdt de segsærlig
i habitattypersomvar lite brukt de andrevintrene,nemligi bratte
lier med hogstmodengranskoghvorde beitet blåbærlyng.
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>20-50
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Figur7.7
Kjønnsforskjeller
i fordelingenav vandringsdistanser
til eig merketi
områdermedtrekkeig(GausdalVesttell,Åsnes,Stor-Elvdal,
Løten,
Bardu-og Målselvdalen).
- Thedistributionof migrationdistances
in relationto sex for mooseradiocollaredon winter groundswith
migratorymoose(GausdalVestfjell,Åsnes,Stor-Elvdal,Løtenand
Målselvdalen).
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Elgobservasjoner i Gausdal.
Kjønn: okse,
2-13
Ar: 84-86, periode: juni-sep
Antall dyr 5, totalt antall plot 23

Figur 7.8

Sommeropphokissted
til voksneokser
merketi GausdalVestOell.
- Thelocationsduringsummerof adult moose
bulls radiocollared on the winter
groundsin GausdalVestgell.
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Elgobservasjoner i Aasnes.
Kjønn: okse, alder: 2-13
Ar: 85-90, periode: juni-sep
Antall dyr 5, totalt antall plot 19
10 km

0

Merkeomte

Figur 7.9

til voksneokser
Sommeroppholdssted
merketi knes. - Thelocationsduring
summerof adult moosebulls radiocollaredon the winter grounds in
knes.
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Elgobservasjoneri Troms.
1fiefnn: okse, alder: 2-13
Ar: 84-90, periode: juni-sep
Antall dyr 7, totalt antall plot 93
Merkeområde

25 km

41(
inn es

Barde

Figur7.10
Sommeroppholdssted
til voksneoksermerketi Barduog Målselvdalen
i Troms.- Thelocationsduringsummerof adult moosebullsradiocollaredon the wintergroundsin Barduand Målselvdalen
in Troms.
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Elgobservasjoner i Aasnes.
Kjønn: ku, afder: 2-13
Ar: 85-90, periode: jan-mars
Antall dyr 5, totalt antall plot 100
10 km
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Merkeområde
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Figur7,11
Posisjonenfor ulike år i februar eller
mars til kyr merket på vinterbeitei
Åsnes,men med sommeroppholdssted i nærheten av Osen-sjøen.Annualvariationin the /ocationduring
Februaryand March of adult cows
with summerhomerangesin thesurroundingsof Osensjøen.
knes.
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dethvordevarfødt. Likevelvarutvandringen
mindreherenni Troms
(figur7.12).Mensmerenn halvpartenav dyrenei Åsnesmaksimalt
befantsegmindreenn 10 km unnamora,vartilsvarende
andel35
% i Troms.
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7.7 Diskusjon
I forbindelsemed rapporteringen
av denførstefasenav "Elg-skogsamfunn"bledet foreslåttat trekkmønstrenehosnorskelg kunne
delesinn i tre hovedkategorier
(Sætheret al. 1987 b, figur 7.13).
Denene hovedtypen(A i figur 7.13) bestoav bestanderhvordyrenevarrelativtsIllsjonære
gjennomheleåretmedsmåforflytninger.
Østfoldelgenkan tjenesomet eksempelpå dennetypen(Hjeljord
og Knutsen1987).I denandrehovedtypen(Bi figur 7.13)trakkdyrenerelativtlite retningsbestemti varierendelengde.Bådetrekkforholdenei Tromsog Nord-Trøndelag
(Lorentsen
et al. 1991)kan
beskrives
ved hjelpav dette mønsteret.I den sistehovedtypen(C i
figur 7.13) skjerdet en klart retningsbestemt
forflytningaven stor
andelavvinterbestanden
mellomet vinter-og et sommerbeiteområde.Detkanoppfattessomen variantav dennesistetypennåren
bestandbenyttervinterområdettil en annenbestandsomsommerbeite.Dettesistetilfelleer observerti Opplandhvordyr fra vinterbeiteområdene
i MurudalenbrukteGausdalVestfjellsomsommerbeiter(Sætheret al. upublisert).

LJ Åsnes:n = 7
Troms:n = 26

<10
Maks distanse mellom
mor og kalv (km)

Devandringsdistansene
somblefunnet i våretrekkendebestander,
var kortereenn det somer beskrevetfor flere svenskebestander
(Sandegren
og Ahlqvist1980,Cederlundet al. 1987).Snøforholdene
harsannsynligvis
en storinnflytelsebådepåtrekketsforløpog valgav
vinterbeiteområde
(Sweanor
og Sandegren
1989,figur 7.10).Deofte
langetrekkenemellomsommer-og vinterbeiteområder
i Sverigekan
tydepåat de topografiskeforholdenei Norgegjørat elgenslipperå
vandresålangedistanser
for å finne tilfredsstillende
leveområder.

Figur 7.12

Maksimumdistansemellomenposisjontil moral periodenjuni-septemberog en posisjontil kalveni periodenjuli-oktober.- Themaximum distancebetween a locationof the mother during JuneSeptemberanda locationof the calf duringJune-October.

Hovedtyperav trekkmønsteri norskeelgbestander

MOOINEN 111.,

Figur 7.13

Skjematiskframstillingav hovedtypene av trekkmønsterhosnorskeeigbestander(setekst for nærmerebeskrivelse).- A schematicpresentationof
themaintypesof migrationpatternin
Norwegianmoosepoulations(seetext
for furtherdescription).

Sommer Vinter
Bestand
1
Bestand
2

Cl
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valtningvil derforværeavhengigav at man innføreren stammevis
betraktningsmåte,uavhengigav administrativegrenser,og at avskytningenvurderesinnenforregionensomhelhet.

områder,kantjeDisseresultateneviserat små,relativtavgrensete
for eig fra storeområder.Alle skanne somvinteroppholdssteder
er svært
avtrekkelgviserat dissemønstrene
dinaviskeundersøkelser
Sweanor
(Andersen1991,Cederlundet al. 1987,
tradisjonsbundent
og Sandegren1988, 1989).Dette illustrereskanskjebestved until Andersen(1991) i GausdalVestfjell.Storefangdersøkelsene
stanleggfra helttilbaketil 5000år f.Kr.f.er plassertmidt i de trekkveienesomelgeni dag benytter(figur7.14).
gjørdetsannsynligvisvanskelig
Dennesterketradisjonsbundentheten
å endretrekkforløpetved hjelpav viltstelltiltak,somf.eks.beiteforbedrendeinngreplangstrekkruten.Elgenvil medstor sannsynligstraksde utløsende
het trekketil de vanligevinterbeiteområdene
opptrer.
snøforholdene

Gradenavstedtrohetsyneså væremindrei Tromsenn i Åsnes(figur
er vanskelig,tyderma7.12).Selvom en kvantitativsammenligning
et al. 1991)og Troms
(Lorentsen
terialetpåat i bådeÅsnes,Trøndelag
størreenni svenblantungekyrframorasleveområde
er utvandringen
har vist at både sommerske bestander.Svenskeundersøkelser
(Cederlundet al. 1987)og vinterområder(Sweanorog Sandegren
avderhvormorabefinnerseg.Imidlertid
1988)gjernevelgesi nærheten
av dataenefor forfor htenog presentasjonen
er materialstørrelsene
er mulig.
vurderingavforskjellene
skjelligetil at en statistisk
i Troms(figur7.12)viserat de sentraleomSpredningsmønsteret
tjenersomen kildefor kolonisenng
rådenei Bardu-og Målselvdalen
vil derntskogenelangsdissevassdragene
avytterdistriktene.Elveka
for væreav sentralbetydningfor elgeni Tromsbådesomved nyrekrutteringtil andreområderog somvinterbeite.I forbindelsemed
evenbørdet leggesstorvektpå å identifisere
viltområdekartlegging
ogsåandrestederi landet.
tuelt lignendenøkkelområder

De relativtlangevandringenemellomsommer-og vinterområder
gjørdet nødvendigat elgforvaltningensessomen helhetoverstørreområder.Sidenelgenunderjaktaofte oppholderseglangtunna
og vinmå balansenmellombestandstetthet
vnterbeiteområdene,
terbeitetilbudopprettesgjennomat avskytningeni størresammenhengendeområderbetraktessomen helhet.Enbiologiskriktigfor-

Vinterområde
ai~

Trekkrute
funnsted
Arkeologisk

dyri kommunen
ex20 Andelavradiomerkede

GA

•

LI
50
0

20 km

N-A
50

N-L
GJ

50

Figur 7.14
Trekkforløptil elg merket på vinterbeite GausdalVestfjelli relaVontil lokaliseringav fangstanleggfra steinalderen.GA=Gausdal,L1=Lillehammer,
N-A=Nord-Aurdal,N-L=NordreLand,
GI=Gjøvik. ThePatternof Migration
of mooseradiocollaredon the winter
groundsin GausdalVesitellin relation
to the location of constructionsof
trapsfrom stoneage.
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8 Faktorersom bestemmer
kroppsvekt

7.8 Forvaltningsmessigekonsekvenser
Tilpasningenmellombeitegrunnlagog elgstammensstørrelsebør
førstog fremstskjegjennomregulæravskytning.Uttaketbør deroverstørreregionerfordielgeni jakttidenofte
for sesi sammenheng
oppholdersegi heltandreområderennom vinteren.Dettekankun
oppnåsgjennomat elgstammenforvaltessamletsomen biologisk
enheter,somf.eks.
av lokaleforvaltningsmessige
enhet,uavhengige
kommuner.

8.1 Innledning
I de foregåendekapitlenehar vi beskrevethvordanelgenutnytter
sinetil uliketider av året.Vi har funnetat det eksisleveområdene
tererstoreforskjellerbådemellomområderog mellomindividerinnenet område.Vi vil i defølgendeavsnittbeskrivehvordanslikeforskjeller i områdeutnyttelsepåvirker elgens bestandsdynamikk.
er å kunneforutsihvordanen elgbestandvil forandre
Målsettingen
segsomen følgeav endringeri miljøbetingelsene.

fra Tromsviserat småområderkantjenebådesomvinResultatene
terbeiterog somkildefor koloniseringav nyelokaliteter.Slikenøkutvikling
kelområdervil spilleen avgjørenderollefor eigstammens
og børderforspesielttas hensyntil i arealforvaltningen.

er en viktig koblingmellommiljøog bestandsutKroppsstørrelsen
vikling(Sæther1985,Sætherog Haagenrud1985a).Problemeter
at vi i dag har mangelfullkunnskapom hvilkeforhold sombestemEnrekkehypoteserer framsatt
kropps-størrelse.
mer hjortedyrenes
hoshjortedyr:
for å forklarevariasjonene

(Lorentsenet al. 1991)
Trekkforholdenei Troms,Nord-Trøndelag
og Rana(Bøpers.medd.)viseren tendenstil at vandringsmønstrene er bestemtav de topografiskeforholdene(storedalføreretc.).I
disseområdeneskjerdet en dreneringav elg fra storeområderned
i dalbunnene.
vinterbeiteområder
til bestemteavgrensete

harvistat bådekalFlereundersøkelser
Tilbudetav sommerbeite.
vevekterog åringsvekterer avhengigav tilbudet av sommerbeite.
vedbeitetsomdirektepåvirkerhastigheteni oppDeegenskapene
er imidlertidkjent barei et fåtalltilfeller
byggingenav kroppsvevet
somer utførtblant
Undersøkelser
og da gjernehosdyri fangenskap.
annetpånorskelg (Sæther1985),hjort (LangvatnandAlbon 1986)
har
og villrein(Skogland1984),tyderpåat værtypenom sommeren
gjennomen innvirkningpå kvaliteten
stor betydning,sannsynligvis
av beiteplantene.
ellerbiomassen

1Sør-Norgeer derimot trekkforholdenelangt mer kompliserte.
kankryssehverandrepå lite forutsigbaremåter.Hervil
Elgtrekkene
for en korrekt
avelg væreet sværtviktig hjelpemiddel
ractiomerking
av elgstammene.
avgrensning

Antallkalver.Elgenskitlersegfra hjort og villreinvedat den regulærtproduserertvillingkalver.Flereårsakerkanmedføreat gjennomsnittsvektaav tvillingkalverblir mindreenn for enkeltkalver.
Kostnadenfor morablir større,slikat tvillingkalverfår mindremelk
enn en enslig kalv. Gode beiteplanter blir fortere spist opp.
Tvillingerkan ogsåtenkeså reduserebeite-effektivitetentil hverandre.

Ennyfødtkalver avhengigavtilgangpå för av
Kalvingstidspunkt.
høykvalitet.Sidenplanteneskvalitet(vanligvisuttrykt i form av foravtarutoversesongen(VanSoest1982,Robbins1983),
døyelighet)
vil det væreviktig for kalvenå bli født på det optimaletidspunkti
forhold til utviklingstrinnetav beiteplantene.Kalvingstidspunktet
vil derfor kunneantaså påvirkekalvenesmulighettil å byggeopp
lengdenav periodenhvor
gjennomat det bestemmer
kroppsreserver
kalvenhartilgangpå beiteplanterav høykvalitet.
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bestemmesi sin tur gjennomdrektighetspeKalvingstidspunktet
Dersomlengdenav drekriodenslengdeogparringstidspunktet.
være
tighetsperiodenvarierer,vil dennevariasjonensannsynligvis
Vi vet i dagliteom i hvorstor
egenskaper.
bestemtavvinterbeitenes
gradslikvariasjonforekommerhoshjortedyr.Skogland(1990)fant
til villreinimidlertidsterkeindikasjonerfor at drektighetsperioden
som
simieneøktenårtilgangenpå lavble redusert.Demiljø-faktorer
startavbrunster ogsådårligkjent hosklauvdyr.Bunnell
bestemmer
fjellsauat dennevarnøyebestemt
(1982)fant hosnordamerikansk
av breddegraden.

Brunsttidspunkt

Sommerbelter

Tilgjengeligenergi om vinteren.Vinterener ved vårebreddeKnapphetpåtilgjengfor hjortedyrbestandene.
graderflaskehalsen
eligenergipå denneårstidenkanpåvirkevektenepåto måter.Som
nevntover,kanmu/igensdårligevinterbeiterføretil en utsettelseav
er knyttettil tilstanden
Denandremekanismen
kalvingstidpunktet.
somdyretkommerigjennomvinterenmed. Vektendyret har om
høstenkan tenkesbestemtav størrelsenpå dyretvedutgangenav
vinteren.Spesieltvil en slikvariasjonværeviktig dersomalle indivigjendeneharomtrentsammeevnetil å byggeopp kroppsreserver
nom sommeren.

Vinterbeiter

Fadselstidspunkt

Kalveveht

til
Egenskaper
mora

Tvillingrate

Figur8.1

hos
framstillingavdefaktorersompåvirkerkalvevekten
Skjematisk
kan værepåvirketav bådetetthetav dyr,beiteelg. Vinterbeitene
tilgangog snømengde(setekstog kapittel 3). - Schematicpresentationof the factorsinfluencingthe calfweightof moose.The
winterfood supplymaybe influencedof the populationdensity,
andsnowdepth(SeeChapter3 and text).
browseavailabiilty

Energi-opptaketom vinterener bestemtav tre forhold: beitenes
kvalitet,kvantitetog tilgjengelighet(jfr. kapittel3). Ved sidenav
for vinterbeiteplanter,vil tilbudet av
habitatetsproduksjonsevne
vinterfar i sin tur være bestemt av tettheten av dyr. Tilgjengelighetenav beiteplanteneer hovedsakligbestemtav snømengden.Litesnøgir lett tilgang på beiteplanterav høy kvalitet
(f.eks.blåbær).

8.2 Faktorer som bestemmer variasjoner i kroppsvekt innen en
bestand

harfunnet en samForeldrenesstørrelse.Mangeundersøkelser
menhengmellomegenskapenetil foreldreog avkom.Slikesammenhengerkan oppståpå flere måter.En høyarvbarhetvil medtil foreldrene.Enslikhøygrad
føreat avkommetarveregenskapene
av arvbarheter sjeldenfunnet i bestanderav ville dyr. En korrelasjonmellomf.eks.vektentil mor og datterkanimidlertidogsåoppståvedat beggedyroppholdersegi sammemiljø.Dersomde forhold somgir høyvekt hosmora ogsågir tunge avkom,vil vi få en
nær sammenhengmellomvektentil mor og datter,uten at geneårsak.
tisk bestemtarvbarhettrengerå væreen medvirkende

Enforståelseav de forholdsomforårsakervariasjoneri kroppsvekt
kanværeen viktig innfallsvinkeltil å forstå hvordanmiljøetpåvirker elgen. Derfor ble det i oppbyggingenav merkeprogrammeti
lagtvekt på å utarbeideet oppleggsomskul"Elg-skog-samfunn"
defaktorersompåvirkerforskjeller
le gjøreossi standtil å bestemme
i kroppsvektinnenen bestand(sekapittel2). Detteble gjort gjennom at merkingenble spesieltkonsentrertom kukalvertil allerede
radiomerketekyr. Bådetopografienog værforholdenei undersøgjordeossi standtil innenforde foreliggendeøkokelsesområdene
nomiskerammerå remerkeen relativtstorandelav dissekalvenei
de følgendeår. Spesieltvisteforholdenei Tromssegå væresvært
gunstigfor å gjennomføreet sliktopplegg.I dennebestandenvelger også kukalveneleveområdeuavhengigav mora i langt større
grad enn i Sør-Norge(sekapittel7). Dettemedførteat vi i Troms
somde merketekalvene
fikk storspennviddei de miljøbetingelsene
voksteopp under.

mellomde ulikehypoteseneer skjematiskframstiliti fiForholdene
gur 8.1 Somdet herframgår,kanen miljøfaktor(f.eks.tilbudetav
vinterbeite)ha flereforskjelligeeffekter.
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Gjennomet slikt merkeoppleggkanen derforveden nøyeoppfølinging av kalvingensforløp og en kartleggingav beiteressursene
av
holdbarheten
vurdere
vinter
som
sommer
nenforleveområdene
de ulikehypoteser(figur8.1) somer antatt å forklarevektvariasjonerhoselg.

medavstandpå 25-200m. Avstandenmellom
nenforleveområdet,
flateneøkte med arealetav leveområdet.Pådisseflateneble den
> 10
av alledominante(dekningsgrad
horisontaledekningsgraden
%) feltsjiktarterbestemttil nærmeste10 %. I tillegg ble ogsådekningsgradenbestemtfor alle arter hvor minsten plantepå flata
var høyereenn 50 cm (sekapittel4).

8.2.1 Metode

Påhver femte flate ble en kvadratiskramme på 1 m2 plasserti
den vegetasjonstypensom var mest typisk for flata. Her ble alt
levendeplantematerialeklipt og veid. Påden måten oppnådde
man et anslagover den tilgjengeligebiomassenav de ulikefeltsjiktartene.

Elgenbleveid undermerkingved hjelpav en digitalvekt koblettil
er
meddenneprosedyren
løftekrok.Veienøyaktighten
helikopterets
antattå liggeinnenfor+/- 25 kg av denoppgittemåling.Analysene
i vekt mellomku og datterer basertpåveiingoversammenhengen
er på sammetidspunkt.

Materialetinnsamletpådennemåteni periodenjuli-augustblebeav beitenyttet til å karakteriseretilbudet og sammensetningen
til kyrne.Forekomstenav en art ble beplantenei leveområdene
hvorarregnetsomandelenav dettotaleantaIIflateri leveområdet
avarten(ellergruppeavarter)blebestemt
ten forekom.Biomassen
beregnetfor alleveieflateneinnenforlesomgjennomsnittsvekten
veområdet.

Tidspunktetfor merking,og dermedveiing,variertemellomårene.Ingensammenhengble funnet mellomtidspunktfor veiingog
til kalvene.Deter derforani gjennomsnittsvekten
årsvariasjonen
tatt at variasjoneni vekt p.g.a forskjelleri veietidspunkter av iiten betydningi forhold til variasjonensomskyldesandre faktorer.Ingenkorrigeringav vektenei forholdtil veiedatoer derforforetatt.

til
I de tilfellenehvormorahaddetvillinger,blegjennomsnittsvekten
kalvenebenytteti beregningene.

(som
ble kyrnesjekketregelmessig
Forå fastslåkalvingstidspunktet
regelhver 3.-4. dag) i løpet av kalveperiodentil en eventuellkalvinghaddeskjedd.Med kalvingsdatomenesherden tidligstmulige dato som kalvingenkunneha skjedd.Denneble basertpå en
samletvurderingav størrelsepå kalveneog eventuelleendringer
i kuasatferd i løpetav besøkene.Sjansenfor å fastslåkalvingsdato utoversesongenavtokfordi feltsjiktetog utviklingenav løvverket redusertesiktenog mulighetentil ubemerketå nærmesegkyri maunderrepresentert
ne.Seinekalvingerer derfor sannsynligvis
terialet.

8.2.2 Variasjoner i kalvevekter hos Tromselgen
Vi lykteså remerkeog veie 13 åringersomvar merketsomkukalv.
blefunnet mellomstørrelsesomkalvdenførEnnærsammenheng
vinter(figur8.2,
stevinterenog vektensomåringvedetterfølgende
r=0.67,n=13, P< 0.05).Dette innebærerat ca. 45 % av av variasomåringer forklartvedvektensomkalv.Deforsjoneni størrelsen
hold sombestemmerkalvevektenederforogsåer Viktigefor størrelsenseinerei livet.

i bestandenble bestemtut fra en analyseav
Ovuleringstidspunktet
innsamletfra kyr skutt underjakta.Andelenav de
kjønnsorganene
voksnekyrnesomhaddeovulerti perioden1.-10.oktober ble benyttetsomet estimatpå brunsttidspunktet.Hensiktenmed å bare
brukedyr skutt i løpetav denneperioden,varå minskeeffektenav
regionalevariasjoneri jakttid.

Morasvekt
til kalvenvarikkekorrelertmedvektentil morasamLevendevekten
blefunnet
mevinter(r = 0.09, n 10,p > 0.1).Ingensammenheng
mellomkalvevektentil mora og størrelsenpå de kalvenehun seinerefødte (r = 0.37, n = 6, p > 0.1). Imidlertidble det funnet en
til moraog størrelsen
mellomåringsvekten
sværtnærsammenheng
på kalvenhennes(r = 0.92, n = 5, p < 0.05).

ble beMengdenav tilgjengeligvinterbeiteinnenforleveområdene
stemtsombeskreveti kapitlene3 og 6.

var signifikanttyngreenn tvillingkalver(figur 8.3, p =
Enkeltkalver
4.76, d.f. = 1.33,p < 0.05).Enforklaringpå dette kunneværeat i
år hvordet ble født få tvillingervar det tunge kalver.Enkovariansanalyse(medår som kovariat)viste imidlertidat dette ikkevar tilfelle.

Om sommerenbeiterTromselgennestenutelukkendepå planteri
feltsjiktet(kapittel4). Envurderingav næringstilbudetmå derfor
baseresegpå et anslagav förproduksjoneni feltsjiktet.Om sommerenoppholdt de voksnekalveførendekyrneseginnenforet relativt begrensetområde.Det ble lagt ut sirkulære50 m2 flater in-
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Fødselsdato
et al. 1991)
av kaMngenetil norskelg (seogsåLorentsen
Hoveddelen
foregår i de sisteto ukeneav mai, og de første to ukeneav juni.
Innenforet områdekunnedet imidlertidværesværtstorvariasjon
til kalvene.Selvom størstepartenav kalvingen
i fødselstidspunktet
mai-juni,kalvetikkeenkelte
i f.eks.Tromsskjeddei månedsskiftet
kyr før i sluttenav juni. I tilleggtil forskjellermellomår (seseinere),
kunneen stor del av dennevariasjonenforklaresved en forskjelli
og erfarnemødre.
kalvingstidspunktmellomførstegangsfødende
Forskjelleni kaIvingsdatofor alle år mellomdisseto gruppenekyr
var ca. 1 uke (figur8.4, forskjelleni gjennomsnittligkalvingsdato
var signifikant,F = 10.09,d.f. = 1, 61, p < 0.01).Ved at kyrnevar
vanskeligereå sjekke,og ogsåble kontrollert mindrehyppigutoen del av de seinestfødte kalvene
ver sesongen,ble sannsynligvis
oversett.Detteinnebærerat forskjellenmellomførstegangsfødenstørreenn
sannsynligviser
de og erfarnemødrei kalvingstidspunkt
uttrykt i figur 8.4.

26

170

10

1S 160

1

200

Figur8.2
Sammenhengenmellom vekten om
vinterensomåring og vektasomkalv
året før hos elgkyri Troms,- Therelationship between yearlingsand calf
weight of femalemoosein Troms.

2

Antallkalver
vedfødselen
Figur8.3
i Troms.
om vinterentil enkelt-og DVIlingkalver
Gjennomsnittsvekten
- Themeanwinter weightof singleand twining ca/vesin Troms.

i
varierteimidlertidikke i forhold til dissevariasjonene
Kalvevekten
(r = -0.07,n = 24, p > 0.1).Selvom forskjelleni
fødselstidspunktet
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14.6

9.6

blefunnetmellomforekomstenav noenart inIngensammenheng
avhanghellerikke
Kalvevekten
og kalvevekten.
nenforleveområdet
avandelenav flater innenforleveområdethvor minsten avde preferertebeitearteneforekom(r = 0.15, n = 11, p > 0.1).

(b) Troms

(a) Åsnes

n=13

n=5

av kalblederimotfunnet mellomstørrelsen
Ennærsammenheng
venog den gjennomsnittligebiomassenav planterinnenforlevevar bådekorrelertmed den totale biomasområdet.Kalvevekten
avturt (Sæther
av bregnerog biomassen
seni feltsjiktet,biomassen
mellomden
og Heimin prep.).Imidlertidvardet ingensammenheng
av preferertebeiteplanterog kalvevektene.
totalebiomassen

4.6

o

n=57

1,5
1:3

Ch

n=31

A=
> 305

morvekt,fødselstidspunkt
Etkomplettdatasettmedplantebiomasse,
vartilgjengeligfor 12 kalver.
og antallkalvervedfødselstidpunktet
av dissevariablenevisteat den totaEnmultipelregresjonsanalyse
le biomasseni feltsjiktetvar den faktorensom bestforklartevariasjoneni kalvevekt.I tillegg forklarte antall kalverved fødselstidsIngenanpunkteten signifikantandelavvariasjonen,kalvevekten.
drevariablerkunneforklarenoe merav variasjonen.I Tromsblealttyngst.
medstor planteproduksjon
såensligekalveri leveområder

25,5

20.5

Første
gangs
fødende

Eldre

Eldre
Første
gangs
fødende

Betydningenav fødselsår
Det ble ikkefunnet noensignifikantforskjellmellomårenei gjenav kalveneom vintereni løpetav undersøkelsesnomsnittsvekten
perioden(1985-91)(F= 0.44, p > 0.1, d.f.=6,32).I disseanalysene
ble det barebenyttetdatafra kyr somhaddehatt kalytidligereog
hvorvektdatavartilgjengeligfra minimum2 vintre.

Figur 8.4

og erfarne(kalvingsikkertkontil forstegangsfødende
Kalvingsdato
staterttidligereår) hoskyr i knes og Troms.n=antallet.Stolpenrestandardawik.- Thecalvingdateof primiparousand expresenterer
periencedfemalesin Åsnesand Troms.n=numberof females.The
bar represents1standarddeviation.

Ennærmereanalyseav materialetvisteimidlertidstoreårsvariasjoforforekomdersommantok hensyntil individuelle
neri kalvevekter
skjellermellomkyrne.Ideeltsettskullemanbareha benyttetvektene til kalverav mødrehvoravkommetvarveidet gitt antallår gjenPåden måtenkanmanunngåat
nom heleundersøkelsesperioden.
ett år awiker p.g.a.at utvalgetav kyr skillersegut fra restenav perioden.Innenforde foreliggendeøkonomiskerammervardet ikke
muligå oppnået sliktutvalgav dyr.Imidlertidkanvi gjennomentomelavvariasjoner
anslådenrelativebetydningen
veisvariansanalyse
kalfor
mødrene
lomår i forholdtil individuellevariasjonermellom
forskjeller
individuelle
visteat både
vevekteni Troms.Denneanalysen
mellomrnødrenei vektenpå avkommet(F= 18.21,d.f.= 11,32,p
< 0.001)og forskjellermellomår (F= 13.69,d.f.= 6,32, p < 0.01)
forekomi materialet.I tilleggawek avkommettil noenkyr enkelte
(F= 11.21,d.f.=
kalvevekten
år signifikantfra dengjennomsnittlige
15,32,p < 0.01).

fødselsdatomellomden seinestog den tidligstfødte kalveni dette materialetvar mer enn en måned,gavdette segikke utslagpå
forskjelleri størrelsenetterfølgendevinter. Kalvevekteni Tromser
derforforholdsvisuavhengigav fødselstidspunkt.
Tilbudetav sommerbeite
sammensetmellomsommerbeitets
av sammenhengen
Analysene
bleforekomst
bledelti to. I de førsteanalysene
ningog kalvevektene
og biomasse(seover)av alle artersomforekompå merenn 50 %
avflatenebenyttet.Dettefor å unngåat verdien0 får en sværtstor
i materialetog dermedskaperuheldigestatiskeegenrepresentasjon
skapervedfordelingen.I tilleggbleen analyseforetatt avsammenhengenmellom kalvevekterog forekomstog biomasseav preferertebeiteplanter.Med preferertebeiteplantermenesherartersom
bleobservertbeitet på mer enn45 % av alleflater medkonstatert
elgbeitingog hvorartenforekom(sekapittel4). Dettegjaldtarteturt, geitrams,marimjellespec.,skogburkne,mjødurt,
neelvesnelle,
sauetelg,høymolespec.og strutseving.

Dennestorevariasionenmellomår kan kanskjebestillustreresved
til dekyr hvorkalveneerveidgjeni kalvevektene
hjelpavvariasjonen
til ku nr. 533fra 111kg i
nom flereår. F.eks,variererkalvevektene
1986til 187 kg i 1990(figur8.5). Variasjonenmellomår i vekten
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på avkommettil dennekua var derfor like stor som den en finner
til kalvenei ulikenorskeelgbestander
mellomgjennomsnittsvekten
(jfr. kapittel8.2.5).

n=6

(a) Åsnes
14.6

variertesignifikant
Ikkebarevekten,menogsåkalvingstidspunktet
mellomårene(figur8.6, F= 2.32,d.f.= 8,35,p < 0.05,barekyrsom
I
haddevært kalvførendetidligereår ble benytteti beregningene).
til dissekyrka/vingstidspunktet
1989varf.eks.det gjennomsnittlige
ne nesten3 ukerseinereenn i 1985.

9.6
4.6

n=4
n=5

30.5
25.5
20.5

kanforklareforblir daom forskjelleri kaMngstidspunkt
Spørsmålet
Selvom det ikkeer en
skjellenemellomindMderog år i kalvevekter.
og vektenpå kaldirektesammenhengmellomkalvingstidspunkt
venetterfølgendevinter(seover),kandet likeveltenkesat relative
kanha betydning.M.a.o.vil da ei ku
variasjoneri kalvingstidspunkt
somjevntoverkalverseintfå relativtmindrekalverett gitt år ennkyr
medtidligerekalvingstidspunkt.

-9,
7,3 19.6

n-7

(b) Troms

14.6

n=8

9.6

n=9

n=7

m/flere
kalvinger

4.6
30.5

kalble funnet mellomdengjennomsnittlige
Ensvaksammenheng
vevektentil erfarnekyr(kyrsomhaddefødt kalvtidligereår)og den
til dissekyrne(r - 0.64,n = 9, 0.1
kalvingsdatoen
gjennomsnittlige
> p > 0.05).Dissedataenekan derfor tyde på at variasjoneri kalvingstidspunktetkanforklareen liten andelavvariasjonenmellom
Imidlertidbledet ikkefunnetnoensammenheng
kyrnei kalvevekter.

25.5
20.5

84

85

86

87

88

89

90

År

Figur 8.6
i gjennomsnittligkaMngsdatotil elgkyrsomhaddekalÅrsvariasjon
vettidligereår i Åsnes(a)og Troms(b).- Theannualvariationin the
motherin Åsnes(a)and Troms(b).
caMngdatesof experienced

200
180

160
140

til kalog gjennomsnittsvekten
kalvingsdato
mellomgjennomsnittlig
venetil erfarnekyretterfølgendevinter(r = 0.14, n = 7, p > 0.1).

120
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8.2.3 Variasjoner i åringsvekt til Tromselgen
86

88

89

90

91

mellomkalve-og
Somnevnttidligere,vardet en nærsammenheng
åringsvektentil ei elgkui Troms(figur8.2). I tilleggviserfigur 8.2
at det eksisterteen forskjellmellomdyrenei vektøkningfra kalvtil
åring.

År
Figur 8.5
om vinterenti1kalvenetil ku nr.
i gjennomsnittsvekten
Variasjoner
5331Bardu-daleni årene 1986-91.Søyleneindikererstandardavviketnår to kalverble veid.- Theannualvariationin the meanwinter weight of the calvesbelongingto no. 533 in Tromsduringthe
years1986-91.Thebarshow 1standarddeviationfor theyearswith
twins.

Denne økningen i vekt var uavhengigav størrelsenpå kalven.
Hellingsvinkelenfor regresjonslinjenmellom åring- og kalvevekt
(1.14)var nemligikkesignifikantforskjelligfra 1 (t = 0.37, p > 0.1).
Dette innebærerat en liten kalvi snitt ikkevokstemer fra det ene
året til det andreenn et stort individ.
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8.2.4 Vektvariasjoner i knes

i løpetavsomI Tromsforlatersomregelåringenmorasleveområde
meren(kapittel 7).1 denneperiodenkan enkeltedyr bevegeseg
overstoreområder.Andre indMderopptrermerstasjonærtog etablerer nye leveområderi de sentraleområdene i Bardu- eller
Målselvdalen.

Materialetsstørrelsei Åsnestillot ikkesammegradavdetaljertanalysesomi Troms.Imidlertidbledet i detteområdetpå sammemåte
Ensammenligi kalvevektene.
somi Tromsfunnet storårsvariasjon
til voksnekyr hvoravkommetvarveid
ningmellomår i kalvevektene
i 1990var60 kg størminimum2 vintrevisteat gjennomsnittsvekten
re enn i 1986 (figur 8.8, F= 10.04,d.f.= 3,11, p < 0.01). Denne
variasjonenvar nært knyttet til midleresnødybdeom vinteren(jad.v.s.størstvektble funneti de vintene medminstsnø.
nuar-mars),

gavsegstoreutslagpå dyreDisseforskjellenei etableringsmønster
fra denførstetil
nesvektdenetterfølgendevinteren.Vektøkningen
den andre vinteren til de kyrne som oppholdt seg i Bardu-eller
sinandresommervar signifikanthøyereenn vektøkMålselvdalen
ningentil de individenesomvandretut fra dissedalførene(figur
8.7, F = 5.44, p < 0.05, d.f.= 1,8).Selvom det ikkevar noen forsom
skjellmellomdisseto gruppenekyr i gjennomsnitts-størrelsen
kalv(F= 0.18, p > 0.1, d.f. = 1,11),varåringsvektentil elgkyrsom
signifikanthøyhaddevært stasjonærei Bardu-ellerMålselvdalen
ereenn hosutvandrendedyr (figur 8.7, F = 5.96, p < 0.05, d.f. =
1,10).

I dette områdetble det ikke funnet signifikanteforskjelleri gjennomsnittligkalvevektmellomulikekyr(p > 0.1).I Åsnesbetyddederfor individuelleforskjellermellomkyrnelangt mindrefor å forklare
forklarte
i bestandenenn i Troms.I beggebestandene
variasjonene
i kalvevektene.
en storandelav variasjonene
imidlertidfødselsåret
Detbørogsåpåpekesat selvom forskjellenikkevarsignifikant,var
det på sammemåtesomi Tromsen tendenstil at avkomav stasjonæremødrei Åsnesvar litt tyngreenn kalvenetil trekkendekyr.
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Figur8.7
(punkt)og vektøkningenfra foregåendevinGjennomsnittsvekten
ter (søyler)til åringer som hadde tilbragt sommereni Bardu-eller
- Themeanwinog i ytterdistriktene.
(sentralområdene)
Målselvdalen
ter weight (cirdes)and the weightincreasefrom the preceedingwinter (bars)of yearling female moose which spent the summer in
Bardu-or Målselvdalen(the centralareas)and thosethat spent the
summerin the outer area.

Figur8.8
Gjennomsnittligkalvevektertil kyr som hadde kalvet tidligere,og
midleresnødybdei periodenjanuar-marsi Åsnesi perioden 198690. Talleneviserantallet dyr veid. Stolpenerepresentererstandardavvik.- Themean calf weight of moose cows, and mean snow
Thenumdepth,duringtheperiod.lanuary-March1986-90in Asnes.
bersshow the number of animalsweighed. Thebars represent1
standarddeviation.
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8.2.5 Regionalevektvariasjoner
Hvoroverførbareog generelleer dissemønstrenesomer funnet i
Tromsog Åsnes?PåsammemåtesominnenTromsble det veden
sammenligning
avvektenei ulikenorskeelgbestander
funneten nær
sammenhengmellomgjennomsnittsvekten
til kalvog åring (figur
8.9, r= 0.80, n= 9, p < 0.01).Storeåringerble funnet i de bestandenehvorkalvevektene
var høyest.
Enbetraktningavfigur8.9 viserat selvom deter en klarsammenhengmellomkalve-og åringsvekti en bestand,gjenstårdet å forklaremyeav variasjoneni åringsvektene.Påsammemåte sominnenTromsbetyrogsåvektøkningenfra førstetil andrehøstmyefor
størrelsendyretoppnår.Leggspesieltmerketil de laveåringsvektene somble funnet i Gausdal-Murudalen
trassi en normalgjennomsnitts-størrelse
på kalvenei dette området.
Deter vanskeligå foretaen kvantitativevalueringav hvilkenhypotese(kapittel8.1)sombestkanforklarede regionalevariasjonene
i vekter.At tilbudetpå sommerbeitehar stor betydningkan bestillustreresved
de høyevektenei Troms(figur8.9).Flereting tyderpå
at vinterforholdeneogsåkan ha betydningfor vektutviklingeni de
yngstealdersgruppene.
I GausdalVestfjellhvordyrenehaddedet
dårligstebeitetilbudetog dermeddet lavesteffirinntaket,varåringsvekteneblantde lavestei landet(figur8.9).

52
KalvingenhosGausdal-elgen
skjeddeca. 10 dagerseinereennbåde
i Hobel,Åsnes,Nord-Trøndelag
og Troms(figur8.10).Sannsynligvis
er denneforskjellenendastørreenn det framgårav materialetfordi fleredyri Gausdalmedusikkerkalvingsstatus
i midtenavjuni seinerepååretbleobservertkalveførende.
Kalvingenmåttefølgeligha
skjeddseintuten at vi klartesikkertå fastslåtidspunktet.Denforsinketekalvingeni GausdalVestfjellkanforklarespåto måter(sekapittel8.1).Forholdspesiellefor dette områdetkan forårsakesein
brunst.Dårligeforholdom vinterenkanogsåmedføreredusertfostervekstslikat drektighetsperioden
blir forlenget.
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Slaktevekt
kalv(kg)
Figur8.9
Sammenhengen
mellomgjennomsnittsvektertil åringskyrog kukalveri ulikenorskeelgbestander.1-Kystdistriktene
i Trøndelag,2GausdalVestfjell,3-Nord-Trøndelag,
4-Sørlandet,5-Vestfold,6Hedmark,7-østfold,8-Vefsndalføret
og 9-Troms.- Therelationship
betweenmeanyearlingandcalf weightin differentNorwegianmoosepopulation.

Eianalyseav regionalevariasjoneri forløpetav brunstenvisteat andelenav kyrnei brunsti perioden1. - 10.oktoberavtokmedøkende breddegrad(figur8.11).I de nordligebestandeneinntraff dermedbrunstenseinereenn i sør.I Gausdalawek ikkeandelenav de
voksnekyrnesomhaddeovulertfra den manskulleforventeut fra
områdetsbreddegrad.Denseinekalvingeni detteområdetkanderfor ikkeforklaresvedhjelpaven seinbrunstperiode.
Årsakenersannsynligvisat de dårligevinterbeitenemedførteen forlengetdrektighetsperiode.
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Åsnes

Troms Gausdal
1

100
90

Figuralo
Andelenav det totaleantalletkalvingersomhaddeskjeddinnenutløpetav
(Fyltsirperioden.(Fytttrekant)-Hobøl,
(Trekant)- Nord-Trøndelag
kel)-Åsnes,
(fra Lorentsenet al. 1991), (FyltfirUkekant)-Tromsog (Sirken-Gausdal.
nummer er regnet ut fra 1.5. som
proportionof the total
startdato.-The
numberof calvingswhichhadoccured
withinthe endof theperiod.Theweek
numberis contedfrom May 1asstartingdate.(Filledtriangle)-Hobøl,(Fillecl
(Triangle)-Nord-Trøndecircle)-Åsnes,
and (Grde)
lag(Filledquadtate)-Troms
-Gausdal.

Figur 8.11
Andelenav voksne(> 3 1/2år) kalveførendekyr skutt i de førsteti dagene
av oktober som haddeovulert,i forhold til breddegrad.1-Sørlandet,2Vestfold,3-efstfold,4-Hedmark
5-Oppland, 6-Nord-Trøndelag, 7Vefsndalføretog 8-Troms.- Theproportion of calf-producingadult (> 3
1/2yearsold)covvsshotduringthe ten
daysof Octoberwhichhadovulatedin
relationto latitude.
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8.3 Diskusjon

8.3.2 Variasjoner I kalvevekter

8.3.1 Kalvingstidspunkt

Kalvevektene
i bådeTromsog Åsnesvariertesterkt mellomår (jfr.
figurene8.5 og 8.8). I tillegg ble det i Tromsfunnet en variasjon
mellommødrei størrelsenpå avkommet.I dette områdetvar det
litesannsynlig
at morasegenskaper
i segselvbestemtekalvensvekt.
Begrunnelsen
for dette er at det eksisterteingen signifikantsammenhengmellomvektenav mor og kalv.Dessutenble det funnet
storevariasjonermellomår i gjennomsnittsvekten
til kalvenetil en
enkelt ku (figur 8.5). Dettetyder på at variasjoneri kalvevektene
er miljøbestemt.

Deforehggende
analysene
viserat hovedårsaken
til variasjoner
i kalvingstidspunkt
mellomkyrvarat førstegangsfødende
kyr kalverseinereennerfarnekyr (figur8.4). I gjennomsnittkalvetdennegruppen kyr ca. 10 dagerseinereenn restenav kyrne.Lengdenav denne periodenoverensstemmergodt med den forskjelleni ovuleringstidspunktsom ble funnet mellom åringer og eldre kyr i
Trøndelag
(Haagenrud
og Markgren1974).Dettekantydepå at forskjelieni fødselstidspunkt
i forholdtil moraskalvingserfaring
skyldes
forskjelleri bedekningstidspunkt.
Dersomdet er et samsvarmellomforskjelleni ovuleringstidspunkt
og forskjelleni fødselsdato
kandettetyde påat parringstidspunktet
bestemmerforskjelleni ka/vingstidspunkt
mellomkyrne.Detteinnebærerat forskjelleri beitetilbudmellomulike kyr (jfr. kapitlene
3 og 4) har litenbetydningfor variasjoneri kalvingstidspunkt
innen
en sesong.
Sammenhengen
mellomtidspunktetfor kalvingog gradenav kalvingserfaringinnebærerat alderssammensetningen
blant kyrnevil
ha stor betydningfor fødselstidspunktettil kalvenei bestanden.
Ungekyrvil i en rasktvoksendebestandutgjøreen størreandelav
bestandenenn i en stabilelleravtagendebestand.Underslikeforhold vil en oppleveat en størreandelav kalvingenevil skjeseint i
sesongen.Enhøyandelav seintfødte kalverkan derforikkedirekte tolkessomet resultatav en økt hyppighetav ombrunsti bestanden(f.eks.somen følgeavoksemangel)
utenat eventuelle
endringer
alderssammensetningen
tas medvurderingen.
I bådeÅsnesog Tromsble det blant kyr somtidligerehaddevært
kalveførende,
funnet en stor variasjonmellomde ulikeårenei det
gjennomsnittligekalvingstidspunkt(figur8.6). Dennevariasjonen
kanforklaresenten somen konsekvens
av forskjellermellomårene i dengjennomsnittligparringsdatoellersomen følgeav en variasjoni vinterbeitetilbudet.Dessverre
tillot ikke materialstørrelsen
hverkeni Tromseller Åsnesen sammenligningav årsvariasjoner
i
ovuleringstidspunkt,
f.eks.basertpåanalyseav kjønnsorgan
avvoksne kyr.Imidlertidvar det lite trolig at årsvariasjonen
i tilbudetavvinterbeitei Tromskanværesåstorat det kanforklareforskjellene
mellom år i kalvingsdato.Disseforskjelleneskyldesderfor mestsannsynlig årsvariasjoner
i parringstidspunkt.

Somnevnteksistertedet i Tromssignifikanteforskjelleri kalvingstidspunktbådemellomulikegrupperkyr i forhold til gradenav kalvingserfaring
(figur8.4)og mellomår (figur8.6). Disseforskjellene
gjenspeiletsegderimot ikke i tilsvarendevariasjoneri kalvevektene. Kalversom ble født sværtseinti sesongen,kunneoppnåden
sammevektensomen kalvsomvarfødt nestenen månedtidligere.
Likeledeshaddevariasjoneri det gjennomsnittlige
fødselstidspunktet liten betydning for årsvariasjonene
i kalvevektene.Fødselstidspunktethaddederfor sværtliten betydningfor den gjennomsnittligekalvevekteni Troms.
Somforventet ut fra dette, haddebeitetilbudetpå kuassommerområdestor betydningfor kalvensvekt. Detvar en nær sammenheng mellom den gjennomsnittligebiomassenav enkelte beiteplanterperm2og kalvensvektetterfølgende
vinter(Sætherog Heim
in prep.).Det var imidlertidingensammenhengmellomforekomstenavde enkeltebeiteplantene
og kalvevektene.
Dettetyderpå at
Tromselgen
kankompensere
for fraværetaven beiteartmedå beite mer på andrearter. Detteer mulig i Tromshvor bådetilbud og
forekomstav preferertebeiteplanterer høyt.I andreområdermed
lavereproduksjoni feltsjiktetvil man muligensvente en nærmere
sammenheng
mellomkalvevekten
og forekomstellertilbud avviktige beiteplanter.Deter likevelverdt å understrekeat selvi Troms
hvorsommerbeiteproduksjonen
er høy,kan likevelvariasjoneri tilbudet av beitepianterbestemmevariasjoneri kalvevekter(Sæther
og Heimin prep.).
Destorevariasjonene
i kalvevekter
somble funnet i bådeTromsog
Åsneser i overensstemmelse
med resultatenefra tidligereanalyser
avvektvariasjoner
innennorskeelgbestander
(Sæther1985).Deforeliggenderesultatenestøtterhypotesenfra dissetidligereanalyseneom at ulikemekanismer
eksistererfor vektvariasjonene
i Sør-og
Nord-Norge.
I Åsnesgavde mildesnøvintrene
i 1989og 1990storeutslagpå kalvevektene(figur8.8).Dettehangsammenmedat elgeni dissevin-
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å vurdereom det er kvaliteteten,kvantitetenellerbeggeav beiteplantensombestemmerforskjellenei vektutvikling.

treneoppholdtsegutenfordetradisjonelle
vinterbeiteområdene
(kapittel 7). Påden måtenoppnåddeden tilgang på beiteplanterav
høyerekvalitet(f.eks.blåbær)enn i en vinter mednormaltsnødekke.Dettemedførteat vekstenfortsattelengerutoverhøstenellerat
vektnedgangen
var mindreenn vanlig.Ensammenligning
av kondisjonentil kalveri en snøfattigog en snørikvinter i Hedmarkviste
nettoppat fettinnholdetvar signifikanthøyerehosdyr skutt i den
milde vinteren enn hos dyr fra den harde vinteren (Sætherog
Gravem1988).

8.3.3 Variasjoneri åringsvekt
Ennærsammenhengblefunnet mellomvektensomkalvog åring
(figur8.2).Starteni liveter derfor bestemmende
for denvektaelgenoppnårseinerei livet.I tillegg eksistertedet i Tromsstoreforskjelleri vektøkningmellomindividene.Dyr somfikk tilbringesin
andresommeri de frodigedalførenei IndreTromskompenserte
til
en vissgradforskjellenei utgangspunkteti vektensomkalv(figur
8.7).Destørsteåringenevarderforstorekalversomsinandresommeroppholdtsegi Bardu-ellerMålselvdalen.

I Tromsvariertede klimatiskeforholdeneom vinterengjennomundersøkelsesperioden
mindre enn i Åsnes.Dette innebærerat en
eventuellsammenhengmellomklimaog vektvariasjoner
måvurderesmeden statistiskanalyse.Konsekvensen
av detteer at man må
ha lengeretidsseriertilgjengeligenndet somforeliggeri Troms(jfr.
Sæther1985).Imidlertider det grunntil å anta at variasjoneri klimaforholdeneom sommerenkanha stor betydningfor å forklare
vektvariasjonene
mellomår i Troms.Dettebaserersegpå at variasjoneri tilgangenpå sommerbeiteplanter
kunneforklareforskjeller
innenforet år i størrelsenpå kalvene.Videreble det i Vefsn-dalføret
funneten nærsammenheng
mellomvektog sommerklima
(Sæther
1985).Entilsvarendeeffekt av sommerklimaetog de geografiske
variasjoneri størrelsenpå norskhjort er ogsåpåvist(Langvatnog
Albon 1986).

Spredningsmønsteret
på ungdyrai Tromsawek fra det manfant i
Sør-Norgei og medat færrekyr valgte leveområdei nærhetenav
moras(kapittel 7). Overførbarhetenav sammenhengen
mellom
åringsvektog valgav oppholdsstedden andresommerentil andre
bestanderer derfor muligenslav.Imidlertidviserdette resultatetat
egenskaper
ved leveområdet
sannsynligvis
er avgjørende
for veksten
ogsåetter at de unge kyrneer blitt uavhengigav mora.Defaktorersomstyrervalgav leveområdehar derforstor innflytelsepå størrelsenpå dyret.

Vi vet i dag ikke hvordanklimaetpåvirkervektutviklingentil kalvene.Denmestsannsynlige
hypotesener at forskjelleri væretfra det
enetil det andreåret påvirkerbeiteplantenes
vekstforløp.Årsaken
til detteer at en plantei vekstinneholderlangt mindrefiber og har
et lavereinnholdavvanskelignedbrytbare
kjemiskeforbindelser
enn
fullt utvoksteplanter(VanSoest1982,sekapittel4). Dersomvekstennedsettesp.g.a.ugunstigeværforhold(tørke,kuldeetc.),vil
eigenkunnebeiteen størredelav sesongenpå planterav god kvalitet. Dettevil gi et raskereopptakav viktige næringsemnerenn i
somrehvorplantenemodnesrasktog dermedgi muligheterfor større kroppsvekst(Klein1970,White 1983).

De kyrnesomdenandresommerenvandretut, oppnåddesignifikant laverevektøkningenn dyrenesom ble ståendei ro i Bardueller Målselvdalen
(figur 8.7). Denneforskjellenkanforklarespå to
måter.Dedyrenesomvandretut kanha blitt fordrevetavstørredyr.
Utvandringenstarteti sluttenav juni. Tetthetenav dyrf.eks.i kjerneområdenei Barduer på dennetiden av året høy.Det kanderfor
tenkesat dyr somf.eks.haddegått myened i vektgjennomvinterenellerikkelyktesi å oppnåen tilfredsstillende
vektøkningpåforsommeren,ikkelyktesi å etablereleveområdeher.Dissesmådyrene vil derforvandreut og i sintur skapeet forholdmellomvektøkning og utvandring.

Enslik sammenhengmellom plantekvalitetog kroppsvekstinnebærerat en tilstrekkeligbiomasseav beiteplanterer tilstede.Deter
nærliggendeå anta at denneantagelsener oppfylt om sommeren
hvordet serut til å væreen overflodi tilbudet av beiteplanter.En
skalimidlertidhuskepå at ei elgkusomf.eks.har tvillingertrenger
sværtstorekvantaav beiteplanterfor å tilfredsstillebådekalvenes
og sitt eget behov,bl.a.når metabolismen
har en topp på forsommeren(Renecker
and Hudson1986).Forskjeller
i kalvevektinnenfor
sammeår var ogsåavhengigav biomassen
av beiteplanter.Derfor
kanårsvariasjonene
i kalvevektogsåskyldesforskjellenemellomår
i produksjonav beiteplanter.Dettekani sintur ogsåværeavhengig avvarlasjoneri klimaet.I dag manglervi datasomkan brukestil

Enannenforklaringpåat ungekyr somikkeoppholdersegi sinandre sommeri BarduellerMålselvdalen,
får laverevektøkninger at
en direktekostnadkanværeknyttet til en etableringi ytterdistriktene. Dyr somvandretut, bevegetsegoversværtlangedistanser
(ofte 100-150km i luftlinje)før de etablertemer permanenteleveområder(kapittel7). Detteinnebærerat mulighetentil å byggeopp
kroppsreserver
blir redusertsomen følge av et høytenergiforbruk
i forbindelse
medselvevandringen.I tilleggkanenergi-inntaket
også
bli reduserti slikeperioderfordi topografieni Tromsmedførerat en
stordelavdøgnetnødvendigvis
tilbringesi habitat-typer(myr,alpin
marketc.)hvordet er vanskeligfor elgenoppnået høytenergi-inntak.
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9 Tidspunktfor kjønnsmodning

8.3.4 Variasjoneri vekt: klima eller tetthet?
Bådeklimatiskeforhold sommersomvinter spilleren avgjørende
samrollefor vektutviklingentil norskelg. I en forvaltningsmessig
menhenger likevelbetydningenav elgtetthetenden avgjørende.
Detforeliggendematerialetkanogsåoppfattessomen nødvendig
for elgensvekav betydningenav bestandsstørrelsen
understreking
tutvikling.

9.1 Innledning

mellomvekt og tetthet kan best illustreresmed
Sammenhengen
for vinterbeitenei Asnes.I de snøfattigevingrunnlagi situasjonen
trenehaddeelgenmulighettil å oppsøkeområdersomdenvanligvisikkebenyttetog dermedoppnåtilgangpå beiteav god kvalitet.
Mattilbudetøkte. Tilsvarendevil en økningav bestandsstørrelsen
innebæreen reduksjonav tilbudet av fôr perelghode,noe somvil
reduseref6rinntaket(kapittel 6). Påsammemåtesomøkt tilbud
medføreren økt vekst,vil en redusertbeitetilgangkunneforårsake
og redusertkroppsvekt.
et økt forbrukav kroppsreserver

av norskelg basertpåanalyserav kjønnsorTidligereundersøkeiser
ganfra dyrskutt underjakta harvistat tidspunktetfor kjønnsmodvariabel(Sætherog
ning er en sværtviktig populasjonsdynamisk
ble det funnetat
Haagenrud1983, 1985a).I disseundersøkelsene
kroppsvektenhaddestor innflytelsefor hvortidlig ei ku begynteå
reprodusere.Storedyr ble tidligerekjønnsmodneenn småindivivar at dyr somble kjønnsder. Etannetresultatfra disseanalysene
modeni ung alder, begynteogsåtidlig å føde tvillirigkalv(Sæther
og Haagenrud1983).Dette innebærerat alderenfor kjønnsmodi bestanning kanværeen viktig indikatorpå reproduksjonsevnen
den.
ble det derfor lagt storvektpå
I oppleggetfor "Elg-skog-samfunn"
å oppnåen forståelseav de faktorer som bestemmertidspunktet
Slikkunnskapvil derforkunnegi oss
for nårei ku blir kjønnsmoden.
rebestemmeren elgsstammes
miljøfaktorer
innsikti hvordanulike
bestandsdynamikk.
dens
dermed
og
produksjonsevne

Dataforeliggersom kan underbyggedenneargumentasjonen.I
veidheltsiden1967,bledet
hvordyrer systematisk
Vefsn-dalføret,
funnetat tetthetenkunneforklareen storandelav devektvariasjoneneblantoksersomblefunnet i løpetav denneperioden(Solberg
1991).Lavevekterble funnet i år med høyetettheter.Enviktig efer at forskjeller
fekt somble dokumenterti denneundersøkelsen,
tidlig i livet kunneforplante segogsåetterfølgendeår. Slike"kohort-effekter"i størrelseer ogsådokumenterti andreelgbestander
(Mechet al. 1988).Ogsåhosnorskhjorterdetfunnetslikeforskjeller
mellomårganger(Albonet al. 1991).

9.2 Metode
ble bestemttil kyr av kjent alder.Alle slikedyr ble
Kalvings-status
I de tilfellenehvor
nøyesjekketgjennomhele kalvings-sesongen.
fremdelesvarusikker,blejegemei de områdenehvor
kalvings-status
dyretoppholdtsegi jakta kontaktetog forespurtom opplysninger
ellersluttenavjaktperioden.
i begynnelsen
om kuaskalvings-status
Påden måtenunngikkmanat ei ku kunnefå fraskutten kalvsom
ikketidligerevaroppdagetog dermedfå anslåtten for seinalderfor
kjønnsmodning.

melDisseresultatenekanogsåindikereen form for sammenheng
lomtetthetog vektøkningsomhittil harværtlite kjenthosstoreheri Indre
bivorer.Dersommulighetentil å velgesommeroppholdssted
inhyppighetenav nyetableringi ytterdistriktene,
Tromsbestemmer
nebærerdette at tettheten kan spilleen viktig rollefor vektutviklingeni bestanden.Det kan antasat ved høyetettheter vil mulighetentil å etableresegi de frodigedalstrøkenei IndreTromsvære
mindreenn når tetthetener lav. Detteinnebærerat tettheten bestemmermulighetentil å finne et leveområdeav tilstrekkeliggod
kvalitetslikat høykroppsvektkanoppnås,spesieltsomåring.Dette
er en mekanismesomogsåkanværeviktig i sørnorskeelgbestani tilknytningtil moderhvordattereni størregradvelgerleveområde
ras(kapittel 7). Dersommangesøskenfra foregåendeår har etaav god
blert segi området,vil mulighetentil å finne et leveområde
kvalitetværeredusert(Sæther1987).

9.3 Resultater
I Tromsproduserteingenav de merketekyrnemed kjentalderkalv
kalvsom2 åring.Dyrsomble bedekketsom2 1/2 åringvar signifikant tyngre somåring (figur 9.1, F = 8.38, d.f. = 1,10, p < 0.05)
enn kyr somble kjønnsmodenseinerei livet. Somforventetut fra
mellomkalve-og åringsvekt(figur82),
den positivesammenhengen
vartilsvarendeforskjelltil stedemellomdisseto gruppenekyrogså
for kalvevektene(figur 9.1, F = 4.74, d.f. = 1,11, p < 0.05).
Tidspunktfor kjønnsmodningtil elgeni Tromsvar altsåpositivtrelaterttil dyretsstørrelse.

Detteviserat høyetettheter kan medføreen vektreduksjoni elgstammen.
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Figur 9.1

Vektentil kalver(Fyltfikkant)og åringer(Fyltsirkel)i Tromsi forhold
til aldervedkjønnsmodning.n=antalletdyr.Stolpenviserstandardfeilentil gjennomsnittet.- Thewinter weightof calves(filledsquare) andyearling(Filledcircle)femalemoosein Tromsin relationto
ageat maturity.n=numberof animals.Thebar represent1 SE.

Figur 9.2

Vektentil kalver(Fyltfirkant)og åringer(Fyltsirkel)i knes i forhold
til alder vedkjønnsmodning.n=antalletdyr. Stolpeneviserstandardfeilentil gjennomsnittet.- Thewinter weight of calves(filled
square)andyearling(Filledcircle)femalemoosein Åsnesin relation to ageat maturity.n=numberof animals.Thebar represent1
SE.

Selvom forskjelleneikkevar signifikante,
varen tilsvarende
trendtilstedeogsåblantdyrmerketi knes. I detteområdetble2 dyrkjønnsmodnealleredesom 1 1/2-åring.Ogsåhervar det en svaktendens
til at dyrsomble kjønnsmodensom1 1/2eller2 12-åringvartyngre bådesomkalvog åringenn dyr somførstbegynteå reprodusere segseinerei livet(figur 9.2).

Sentralområdene
Ns.

Sompåvisti kapittel 8.3, var dyr som slo seg ned i ytterdistriktene

7

i Tromslettere enn kyr som oppholdt segde to første somreneav
vet sitt i Bardu-eller Målselvdalen(figur 8.6). Ut fra sammenhengen mellomkroppstørrelse
og tidspunktfor kjønnsmodning(figurene 9.1 og 9.2),vil en derforforventeen forsinketkjønnsmodning

6

Ytterdistriktene

5
— 4

hosdyr sometablertesegi ytterdistriktene.Dettebleogsåfunnet.
Fordelingenav alderfor kjønnsmodningvar signifikantforskjellig

=
2

Figur 9.3

Tidspunktfor kjønnsmodningi forholdtil lokaliseringav leveområdetom sommeren.
Sentralområdene
representerer
dyrsometablerte
segi Bardu-ellerMålselvdalen.Ytterdistriktene
gjelderhovedsakelig kystdistriktenei ytre Troms.- Theageat maturityin relationto
thelocationof thesummerhomerange.Thecentralarearepresents
femalesthat established
homerangesin the wintergroundsin the
Bardu-and Målselvdalen.
Theouterareasrepresentthe outer districtsof Troms.

21/2år

31/2år'
Alder
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ogsåtett,
Dette innebærerat ikke baretetthetsuavhengigemen
dynabestands
elgens
for
betydning
ha
kan
effekter
hetsavhengige
mikk.

blantdyrsometablertesegi ytterdistrikteneenndenfordelingsom
(fiblefunnetblantkyrsometablertesegi Bardu-ellerMålselvdalen
bedekble
Troms
Indre
i
dyr
flere
gur 9.3). Detteførte til at langt
ket som2 1/2-åringenn i ytterdistriktene.

9.5 Forvaltningsmessigekonsekvenser

9A Diskusjon
Deforeliggenderesultateneviserat tidspunktfor kjønnsmodning
hoselgkyrneer avhengigav størrelsen(figurene 9.1 og 9.2). En
forståelseav de faktorersom styrervariasjonenei kroppsvekti en
bestandkan derforvisehvilkemiljøfaktorersomer viktig for produktivitetentil en elgbestand.

somer presenterit kapitlene 8 og 9 viserat rekrutteResultatene
ringentil en elgbestandkanværesterkt influertav tilfeldigevariasjoneri klimabådesommersomvinter. Dettekan medføreat storeforskjellermellomulikeårgangeri deresbidragtil denframtidige
for størreområUtarbeidingav avskytingsplaner
bestandsveksten.
om de
kunnskap
der (f.eks.fylker, elgregioner)må baseresegpå
Dette kan bareoppnåsgjenulikeårgangenesrekrutteringsevne.
nom en overvåkingoverflere år av de demografiskeforholdenei
bestanden.

i kapittel 8 fra Tromsviserat elgkyrneskroppsvektvaResultatene
leveomriererbådemellomår og regionaltinnenforelgbestandens
r
vil
bestande
type
denne
i
man
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er
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Det storeapparatetsomberørerutøvelsenav elgjakta,innebærer
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mulig
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Beggedisseeffekteneav klimainnebærerat en høygradav variasjon introduseresi norskeelgbestanderspopulasjonsdynamikk.
vil varieresterktetter de
Rekrutteringsevnetilnde ulikeårsklassene
e dyreneharde førsteåreoppvekstforholdensom
klimaavhengige
t at såkalte"cohort effekter" kan ha stor
ne av livet.Resultateblir
forhold er
Tilsvarende
betydningfor elgenspopulasjonsdynamikk.
ogsåfunnettidligerebådehoselg (Mechet al. 1987)og flereandre
hjortedyr(Albonet al. 1991).
De høyevektenei de snøfattigevintrenepå Østlandetinnebærer
at beitetilgangenvinterstid kan ha betydningfor dyrenesvekstde
førsteåreneav livetog dermedpåvirkealderenfor kjønnsmodning.
om vinterener tidligerefunnetå haen betydning
Klimaforholdene
(Sæther1985).Påsami vekti norskeelgbestander
for årsvariasjoner
me måtefører snørikevintre til en nedsattkondisjontil de yngste
dyrene(Sætherog Gravem1988).I samsvarmeddettebledet funnet at forskjelleri tetthet kunneforklareen høyandelav vektvariasjonenmellomår i elgbestandeni Vefsndalføret(Solberg1991).
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10 Geografisk variasjon i livhistoriemønster

av de foreliggenderesulkonsekvens
Enannenforvaltningsmessig
innenforen regitateneer at storevariasjoneri avskytningspolitikk
somkanværevanon kanmedføreeffekterpå bestandsutviklingen
skeligå forutse. Dersomgradenav utvandringog dermedimmitil ytterdistrikteneav Tromser en funksjonav tetthegrasjonsraten
ten i de indredalstrøkene,vil en kraftig reduksjonav elgbestanden
herikkebarepåvirkeområdethvordette skjer,menogsåutviklingav
Materialetfra Tromsviserat lokaliseringen
en i rand-distriktene.
ogsåbestemmertidspunktetfor kjønnsmodningnyetableringene
vil dermedkunneendre
en. Endringeri dette etableringsrnønsteret
produktiviteteni stammen.

10.1 Innledning
tidspunkt
kapittel9 har vi settat innenen elgbestandbestemmes
av dyrenesstørrelse.Storedyr harstørresjanse
for kjønnsmodning
for å få kalvtidlig i livetenn smådyr. Et nærliggendespørsmålblir
da om regionalevektforskjellerkanforklarevariasjonermellomde
I såfall vil deti tidspunktfor kjønnsmodning.
ulikeelgbestandene
somf.eks.kalvelleråringkanbete innebæreat kyrnesslaktevekter
nyttessomen indikatorpå bestandensreproduksjonsevne.
av norskelg har dokumentertstoreregioTidligereundersøkelser
nale forskjelleri størrelsebåde blant okser og kyr (Sætherog
til åringHaagenrud1985a,b,Sæther1987).F.ekskanslaktevekten
enevarieremed merenn 50 kg fra den ene bestandentil denandre. Storeregionalevariasjoneri andelenåringersomovulerer,er
ogsåfunnet (Sætherog Haagenrud1985a).
skalkunnebenyttessomen indikatorfor beDersomkroppsvekten
en nærsammenheng
mådet eksistere
standensreproduksjonsevne,
har
Tidligereundersøkelser
mellomulikereproduksjonsparametre.
er en variabelsomer velegnet
vistat tidspunktfor kjønnsmoclning
av flere forhold vedelgensreproduksjonsbiotil en karakterisering
logi (Sætherog Haagenrud1983).Arsakentil dette er at kyr som
blir kjønnsmodnei ung alder,ogsåbegynnerå produseretvillingkalvertidligereenn seintkjønnsmodnekyr.

10.2 Hvorfor varierer tidspunkt for
kjønnsmodning geografisk?
bestemmes
Et individsgenetiskebidragtil fremtidigegenerasjoner
av hvormangeavkomdet er i standtil å produsere.Hvordanungeproduksjonenskalvarieremed alderer i mangetilfeller bestemt
av sjansenfor at dyretskaloverleve(jfr. Clutton-Brock1988).I tilfeller hvor dødelighetener høy,vil individersom blir tidlig kjønnsmodenog produserermangeavkomi ungaldergjernebidramertil
ennindividersomutsettertidspunktfor kjønnsseineregenerasjoner
modning.Slikebestandervil derforetter en tid bli dominertav indi de yngstealdersgruppene.
vidermedhøy reproduksjonskapasitet
mellombestandenes
Derforharvi forsøktå korrelerevariasjonene
til forskjelleri naturligmortalitet.
reproduksjonsevne
Enannenfaktor somkan påvirkeutviklingenav geografiskevariaer regionaleforskjelleri kostnadenav
sjoneri reprodukjonsmønster
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å startekalveproduksjon
ved ung alder.Tidligereundersøkelser
av
norskelg har vist en stor kostnadved tidlig start av reproduksjon
gjennomat mulighetenfor viderekroppsvekstblir kraftig redusert
(Sætherog Haagenrud1983, 1985a,Sæther1987).Mensåringer
somovulerergenerelter tyngreenn ikke-ovulerende
kyr,er denne
forskjellenreversertblant 2 1/2 - åringene.I dennealdersgruppen
var nemligkalveførendekyr nå litt mindrei snitt enn kyr somikke
blebedekketsomåring.Vi harderforundersøktom forsinketkjønnsmodningforekommeri de bestandenehvortidlig startav kalveproduksjoninnebærerden kraftigstereduksjonenav mulighetenfor
viderevekst.

10.3 Materiale og metode
Sammenligningen
av reproduksjonsrnønster
er basertpå en analyseav materialeinnsamletunderjakta i 10 norskeelgbestander(figur 2.1). Disseer fordelt fra Sørlandeti sørtil Pasviki nord.Samlet
setter dettematerialetantattå beskriveen stordelav spennvidden
en finneri norskeelgbestander.

Kalvene
fra tidligereår ble bestemtut fra tilstedeværelsen
av corporaalbicantia.Tidspunktfor kjønnsmodning
ble fastslåttut fra forekomstenav corporalutea.Intet forsøkble gjort på å skillemellom de uliketypeneav dennestrukturen.Dette innebærerat andelenkjønnsmodnedyr sannsynligvis
er overestimert.Gjennomat
barematerialeinnsamleti oktoberble benytteti analyseneav ovuleringsfrekvensen,
skulleimidlertiddennefeilkildenværerelativtlik
alle bestandene.Engeografisksammenligningskullederforvære
mulig.
Forå minimalisereeffektenav fellkildenei denneindirekteanalysemetodikkenav reproduksjonsmønster
ble også data fra radiomerketekyr i Gausdal,Åsnesog Tromsbenytteti analyseneav reproduksjonsmønster.
Tvillingratenble bestemthosvoksnekyr som
tidligerehaddekalvetgjennomat forløpetav kalvingenblefulgtved
regelmessige
besøk(sekapitlene2 og 9). Baredatafra dyrhvorantallet kalvble sikkertbestemtinnen 1 månedetter kaivingble benyttet i disseanalysene.Sidendet i enkeltetilfeller (sekapittel9)
var vanskeligå bestemmekuaskalvingsstatus,
ble ikke gjennomsnittligantall kalvpervoksenku beregnetut fra dette materialet.

Sammenlignetmed den geografiskeoppdelingenav bestandene
somble foretatt i de tidlige analyseneav geografiskvariasjonhos
norskelg (Sætherog Haagenrud1985a,b),viserfigur 2.1 at materialefra størreområderenn tidligereer behandletsamlet.Dette
skyldesat de merkestudiene
somer foretatt de sisteårene(kapittel 7, Lorentsenet al. 1991,Sætherog Heim1991)viserat elgeni
løpetav året benytterstørreområderenn tidligereantatt.

Tidspunktfor kjønnsmodning
ble bestemthoskyr radiomerketsom
kalv.Dissedyrneble spesieltnøyefulgt opp underog etter kalvingen slikat alderfor startav kalveproduksjon
kunnebestemmes
mest
muligsikkert(sekapittel9).

1analyseneer det bare benyttet materialesom er analysertved
Viltforskningeneller NorskInstituttfor Naturforskningfor å oppnå
sammenlignbarhet
i dataene.Materialetfra perioden1972-76er
slått sammenmed senere data når det gjelder analyseneav
Sørlandet,Nord-Trøndelag
og Vefsndalføret.

10.4.1 Tidspunkt for kjønnsmodning i forhold til
kroppsvekt

10.4 Resultater

Sannsynligheten
for å bli kjønnsmodensomåring øket signifikant
meddyretsvekt(figur10.1)bådepåSørlandet
0(2 = 6.34,P< 0.05),
i Solør(X2= 10.50,P< 0.01)og i Nord-Trøndelag
(X2= 10.50,P<
0.01). Tilsvarendetrend (men ikke signifikant)ble også funnet i
Vestfold,Opplandog Troms(figur10.1).Ingensammenhengmellomtidspunktfor kjønnsmodning
og vekt blefunnet i Vefsndalføret
(figur 10.1f),hvoren sværtlitenandelav åringeneovulerte.

Prosedyrene
for analyseringen
av materialeter beskreveti detaljandresteder(Langvatn1977,Haagenrud1978,Sætherog Haagenrud
1983,1985a,Sætheret al. in prep.).Derforvil det her barebli gitt
et kort sammendrag.
Kalyog åringerblealdersbestemt
ut fra tannfellingsmønsteret.
Alderen på alle eldre dyr ble bestemtut fra en
opptellingav antalletvekstsoneri dentineti snitt preparertfra den
fremreframtanna.Bareslaktevekter
fra dyrsombleveid,blebenyttet
i analysene.

Blant2 1/2-åringeneble det ikke i noenav studieområdene
funnet
en signifikantsammenheng
mellomvektog andelenav dyrenesom
haddehatt eggløsning(figur10.1).Effektenav kroppsvektpåtidspunktetfor kjønnsmodning
varderformestmarkertblantåringene.
Denneforskjellenblant kyr fra disseto aldersgruppene
skyldeshovedsakligat en signifikantstørreandelav mellom-store(135 - 164
kg)kyrovulerteblant2 12- ånngeneenn blantåringene(figur10.1)
bådepå Sørlandet(X2= 3.78, P< 0.05),i Vestfold(X2= 3.95,P <

Antalletkalverprodusertinneværende
år blefastslåttfra en makroskopiskanalyseog bestemtut fra antalletcorporarubrumi ovariene (seLangvatnin prep.for terrninologiog beskrivelse
av strukturer).Baredyr hvorto ovarierforelå,ble benytteti disseanalysene.
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Størrelseskategori
Figur 10.1
Andelenav åringskyr(Fyltsirkel)og 2 112år gamle ikke-kalveførendekyr (Åpensirkel)skutt i oktober som hadde ovulert i forhold til størrelseni ulike norske elgbestander.Talieneangir antallet.
Størrelseskategoriene
er: 1-<135kg, 2-135-164kg, 3->164 kg. - Theproportion of yearlings(Filled
circle)and 2 112yearsold that did not producecalf (Opencircle)shot during Octoberthat had ovulated in relation to carcassweight for different Norwegianpopulations (the locationsare shown i
Figure2.1). Thefigures denote the samplesizes.Thesize categoriesare: 1-<135kg, 2-135-164
kg, 3->165 kg.
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for 2 1/2 - åringeneen signifikantregionalforskjelli andelenav de
størstekymesomovulerte(X2=41.93, d.f.= 6, P< 0.001).

0.05),i Solør(X2= 8.49,P< 0.01),i Nord-Trøndelag
(X2= 11.02,P
< 0.001)og Vefsndalføret(X2 = 8.90, P< 0.001).Dettemønsteret
innebærerat den størsteeffektenav alderforekomblant de mindre dyrene.

Dennegeografiskevariasjoneni startenav kjønnsmodningsomble
funnet i analyseneavkjønnsorganene,
gjenspeiletsegogsåi en forskjellmellomÅsnesog Tromsi tidspunktetfor når de radiomerkete elgkymestartetkalveproduksjon.
I Åsnesbegynteen signifikant
størreandelav kyrneå produserekalvi ungalderenn i Troms(figur
10.2,X2 = 7.32, d.f.= 2, P< 0.05).F.eks.ble ingen av de merkete
kalvenei Tromskjønnsmodnesomåring, mens2 kyr i Åsnesprodusertesinførstekalvsom2 1/2 - åring(seogsåkapittel 9).

Vi har nå settat forskjelleri størrelseinnenen bestandforklareren
stor del av variasjoneni sannsynligheten
for at et individblir tidlig
kjønnsmodent.
Detteoverenstemmer
sværtgodt medresultatetfra
analyseneav dataenefra de radiomerketekalvenefra Tromshvor
de størstekalvene,og dermedde størsteåringene,begynteå produserekalvtidligereennsmådyr(figur9.2, kapIttel9). Kanderfor
forskjelleri størrelsebenyttessomen indikatorpå bestandenes
reproduksjonsevne?

10.4.2 Kostnader knyttet til tidlig kjønnsmodning
Ingensignifikantsammenhengble funnet mellomgjennomsnittlig
slaktevekti bestandenog andelavåringenesomovulerte(r = 0.38,
P> 0.1).Detteskyldesførstog fremstden laveandelenavåringene
i Nord-Norgesomovulerte(figur 10 f,g), selvom gjennomsnittsvektenhervarhøy.

Deregionaleforskjellene
i detvektwhengigetidspunktetfor kjønnsmodningkan væreutviklet somet resultatav variasjonermellom
bestandene
i kostnadene
forbundetmedtidligkjønnsrnodning.
Som
vi har sett i kapittel 10.2, kan slikekostnadervære knyttet til reduksjoni kroppsveksten
ellerredusertreproduksjonsevne
somvoksen.Seinkjønnsmodning
skalut fra detteforventesi bestanderhvor
de høyestekostnadeneeksisterer.

Konsekvensen
av den manglendesammenhengen
mellomvektog
tidspunktfor kjønnsmodning
nårulikebestanderblesammenlig
net,
varat sannsynfigheten
for at et dyr av en bestemtstørrelseovulerte variertegeografisk.Foråringeneovulerteen signifikantlavereandel av bådede middelstunge(X2 = 4.72, P< 0.05)og de tyngste
(X2= 4.72, P< 0.05)kyrnei nordenn i sør.Påsammemåtevardet

10
9

8
—cs
.—
>
:t7:5
.—
=
CCI

Hemmingav viderevekst- Enkonsekvens
av denvektavhengige
startenav reproduksjonen
er at i de fleste(sørnorske)
bestandene
er
ovulerendeåringersignifikanttyngreennåringersomikkeharhatt
eggløsning(tabell 10.1).Blant2 1/2- åringenevar det imidlertid
ingenforskjelli størrelse
mellomkyrsomhaddehatt kalvog kyruten
kalv.De enesteunntakenevar Sørlandetog Solørhvor de kalveproduserende
kyrneogsåvartyngresom2 1/2-åringer.Detteskyldesat vektenei disseto områdenevariertesterktovertid og at ovuleringbiantåringenebarevaravgensettil noenspesielleår (sefigur
8.8).Dersomen barebenytterårenemedvekteri analysene,
bledet
ikkefunnet noensignifikantforskjellblant2 1/2åringenei størrelse
i forholdtil kuasreproduksjons-status.
Detteviserat kroppsveksten
til reproduserende
åringerblir redusert,mende oppnårlikevelsamme vekt følgendeår somde kyrnesomikkereproduserer.

Solor
Troms

7
6
5
4
3
2

Blantde kyrnesomikke produsertekalv,vardet en nærsammenheng mellomgeografiskvariasjonav gjennomsnittsvekten
som2
1/2-åringog åring (r 0.75, P= 0.05, n = 7). Dette forholdetvar
imidlertidikketil stedenårvektenetil de 2 1/2-åringensomhadde
produsertkalvblesammenlignet
medgjennomsnittsvekten
til åringenesomhaddeovulert(r = 0.67, P> 0.1, n = 7). Detteviserat kostnadeni form av redusertkroppsvekst
avå startereproduksjontidlig
varierermellombestandene.
I noenbestander(f.eks.Vestfold)medfører storeåringeren tidlig kjønnsmodning,men dette innebærer
at dissedyreneblir relativtsmåseinerei livet.I andrebestandermedførte derimot bedekningsom åring liten reduksjoni den videre

3 1/2

2

Alder
Figur 10.2

Fordelingenav alder vedkjønnsmodningblant radiomerketekyr i
Åsnesog Troms.- Thedistribtutionof ageat maturityamongradio-collaredfemalesin knes and Troms.
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Tabell 10.1 Gjennomsnittligslaktevekttil ovulerendeog ikke-ovulerendekyr skutt i oktober
i ulike norskeelgbestanderse Figur.2.1 for lokalisering.- Themean carcassweight of ovulating and non-ovulatingmoosecows shot during Octoberin different Norwegianmoose
populations(seeFigur2.1 for their location).

Region

-I.iestand

Kategori

X

Slaktevekt(kg)
SD
n

F

Sørlandet

1

149.0
Ovulerende
Ikke-ovulerende 133.8

25.5
19.5

10
60

4.76 *

Vestfold

2

Ovulerende
154.0
Ikke-ovulerende 138.5

4.5
13.5

4
16

4.96 *

Solør

3

153.1
Ovulerende
Ikke-ovulerende 139.6

12.4
15.9

19
74

11.74 ***

kroppsveksten.
Bareen svaksammenhengble derfor funnet mellom andelenav åringenei bestandensomovulerteog kroppsvekstenav kalveproduserende
kyr mellom1 1/2og 2 1/2 årsalder(r =
0.52, P> 0.1).

Forskjeller
i vektentil de voksnekyrnekunneikkeforklareen signifikant (P> 0.1)andelav den regionalevariasjoneni noenav reproduksjonspa
rametrene.

Reproduktivekostnader- Det ble ikkefunnet noen indikasjoner
på at seinkjønnsmodninginnebæreren bedretreproduksjonsevne
somvoksen.Tvertimotvardet en positivsammenheng
mellomtidlig kjønnsmodningog produktivitetenseinerei livet. F.eks.ovulerte en høy andel av 2 1/2 - åringenei de bestandenemed tidlig
kjønnsmodning
(r = 0.76, P< 0.05, n = 8).Viderebledet funnet en
signifikantsammenhengmellomkalveproduksjonen
blant 3 1/2 åringeneog andelenavåringenei bestanden
somovulerte(r = 0.89,
P< 0,01, n = 8). Høyreproduksjonsevne
blant de høyreproduktive
aldersgruppene
(4 1/2- 8 1/2år)varogsåsignifikantkorrelertbåde
med ovuleringsratenblant 2 1/2-åringene(r = 0.84, P< 0.01) og
kalveproduksjonen
blant de eldste(> 8 1/2år) kyrne(r = 0.84, P<
0.01).

10.4.3 Variasjoner i dødelighet
Ensammenligning
av dødelighetentil avkommetav mødresomble
observerti forbindelsemed kalvingeni Troms, Nord-Trøndelag
(Lorentsen
et al. 1991)og Åsnes,vistestoreregionalevariasjoneri
avgangenav kalvi løpetav det førsteleveåret(tabell 10.2).Svært
få kalverdødei løpetavvinteren.I Åsnesoverlevdeallekalvenesom
vari liveetterjakta,vinterenmens1 kalvble i denneperiodenfunnet
dødi Troms.I Nord-Trøndelag
døde1 kalvi løpetavvinterensomet
resultatav påkjørsel(Lorentsen
et al. 1991).I tilleggdøde3 kalveri
Nord-Trøndelag
og 1 kalvi Åsnesi periodenetter merking.I alledissetilfellenevarmatmangelantatt å væreden primæredødsårsaken.
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Langtstørredødelighetblefunnetom sommeren.Mensbare2 kalver i Åsnesog 3 kalveri Nord-Trøndelag
ble sikkertfastslåtttil å ha
døddi løpetav den førstesommeren,var avgangeni Tromslangt
større(tabell 10.2). Herforsvant14 av 83 (16.8 %) fødte kalveri
ellerdødsperiodenfør jaktstart.I tillegg kunnehverkendødsårsak
tidspunktsikkertfastslåsfor ytterligere9 individ.Avgangendet førsteåretvarderforsignifikantforskjelligmellomde treområdene(tabell 10.2,X2 = 11.62,d.f. = 2, P< 0.01).

andre hjortedyr som f.eks. hjort (Albon et al. 1983) og villrein
(Skogland1984).
Detvar imidlertid ingensammenhengmellomgjennomsnittsvekten i bestandenog andelenav kyrnesomovulertesomåring.Selv
om dyrenegjennomgående
ble størremot nord, ovulerteikke kyrne tilsvarendetidligere.Sannsynligheten
for at et dyraven gitt størrelseble kjønnsmoden
variertederforgeografisk.Sidenkropps-størreIsener avhengigav miljø-betingelsene
(kapittel8), innebærerdette at reaksjonsnormen
på variasjoneri miljøetvarierermellomde
ulike bestandene.I noenbestandervil dyr somvokseropp under
godeforholdog oppnårhøyvektmedstorsannsynlighet
bli kjønnsmodentidlig. I andreområdervil slikegunstigeoppveksbetingelser
ikkegi segutslagi en tilsvarendetidlig kjønnsmodning.

Tabell 10.2. Tapet av kalver ti1 voksne radiomerketekyr i
Troms, knes og Nord-Trøndelag". - The lass of calves
belonging to adutt radiocollared moose cows in Troms,
knes and northern Trøndelag(Lorentsenet al. 1991).

Enkonsekvens
av disseresultatene
er at sannsynligheten
er storfor
at det eksisterergenetiskeforskjellermellom ulike norskeelgbestander.I nord(Nordland
og Troms)harmanen elg somvokserraskt,
mener relativtseintkjønnsmodeni forhold til elgen lengersør.En
annentolking av dennevariasjonener at det skyldesen feilkildei
materialet.I nord inntrerbrunstertseinereenn i sør(kapittel 8, figur 8.11). Dette innebærerat den høyeandelenav seint kjønnsmodnedyr i nord kanrepresentere
dyr somvilleha brunstetetterat
jakta var slutt. Den seinekjønnsmodningenav radiomerketekalv
(figur 10.2) 09 den signifikantlavereandelenav kalveproduserende 2 1/2 - år gamlekyr i Nordlandog Tromsenn i restenav landet
(26.6% og 14 % i henholdsvis
Sør-og Nord-Norge,X2 = 7.93,d.f.
= 1, P< 0.01)viserimdlertidat denneforklaringenikke kanvære
riktig.
Enrekkeundersøkelser
avfleretaxaharvist at forskjelleri tidspunkt
for kjønnsmodningofte er bestemtavvariasjoneri kostnadeneforbundetmed startav reproduksjonen
(sef.eks.Stearns1989).I vår
undersøkelse
kunneikkeen geografiskvariasjoni kostnadenav å
begynnekalveproduksjon
i ung alderforklareforskjellenemellorn
bestandenei tidspunktfor kjønnsmodning.Istedetble det funnet
en positivsammenhengmellomtidlig startog seienerereproduksjonsevne.Dennesammenhengen
opptråddeuavhengigav regionaleforskjelleri kropps-størrelse.
Detvarderforen tendenstil at norskeelgbestanderkunnefordeleslangsen aksefra god til dårligproduksjonsevne.

l)Datafra Lorentsenet al. 1991.
2)Trafikk-drept.

10.5 Diskusjon
Disseresultatenestøtter på flere områderde tidlige undersøkelsene
sombleforetattav dennorskeelgensreproduksjonsbiologi
(Sæther
og Haagenrud
1983,1985a).Ennærsammenheng
eksisterer
innen
en bestandmellomstørrelseog sannsynligheten
for kjønnsmodning
i ung alder. Denneeffekten av kroppsvekter imidlertidaldersavhengig:Eiku av en gitt størrelsehar størresjansefor å ovuleredet
eldreden blir. Dette mønsteretmed en vektavhengigstart av reproduksjonenstemmermed resultatenefra tilsvarendeanalyserav

Enårsaktil en slikinndelingliggeri det aldersavhengige
reproduksjonsrnønsteret
til elgen(Sæther
og Haagenrud1983,Caswell1988).
Tidspunktetfor startav produksjonav tvillingkalver
er til envissgrad
bestemtav alderenfor kjønnsmodning.
Tvillingfødsler
opptrertidligerehosdyrsomvarkjønnsmodne
i ungalder.M.a.o.kanseinstart
av reproduksjoni barei liten grad oppveiesav høy reproduksjonsevnei de eldrealdersklassene.
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dendekyr. Dettekan støttehypotesenom at seinkjønnsmodning
har utvikletsegi nord p.g.a.seleksjonfor å reduseretapetav kalv
er imidlertidnødvendig
hosdeyngstemødrene.Flereundersøkelser
for å testedennehypotesen.

bleytterligereforsterDisseforskjellenemellomreproduksjonsevne
ket når manogsåtok hensyntil forskjellenemellomde tre underog Åsnesi avgangenav
Troms,Nord-Trøndelag
søkelsesområdene
ble omfangetav tapet av kalveri
kalv(tabell 10.2).Sannsynligvis
og dødsfordi flereav kalvenehvordødsårsak
Tromsunderestimert,
tidspunktikkevar kjent (tabell 10.2)ogsåkunneha døddav naturligeårsaker.I Asnesvar sjansenfor at de flesteav kalvenei denne kategorienble skutt størrefordi et stort antalldyr ofte kommer
på postog gjør det vanskeligå fasts/åom moravar merket.Entilsvarendehøyavgangav kalvsomi Tromsble funnet blant et mindreantalldyrmerketi Rana(T.Bøpers.medd.).I detteområdetdøde
6 av 17 fødtekalverfør startenavjakta.

10.6 Forvaltningsmessige konsekvenser
konsekvenser.
har flere forvaltningsmessige
Disseundersøkelsene
til norskeelgbestandervarierermye
Deviserat produksjonsevnen
geografisk.Enrekkeforholdkan tyde på at en del av detteskyldes
genetiskeforskjellermellomelg i ulikedelerav landet.Detteinnesomer korrektfor en bestand,kan
bærerat et beskatningsoppIegg
væreuriktigi en annendelav landet.Enforsvarligelgforvaltninger
i stamderforavhengigav kunnskapom reproduksjonsforholdene
må derfortilpassesde lokaleforholdemen.Avskytningsopplegget
ne.

Vi kjenneri dag ikkeårsakentil dennehøyeavgangenav kalvi nord.
Enmedvirkendeårsakkanimidlertidværetopografieni disseområdene.Kyrnekalvetofte i bratte lier. Dettekan gjøresmå kalver
utsattvedkryssingav flomstorebekker.Kalvingenfalleri disseområdeneav landetofte sammenmeddenmestintensefasenav snøsmeltingen.Det kan i denforbindelsenevnesat ei ku i Tromsmistet
til et annetsomlå ca. 10
en kalvunderforflytningfra et leveområde
km unna.Likeveler avgangeni Nord-Norgelangt mindreenn det
en finner i Nord-Amerika(Ballardet al. 1981,Larsenet al. 1989).

kanbarei litengradbenyttessomindikatorpå reKroppsstørrelsen
i bestanden.Dette fordi reproduksjonsproduksjonsforholdene
mønsteretvarierergeografisk,uavhengigavforskjelleri kroppsvekt.
Analyserav materialebasertpå innsamlingav kjeverog kjønnsorav reproganerer derfor nødvendigfor en korrekt bestemmelse
i stammen.
duksjonsforholdene

harvistat utsattstart av
analyserav livshistoriemodeller
Teoretiske
nårdenjuveniledøgjennomevolusjonen
favoriseres
reproduksjon
1980,Stearns
er høyi forholdtil denadulte(Charlesworth
deligheten
and Koella1986).Spesieltgjelderdette nåravgangenav avkomer
spesieltstor blantdeyngstedyrene.ITromssådetteut til å væretilfellei og medat 3 av kalvenesomforsvanttilhørteførstegangsfø-

Variasjonermellomår i slaktevektblant de yngstedyrenekanberepronyttessomen indikatorpå forskjelleri de ulikeårsklassers
Spesieltgjelderdette i sørnorskeelgbestander.
duksjonsevne.

Foto: Ame J. Gravem
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densstørrelse.Ved den økologiskebæreevnen(K dyr)er bestandstetthetenmaksimal,og den produsererikke noe høstbartoverstammengjennomjakt,økernetskudd.Etterhvertsomvi reduserer
Xmvaer nettotilvekstenden
bestand
bestemt
en
Ved
totilveksten.
tilsvarerden størstestabile
tilveksten
Denne
mulig.
er
som
største
kan gi fra det aktuellearen
elgbestande
som
n
avkastninge
varige
dersomvi gjennomjakoppnås
kan
n
alet, og denneavkastninge
vil da holde
Bestanden
år.
hvert
en
ten akkurathøsternettotilvekst
av kurven
resten
uttrykker
måte
samme
På
segkonstantlik Xmva.
avkastning.
og
bestand
mellom
ander
likevektstilst
i (b)andremulige
n konstant.Vivet imidforutsetterat beitetilgangeer
Denneanalysen
1950harøkt eigens
siden
gbruk
bestandssko
til
lertidat overgangen
av rovdyrog
Bortfall
områder.
fleste
aller
de
i
betydelig
beitetilgang
g nokogsåvirketpositivt.Denne
fra husdyrbeitinhar
av konkurranse
utviklingener vist skjematiski figur 11.2.Sidenelgenhentermestepartenav fôret i ungskogenog på hogstflatene(kapitlene3 og
I
4), vil bæreevnenstabiliseresegnå nårandelenav hogstklassene
og II i skogenslutterå øke. I noenområderkan den tildelsgå noe
ned igjenframover.

11 Økologisk beereevneog
økonomisk optimal elgbestand
11.1 Innledning
kunnskaI deforegåendekapitlerharvi presentertde eksisterende
direkmer
de
å
med
videre
går
vi
Før
biologi.
elgens
peneomkring
avskytmatikk,
skadeproble
som
temaene
elaterte
forvaltningsr
te
verdi,skalvi reisespørsmålet
og jaktensøkonomiske
ningsmodeller
om hvor myeelg vi bør ha i norskeskoger.Formåletmeddetteer
mellomøkologiskeog økosammenhenger
å visenoenprinsippielle
nomiskeforhold knyttettil en optimalelgforvaltning.Vi betrakter
, viserprinsippenefor å beelgensomen fornybarnaturressursog
optimalestørrelsenpåelgstamstemmedensamfunnsøkonomisk
men.I følgendekapitlervil vi sågå nærmereinn på de kunnskapene vi harom dissesammenhengene.
for den prinsippielleanalyseni dette kapitleter at
Utgangspunktet
skaperbådeinntekterog kostnader,somvarierermed
elgstammen
kan imidlertidikkevan
.
n elgtetthetenAvskytninge
avskytningeog
.
rieresfritt, menmåfølgede biologiskelovenefor elgensvekstDisse
tre faktorene,biologiskvekst,inntekt og kostnad,gir tilsammen
for elgstammen.
grunnlagfor en optimaliseringsmodell

til elgstammen
Ulikeformerfor avskytningpåvirkerveksimuligheten
produktiviteteni ben
(figur11.3).Enrettingavavskytningeendrer
standengjennomå påvirkeandelenvoksnekuer.FormåletmeddetI vårmofor en gitt vinterbeiteressurs.
te er å økekjøttavkastningen
yteren størdell uttrykkesdettegjennomat hverbestandsstørrelse
re varigavkastningi likevekt.Denmaksimalestørrelsenpå vinterstammen(målt i biomasse)somområdetkan opprettholdevarig,
påvirkesikkeav dette.
bæreevnen,

11.1 Den biologiske muligheten til
å produsere eig

11.2 Kostnadene som eigstammen
skaper

evekbeskrivelsenav
Figur11.1viserenavde enklestematematiske
steni en dyrebestandI .del(a)kanmantenkesegat denS-formede
kurvenbeskriverhvordanen litengruppeelg somsomsettesut i et
nytt leveområdesomer uteneig fra før vil øke i antall.I startenvil
økestadigraskere,mensåvil det bli trangereom maten
bestanden
slikat tilvekstengårsaktere.Tilsluttvil stammentilpasseseget konstantnivå,der det er like mangesomdør somdet fødesnyehvert
til området m.a.o.dentettår. Detteer denøkologiskebæreevnen
er konstant.
het hvorbestandsstørrelsen

Elgenpåførersamfunnetkostnaderpåtre viktigemåter.Denbeiter
påskogog i åker,og dener årsaktil trafikkulykker.Skadenepåinnknyttettil korndyrkingi områdermedblanding
marker hovedsaklig
og til periodermedsværtstorelgbestand.
avskogog jordbruksmark,
Væretkanogsåvirkeinn gjennomkvalitetenpå skogsbeitetpåetn høsten(jfr. kapitlene3, 4, 7 seogsåSæther1985).
tersommereog
Denøkonomiskebetydningenav detteproblemetsyneså værebesomrammes
Deenkeltpersonene
grenseti nasjonalsammenheng.
hardestvil normaltfå erstatningfra viltfondet(seogsåSødal1985).

variere
Vi hartidligeresettat i praksisvil dennebestandstettheten
mellomår. F.eks.vil variasjoneri værforholdenebådesommerog
for elg fra det
vinterkunneendreterrengetsproduksjonskapasitet
vil også
Selvsagt
eneåret til det andre(jfr. kapitlene3, 8, 9, 10).
tilskape
beiteplanter
gjensidigpåvirkningmellomelgstammeog
figur
av
(b)
Del
svarendesvingninger.Alt dette servi nå bort fra.
somdel (a).Herfremstilles
11.1viserden sammesammenhengen
direktehvordannettotilveksteni bestandenvarierermed bestan-

forårsaketavelger et alvorligproblem,og deter vanTrafikkulykker
skeligå forestillesegøkonomiskeaweiningermellomjaktverdiog
fra kollisjonermellomelg og bil. Det er ogsåuklart
personskader
elgtetthetenog antall
g
om det er noendirektesammenhenmellom
ulykker.Vi har heldigvishatt få virkeligalvorligeelgulykkeri Norge.
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Figur 11.1

Grafisk beskrivelseav en logistisk
vekstfunk4on.Kurveni (b) er den deriverteav kurven (a).K er den økologiskebæreevnenfor et gitt skogsareXmva er
al. Ved bestandsstørrelsen
nettotilveksten den størst mulige.
holdeskonstant
Dersomelgbestanden
på dette nivået,får vi den maksimale
varigeavkastningen(mva)av kjøtt fra
og tilvekst
arealet.Bestandsstørrelse
målessom kg1da,eller antall "gjennomsnittsdyr"Ida.Bestandener vinterstamme.- Graphicdiscriptionof a
logisticfunction.The(b)-curveshows
of (a).K is the biological
the derWative
canyingcapasityofa &ed areaof forestland.At populationdensityXmva
the net growth is at maximum.lf the
populationis kept constantat thislevel,it will producethe maximumsustainableyieldof meat Populationsize
and netgrowth is measuredaskg'sof
biomassor numberof "mean"animals
aswinper.hectar.Densityis measured
ter population.

Bestandstørrelse

Tid

Årlignettotilvekst

MVA

Bestandsstørrelse(X)
X

NIVA

Figur 11.2

hvordanden
Figurenviserskissemessig
økte bæreevnenfor elg på grunn av
bl.a. omleggingenei skogbruketkan
framstillesi tilvekstmodellenfra figur
11.1.K økerovertid fra et lavtnivåfør
flatehogstenstid og fram til dag.
Samticligøker den maksimalevarige
(mva)ogsåkraftig.
kjøttavkastningen
- Thegraph shows in principle how
changesin forest managementand
loggingsystemshasled to increased
carryingcapasityfor moose,explained
of the figure 11.1moby thelanguage
del.Introductionof clearcuttingasdominant logging systemafter the second world war increaseboth K and
yield (mva).
the maximumsustainable

Årlig
tilvekst

MVA1990

MVA

1920

(X)
Bestandsstørrelse
1920

1970

1990
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Arlig
tilvekst

MVAMR
MVAtig

Bestandsstørrelse
(X)
X

MVA

Figur 11.3
Figurenviserskissemessig
hvordanrettet avskytningpåvirkertilveksteni en eigstammei vårenkle
modell.Bæreevnen
K påvirkesikke, menproduksjonenav kjøtt vedet gitt vinterbeiteopptakøker.
Denstørrelsenpå vinterbestanden
somgir maksimalkjøttavkastning(Xmva)endreshellerikkemålt
i biomasse.Sammensetningen
av vinterstammenpå dyrekategorivil imidlertidendres.I dette eksempletøkerden maksimalevarigekjøttavkastningen
fra mvauRutenrettingtil mvaiviRmedrettet
avskytning.- Thegraph showsin principlehow changesin mooseharvestingsystemswill affect
growth,explainedby the figure 11.1model.An optimalharvestingpolicyincludingprotectionof the
adult femalesand harvestingmainlyyounganimalsdoesnot affectpopulationdensityatK or Xmva
measuredas biomass,only the age and sexdistributionof the populationwill change.Themeat
productionat maximumsustainableyield wil howeverincreaseto mvamR,comparedto mvauR
with an unstructuredharvestingpolicy.

I Sverigevar det derimoten rekkedødsulykkerog alvorligeskadetilfellermenselgstammenvar på det høyesteomkring 1980.Vi tar
her somutgangspunktat elgstammenaldrivil kunneøkessåmye
at trafikkulykkene
økervesentlig,og at ulempeneknyttettil normale
tettheteri storgradkanavdempesvedhjelpav forebyggende
tiltak.

Servi på et konkretskogbestand,
vil det væreet tak for den totale
skadekostnaden
lik totalverdienav virkesproduksjonen
på arealet.
Lagervi derimot kurvenfor et helt elgforvaltningsområde,
vil den
væreslakere,og i praksisaldrinåopp til noeslikttak. Kurvenvil bare
gjeldefor det aktuelleområdet,og værebetinget av skogtilstanden, bonitetsfordelingen,
og elgenstrekk-og beitemønster.

Vi avgrenser
ossderfortil å sepå skogskadene
i restenavdenneanalysen.Skogskadene
er knyttet til vinterbestanden.
Rimeligvis
kanvi
ha en visselgbestanduten at økonomiskmålbareskaderoppstår.
Etterhvertsomelgbestanden
øker,vil skadenebli gradvissterkere.
Eteksempelpå en slik sammenhenger skisserti figur 11.4. Legg
merketil at skadeneoppgrssom den økningeni skadesom følger
avå økelikevektsbestanden
såmyeat denvarigeavkastningen
øker
meden elg ekstra,dvs.marginaikostnaden
pr. skuttelg nårvi forutsetterkonstantelgstammeog avskytninggjennomlangtid.

Detvil ogsåværemuligå påvirkekurvengjennomviltstelltiltakog
elgtilpassetskogskjøtsel.
"Halshogging"av beiteplanteri ungskogpleien,gjødslingi kraftledningsgater
og styrtvinterhogstavfuru med
siktepå beitingav baret,er noeneksemplerpå tiltak somkanstyre
elgen unna den økonomiskskadeligebeitingen.Dettevil komme
fram i vår modellsomen forskyvningav skadekurven,
slik at samme
varigeelg-avkastning
kanproduseres
medmindreskaderennfør når
tiltak utføres.Disseforholdenedrøftesmerinngåendei kapittel12.
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Marginal
skadekostnad
kr./elg felt

(X)
Bestandsstørrelse

Figur 11.4

vedulikstørpr. elg felt for et skogbestand
antydningav marginaleskadekostnader
Skissemessig
der eigavskytningen likevektstilstand
Hvertpunktpå kurvenrepresenterer
relsepå eigbestanden.
tiltak
dersomforebyggende
en er lik tilvekstenhvertår. Denstipledekurvenviserskadekostnaden
- Thegraphindicateshow themarginalcostper mooseharvestedof moosedamagjennomføres.
gesto a givenforeststandwill changeasmoosedensitychanges.Eachpoint on the graphrepresentsa steadystatesituationwherenet growth of mooseeaqualsthe harvesteveryyear.Thedotactionshasbeenimplemented.
ted curveshowsthe damageafterpreventivemanagement

11.3 Inntektene som elgstammen
skaper

somf.eks.rogn (sekapittel3) ønskepreferertevinterbeiteplanter
lig naturvernmessig.

er en viktig del av den "nasjonalformuen"somnatuElgstammen
utenomjakrenvårutgjør.Elgenharverdii mangesammenhenger
ten, så somi undervisningog forskning,i friluftslivav ulikeslagog
og i åkerkanten.Dersom
bådepåTV-skjermen
somopplevelseskilde
elgenskullebli truet av utryddelse,villedet derforværesnakkom
Vi tar
og storøkonomisk"eksistensverdi".
sterkebevaringinteresser
imidlertidher for gitt at vi vil ha en noksåstor elgstammei Norge
og antarderforat innenfordet aktuuansettforvaltningsopplegg,
er alledeandreverdieneavelgenennjakten
ellevanasjonsområdet
noksåkonstante.Vi kan derforavgrenseosstil bareå vurdereendringeni jaktverdinårelgstammenendres.
i dag i førsterekom at elgforvaltningen
I detteliggeren erkjennelse
deren måaweiede to produkteneelkeer et produksjonsproblem,
gjakt og trevirke mot hverandre.I den grad det er knyttet noen
kandisselikegjertil elgforvaltningen,
egentligenaturverninteresser
er
ne trekke i retningav redusertelgtetthet somøkt. Eksempelvis
hverkenredusertfuru-andel i den viktige bærlyng-barblandingsskogen,ellerdennærmesttotaleutraderingeni mangeområderav

er verVerdienavelgjaktenoppstårvedat noenjegeresyneselgjakt
difullt og noede vil ofre andregoderfor å kunnedrivemed.I denne prinsippielleanalysenmå verdienavjakten regnespr. dyr skutt.
medet eksDeter rimeligå antaat verdienavå økeelgavskytningen
tra dyr avtaretter hvertsomstammenvokser.Det betyrat når det
og de "rikeste" kunnejakte,
er lite elg,vil barede mestinteresserte
fordi prisener høy.Enveldigstor stammevil gi plassfor mangeflerejegere,det vil bli liten konkurranseom jaktmuligheteneog lave
av å skyteelg kallesi økopriser.Enslikkurveovermarginalverdien
(figur 11.5). Det å beskriveelnomienfor en etterspørselskurve
gjaktensomet åpent markedpå dennemåtener selvsagten forjakenkling,somserbort fra betydningenavat mangegrunneiere
ter selv,og at slektningerog innenbygdsjegereletterefår tilgangtil
jakt. Forenklingenbetyr likevellite for de prinsippenevi skalillusfor å måleverdienav elgjaktenog konstrutrere.Framgangsmåten
er presenterti kapittel 13.
ereen sliketterspørselskurve
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Jaktpris
kr./elgfelt

= tilbudetavelgiakt
Ma Malskadelostnad

P2

E
2
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Etterspørsel
eigjakt

Avskytning
Ant elgfelt/år
MVA

X2

X

MVA

(vinterstamme)
Bestandsstørrelse
(X)

11.4 En modell for beregning av
optimal elgtetthet

Figur 11.5
Grafiskframstillingav teoretiskøkonomiskoptimalelgtettheti en statisk
betalingsmodell.Dersomeigjegernes
villighetfor jakt er som vist vedetterE1,er detsamfunnsøkospørselslinjen
nomiskoptimaltå ha en konstantelgtetthetX1 med en tilhørendeårlig avskytningAi. Erverdienavjakten høyere,sliksomvistvedE2er det optimalt
medelgtetthetenX2. Wserat de marda er høye,
ginale skadekostnadene
mende veiesopp avjegernesstorevilvil
je til å betaleforjakten. Tilsvarende
føretil at tilenøkningi tømmerprisen
budskurvenforskyvesmot venstre,og
det blir optimalt med en noe lavere
of the
A graphicalanalyses
elgbestand.
teoreticallyeconomicoptimalmoose
densityin a static model.1fE1representsthe demandsceduIefor moose
hunting, the sociallycorrect moose
a yearfrhardensityisXl, representing
vestof Al at steadystate. If the willingnessto pay is higherasin EZ moosedensityshouldbe X2. Higherwillingnessto paycorrespondsto the into produce
creaseddamagenessecaly
thisnumberof moose.An increaseof
timberpriceswill reducethe economicallyoptimalmoosedensity.

foran,vil den
inntektervarierermedelgtetthetensliksombeskrevet
optimaletetthetenværeder hvorkostnadenvedå økeelgbestanden meden elg til, akkurattilsvarerinntektenfra den tilsvarende
økningeni årlig avskytning.Detteer økonomenesstandardregel
for optimalitet,nemligat marginalkostnadskalværelik marginal
inntekt.

økonomiskoptimaieigtetthetkandefineressomdentetthet der
fra produksjonav bådeelg
det samledeøkonomiskeoverskuddet
og trevirkei et områdeer størstmulig.Detteer dentetthetenhvor
fra elgjaktenoppnåsetterat skogskaoverskuddet
det maksimale
er trukketfra. Hvisvi nå går ut fra at kostnaderog
dekostnadene

vi hardrøfde kurvene
dettevedå sammenstille
Figur11.5 illustrerer
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tet foran i ett diagram.Nederstedel av figurenvisersammekurve
somi figurene 11.1-3,dvs,sammenhengen
mellomårlig avkastningog vinterbestandfor alle muligelikevektsbestander.
I øvredel
avfigur 113 visesmarginalinntektskurven
elleretterspørselskurven
og marginalkostnadskurven
frafigur 11.4.Marginakostnadskurven
viserde samfunnsøkonomiske
kostnadene
vedå økeavskytningen
avelg. Sagtpåen annenmåteviserdennekurvensammenhengen
mellomprisenmankanselgeelgjaktfor, og hvormangeelg-fellinger
det lønnersegfor samfunnetå produsere.Detteer en vanligtilbudskurve,og optimalpunktetblir der tilbud og etterspørsel(marginalkostnadog marginalinntekt)er like store.
Det optimaleomfangetav elgjakteni dennemodellennår etterspørselen
er somvistvedkurvenE1er en årligavskytningpåA1 dyr,
somtilsvareren vinterbestand
påX1 dyr.Dersomjaktenvarblitt omsatti et fritt markedsomfungerteperrekt,villedennetilpasningen
blitt oppnåddveden prisP1pr felt elg. Dersometterspørselen
etter
jakt økertil E2,får vi en løsningi A2/X2.I det tenktefrie markedet
villeprisenda stabilisertsegpå P2.Denårligeavkastningenavelgstammenkanaldribli størreennAmva,somer den maksimalevarige avkastningen.Uansetthvor høy prisenblir, er det derfor aldri
lønnsomtå øke bestandenut overen vinterstammepå Xmva.En
bestandi nærhetenav denøkologiskebæreevnenKvil gi storeskadekostnaderfordi vinterbestanden
er stor,samtidigsomdet blir få
felteelgerå fordeleskadenepå. Prisenpr felt elgvil derfor bli svært
høy.

ven.Skadeneelgengjørpå ungskogenblir ikke realisertfør skogen
hoggesmangetiår senere.Verdienav skogskadenblir derforrelativt settlaverejo høyererentener. Dettevil trekkei retningaven tettere optimalbestand.
Ved normalenorskerentenivåervil antakelig
awiket fra løsningenA1/X1 i figur 11.5 på grunnav at tiden trekkesinn i analysen
væresmåi forholdtil usikkerheten
forbundetmed
å tallfestesammenhengene.
Spørsmålet
om valgav rentesats
er diskutert nærmerei avsnitt11.5.
Denneprinsippielle
analysener viktig for å klargjøremerpresisthva
som liggeri begrepeneøkologiskbæreevne,maksima/varigkjøttavkastning,
og økonomiskoptimalelgtetthet.Uttrykketøkonomisk
bæreevnebør unngås,da det ikke er klart hvadet innebærer.Det
er for eksempelmangeulikeelgtetthetersomgir positivnettoinntekt etter at skogskadene
er dekket,men bareen tetthet er optimal.
Modellenforutsetterat inntekterog kostnadervedelgstammen
er
jevntfordeltpå de berørteparter.Spesielti trekkendebestandervil
dette ikkeværetilfelle.Da må det settesinn tiltak for å utliknefordelerog ulempermellomde jegerneog grunneiernesombarehar
fordelenevedjakten,og de grunneierei vinterbeiteområdene
som
måtåle brorpartenav skadene.Dersomsliketiltak ikke blir effektive, kan ikkeden optimaleelgtetthetenoppnås.

11.5 Sammenlikning av kostnader
og inntekter som inntreffer til
ulike tidspunkter

Detgjenstårennået momentfør denøkonomiske
analysenavøkonomiskoptimalelgstammeer fullstendig.Vår betraktningsålangt,
tar ikke hensyntil tidsaspektet.Dettebetyregentligat vi betrakter
alleår somlike,og maksimereravkastningeni hvertenkeltår uavhengigav hverandre.Detteer ikke tilfredsstillende
ut fra den økonomisketeorienom optimalforvaltningav fornybare(biologiske)
ressurser.Nårvi trekkerinn tidsaspektet,blir måletfor elgforvaltningenå maksimereavkastningenav alle framtidigejaktsesonger
settunderett, ikke barefor førstkommendesesong.Denanalysen
somførte ossfram til optimalpunktetA1/X1i figur 11.5 foran er
fortsatt riktig. Men nå må vi i tillegg stillespørsmåletom det lønnersegå skyteendaendaen elg mer i år, selvom dette førertil en
mindrevinterbestandog redusertavskytningnesteog senereår. Så
lengevi har en positivkalkulasjonsrente
i samfunnetvil svaretpå
dettespørsmaletvære
ja. Detat vi trekkerinn tideni analysenog ser
alle framtidigeår underett, betyrat likevektsbestanden
skalvære
litt lavereenn nårvi serbarepåett enkeltår. Summenav alleframtidigenettoinntekterfra elgstammen
målti dag(nåverdien)
økerdersomvi skyterlitt harderenå på bekostningav framtida.

Etviktig momenti vurderingenav økonomiskoptimalelgtettheter
at inntektenfra eigjaktenkommer hvert år, mensinntektenefra
skogproduksjonen
kommerbareomkringhvert 100 år. Nårvi skal
sammenlikneverdienav elgjaktenmedverdienav skaderpå skogen, måvi oversetteinntekteneav framtidigelgjaktog framtidige
redusertehogstinntektertil en fellesverdisomkanleggessammen
meddagensinntekterog kostnader.Dettegjøresved hjelpav kalkulasjonsrenten,
og innebærer
at det somantaså skjei en fjernframtid tilleggesmindrevekt enn det somskjer i dag eller i næmeste
framtid. Jo høyererentsatsener, jo mindrevekt vil det leggespå
framtidigekostnaderog inntekter.
Deter mangeårsakertil at vi har en positivrentei samfunnetvårt.
Rentenkanoppfattessomkostnadenmedå vente,slikdenverdsettesavosssomforbrukere.Hvisvi harvalgetmellomå få 1000kroner nå,og 1000om ett år, såvil de flestevelgeå få demnå. Hvisvi
derimotkanvelgemellom1000 kronernå og 1150kronerom ett
år, er det ikke såopplagthvasomvelges.Det beløpetsomvi kre-

Jo høyererentener, jo mindreelgtetthetvil det værelønnsomtå
ha,isolertsett.Men samtidigvil en høyrentepåvirkekostnadskur83
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ver ekstrafor å ventepå de 1000kronenei ett år, er rentekravet
vårt.Påsammemåteer samfunnets
rentekravi elgforvaltningen
den
avkastningen
vi kreverat den sisteelgensomsettespå som produksjonsdyr
i vinterbestanden
skalgi i formavekstrajaktutbytteneste år. Høyrentebetyratvi kreversværtmyeigjenfor å laværeåskyte fleredyrnå,detvil siat vi måhaen litenog megetproduktivbestand.Layrentebetyrat vi aksepterer
en størreog mindreproduktiv bestand.
Forholdsompåvirkerrentener:
- tidspreferansene
i befolkningen,ofte kalltforbruksutålmodigheten
- avkastningen
på investeringsprosjekter
i samfunnet
- usikkerhet
og risiko

nadersominntrefferførstved sluttawirkningom kanskje100år,
uten noenform for renteberegning.
Viderevelgesklart urimelige
forutsetninger
om tømmerpriser
ogom sammenhengen
mellombeiteskadeog kostnadene
for virkesproduksjonen.
I tilleggtil denvanlige tømmerprisen
somskogeierenmottar, trekkerSkogstyrelsen
(1.c.)innen såkaltnasjonaløkonomisk
foredlingsverdi
avtømmeret.
Fordivi her i hasidenregnerpå en liten marginalnedgangi tørnmerproduksjonen,
er den riktigeekstrakostnaden
someventuelt
kunnetas hensyntil, differansenmellomdet industrienbetalerfor
importertvirkeog svensk
virke,levertindustritomt.Dettevilværeet
langtlaveretall enn denomtalteforedlingsverdien.
Det måi såfall
ogsåforutsettesat tilgangenpå svenskvirke vil væreen minimumsfaktorfor industriennårde skaddebestandene
skalawirkes
en gangi framtida.Detteer på ingenmåtesikkert.
Videreforutsettesdetat heleforskjellenmellomdenideelle/ønskede skogtilstand,
somi Sverigeer fastsatti lovsform, og denantatte framtidigetilstandenetterelgskade,skyldeselgen.Deter jo på
ingenmåtesikkertat skogenvilIeutvikletsegetter idealbildetselv
om elgenikkehaddeforekommeti området.111sammen
gir dette
en klarovervurdering
av kostnadene
ved skogskader.
Dissekalkylenesyneshellerikkeå væreegnetsomgrunnlagfor diskusjonog
sammenlikning
motvåreberegninger
(senærmerediskusjon
avdette i Sødal(1985:95)og Solbraaet aI. (1987c)).

Valgetavrentesatser
til syvende
og sisten politiskavgjørelse.
I Norge
anbefalerFinansdepartementet
generelten samfunnsmessig
kalkulasjonsrente
på7%.1skogbruket
brukesnormalten rentesats
mellom2% og 4% avhengigav boniteten.Dettetilsvareromtrentskogenstilveksthastighet.
Dersom7% skullebrukesi skogbruket,
ville
nestenallskogkulturbli ulønnsorn,
ogvirkesproduksjonen
bli et rent
høstingsskogbruk.
Davilleogsåelgbeitebli merlønnsomtennvirkesproduksjon
på de flestearealer.
Slikekalkulasjonsrenter
somvi diskutererher,vilalltidværerealrente,
fordi beregningene
utføresmedfastepriser.Inflasjonenkanderfor
holdeshelt utenfor.
Det synesklartat de kostnadstallene
somESS-programmet
har beregnetpå bakgrunnav takseringerutført i forskningsområdene,
er
overraskende
lavei forhold til det mangehaddetrodd på forhånd.
Deter fieregrunnertil de lavetallene.Delskanmanhaovervurdert
skadenes
arealmessige
omfang, noesomvi nå harsværtsikredata
for etter densystematiske
takseringen.Skadenefallerdessutenhovedsakligpå lavproduktivearealerder verdienav virkesproduksjonen i utgangspunkteter relativt liten. Man må ogsåvurderenøye
hvilkenbeitingsom skaltil for å gi økonomiskskadei en tett foryngelse.
Engrunntil at ESS-tallene
blir vurdertsom lave,er muligensat en
del enklekalkylersom ble presentertpå svenskhold tidlig på 80tallet kom fram til vesentligstørretall (Skogsstyrelsen
1983:56-59,
Jakobsson
1983,Scharnell1983:35-37).Alle dissearbeidenedreier
segom takseringavelgbeiteskader,
derde økonomiskeberegningenefremstårsomkortetillegg. Disseberegningene
gir åpenbartalt
for høyeskadekostnader,
og det kan rettesalvorligegrunnleggende innvendingermot beregningsmåten.
Det kanskjemestalvorlige
erat manleggersammendirektekostnader
til plantingi dagog kost84
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og senerei samarbeidemed vilt- og skogforvaltningi fylker eller
kommuner.Det er satt opp en instruksfor slik taksering(Solbraa
1987b).Metodenkanbrukespå bådestoreog småarealer.Denomfatterbådebeiteproduksjon,
beiteutnyttelse
og beiteskader.
Taksten
kanogsåbegrenses
til bareen ellerto av disseelementene.

12 Elgbeite på trær og busker
12.1 Elgens vinterbeite

12.2 Beiteproduksjon

Elgenbeiter mest på trær og buskernår lyngog andreveksterer
dekketavsnø.Kvistinngårimidlertidogsåi elgenssommerdiett.like
etter snøsmeltingkan dyreneta småfuruog vier.Påforsommeren,
nårløveter ungtog næringsrikt,
raspesofte bladeneav kvisten.Deler
av nyeskuddvil da følgemed.Senerepå sommerenog utoverhøsten tas bådekvistog løvav arter sombjørk,vier, seljeog eik. Det
er derforen gradvisovergangfra sommerens
beitingpå urter,lyng
og løvog til kvistbeitingi normalevintre.Ogsåfuru og gran beites
i en vissgradom sommeren,spesieltfør de nyeskuddeneer ferdig
utvokstog forvedet(juli-august).

For å dekkeviktige variasjoneri naturgitte skogforholdog bestandsalder,
blir gjennomsnittstall
beregnetfor inntil 16 inndelingsklasser.Dettegjør det mulig å bruketakstresultatene
ogsåtil å estimerebeiteproduksjonen
i lignendeområder,hvorfordelingenpå
inndelingsklasser
er kjent. Skogbruketsområdeplanergir et godt
grunnlagfor å setteopp dennefordelingen.

Nårvi registrererbeitingpåtrærog busker,dekkerdettederformer
enn det renevinterbeitet.Påden andresidenvil elgenbeite lyng i
snøfattigevintreog dessutenkvistavstørrefuru- og løvtrærsomer
hoggetellerblåstned. Av og til gir dette mer beitetilsammenenn
det elgentar fra mindretrær og busker,spesielti snøfattigevintre.

Denviderefremstillingen
byggerpå resultatene
avsliketakster.NISK
er ansvarligfor instruksjonog beregningerog har ogsårapportert
resultatene(Solbraa1987a,1989a,1989b,1990a,1990b,1990c,
1990,1990e,1991a,1991b,1991c,Solbraaet al. 1987bog 1987c),
medunntakfor Lifjell.Herer arbeidetgjort somhovedoppgave
ved
TelemarkDistriktshøgskole(Hauglandog Johannessen1988).
Takseringene
vil fortsetteinntil landetsviktigstevinterbeiteområder
for elg er representertmed produksjonstall.

Tiltrossfor dettevil kvistog planteri beitehøydeutgjøreen vesentlig andelav elgensvinterdiett i de flestetilfeller. Mengdenav tilgjengeligvinterbeiteavgjørhvormangedyrvi kan ha innenet område.Kvistproduksjonen
er derforen viktig faktor vedvurderingav
bæreevnenfor elg. Ofte vil imidlertidbeiteskaderpå skogog innmarksettegrensenfor antalldyr pr. arealenhet.Beiteskadene
brukesda sommål på når den optimaleelgtetthetener nådd. Dyrav
forskjelligalderog kjønn beiterforskjellig,slikat ogsåbestandens
sammensetning
er viktig ved en slikvurdering.Fordiskadeneav et
gitt antalldyrkanvanerebetydeligfra årtil år, måskadeneseessom
et gjennomsnittfor flere år. Envintermedsærligmyeeller lite snø
vil gi andreskogskader
enn en normalsnøvinter.

Heleskogarealetbletakserti syvområder.Vi har dertall for allede
inndelingsklassene
somfantes.To taksterdekket barefurudominertebestandmedmiddelhøyde
på0,6til 10m (Stor-Elvdal
og Åsnes
1990).To områdermed bjørkedominertfjellskoggavikke muligheterfor å brukedevanliginndelingsklassene
(Gausdal
og Ringebu).
Linjenfor Åsnes1985beståravtall for furudominertebestandmed
middelhøydepå 0,6 til 10 m fra takseringi 1985.Åsnes1985og
1990er derforto taksterpå det sammearealetfor å seutviklingen
fra 1985til 1990.Denneperiodenhaddetre vintremedlangtmindresnøennvanlig.
Beiteproduksjon
er beregnetinnenforelgensbeitehøyde.
Granog
dvergbjørker ikke tatt med noe sted,og einer er ikke tatt med i
Langmorkje
fordi detvarubetydeligbeitingpå disseartene.Nålerer
regnetmedfor bartrærog einer,mensdet for løvfellende
arterbare
er tatt medvektenav naknekvister.

Derelgenbeiterpå uproduktivmarkellerpåartersomikkegir salgbarttømmer(vier),kanutnyttelsenav beitetværestørre.Fortsatter
det nødvendig
at fremtidigbeiteproduksjon
ikkeødelegges
vedoverbeiting.Ogsåher vil det væreviktig å se på gjennomsnittligbeiteutnyttelsefor flereår.

Veddatabehandlingen
er det bruktarealveide
middeltallinnenhvert
område.Talleneer derfor representative
for heledet takserteområdet.I noentabellerer det dessutentatt med de aritmetiskemiddeltallenefor områdermedfullstendigtakst.

Vurderingavet områdesbæreevne,og hvordanforskjelligskogbehandlingog viltstelltiltakpåvirkerdenne,måderforta utgangspunkt
i årlig kvistproduksjonpå elgensbeiteplanterunderforskjelligforhold.Deter viktig ogsåå få medtall for hvordanproduksjonenforandrersegovertid, etterhvertsomskogenblir eldre.NISKharsamlet sliketall,somet leddi prosjektetElg,skog,samfunnfremtil 1986

Deter flesttrærog buskeri beitehøydei høydeklassene
0,6til 10m
og dessutenlitenkonkurranse
fra størretrær.Dettegir en storkvist85
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mellombestandoverog under 10 m. Detteviserat produksjonen
av beiteavtarsterktnårbestandeneblir eldre,og de størstetrærne
vokseroverbeitehøyde.

produksjonpå slikearealer.Yngreskog,med høydeopp til 0,5 m,
harfå og småplanter,menseldreskoghar lite trær og buskeri en
høydesom passerfor elg. Dettegir en produksjonsombareligger
på rundt 1/4 av denvi finner i de høyproduktiveklassene.Selvom
trebevokstmyrikkegir grunnlagfor lønnsomskogproduksjon,
kan
beiteproduksjonen
værehøyereenn på tilsvarende
fastmark.(Tabell
12.1).

Det er ogsåen vesentligforskjellmellomto grupperav områdene
med fullstendigtakst. I den ene finner vi Åsnes,Bygland,Lifjell,
Ringebuog VestreGausdal.Åsnesvarhardtbeitet gjennomflereår
før takst og haddeen megetbetydeligreduksjonav kvistproduksjonen.Hardtbeitetfurugjenvekst
haddeet produksjonstap
påopptil 80 prosent.Taksteni 1990visteat plantenevar i normalvekst
igjenetter to til tre år med lite snøog minimalbeitingpå furu i de
sentralevinterområdene.
Påsammearealøkteårlig kvistproduksjon
fra under 18 til 31 kg pr dekar.Tallenefor Åsnesvar ellerslavepå
grunnav en stor andeldødeplanteretter overbeitingen.

Det er stor forskjellmellomde forskjelligelokalitetene.Glisnebestandkan ha betydeligforyngelse.Verdal,lifjell og Langmorkjeer
derfor oppe i mellom 8 og 18 kg pr dekar også i eldre skog.
Produksjonen
økergjennomgående
fra høytil middelsellerlav bonitet. Detteskyldesofte at furu produsererdet mesteav beitetog
har størsttetthet på laveboniteter.Verdalog Lifjellhar stor løvandelog størstproduksjonpå middelsbonitet.Høybonitetprodusererminsti deallerflestetilfeller,fordi foryngelsesforholdene
for trær
er dårligei konkurransen
medgrasog urter.Deter markantforskjell

Tabelt 12.1 Taksertareal, takstår,gjennomsnittligbeiteproduksjon(kg pr daa og år) for hele området og for hver inndelingsklasse,
samt andel (%) av det taksertearealsom haddemidleretrehøyderpå 0.6 til 10 meter. Inndelingsklassene
viserprøveflatensmidlere
trehøyde(0.1 til 0.5 m - 0.6 til 4.0 m - 4.1 til 10 m og over 10 m) og bonitet (høy= H, middels= M, lav = L og myr med trær P).
Inndelingsklasser
som ikke fantes eller ikke ble tatt med i takstener merket med - Annual production of branchesin browsing
height on speciesutilized by moose.Numbersare given as kg per daa (.0.1 ha) for the whole area (Gj.snitt)and for the different
height (0.1-0.5 m, 0.6-4.0 m, 4.1-10.0 m, and more than 10 m) and site dasses(H=high,M=medium and L=Low productivify,
P=peatbogs with tree growth). Needlesare induded and other leavesare excludedin the cakulated weights. Thearea of eachdistrict is givenas Taksertareal (18=1800ha).

Område

Taksert
areali
1000 da

Takstår

Andel
0.6-10

Beiteproduksjoni kg pr dekar
Gj.snitt

0.1-0.5
HMLP

0.6-4.0
HMLP

4.1-10
HM
LP

Over 10
HML
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Deandreområdenei dennegruppener høytliggende,delvisover
barskoggrensen
(Ringebuog Gausdal)og for en stor del på lavproduktivearealer(Byglandog Lifjell)medmyefjell i dagen.Litenandel
av ungskog har også bidratt til lavt middeltall for Lifjell.
Middelproduksjonen
for gruppener beregnettil mellom2 og 9 kg
pr dekarog år.

Gausdaler produksjonenreduserti sammeforhold somregistrert
reduksjonfra tilsvarende
kurvefor bjørk.Bjørker beregnetvedhjelp
aven kurvefor lavereliggende
strøk(Solbraa
el al. 1987a).I Ringebu
og Gausdaler det imidlertidsatt opp egnekurveretter skuddregistreringeri takstområdene
(Solbraa,upubl.).
Furuandelen
variererfra 0 til 13 prosenti fjellet(Ringebu
og Gausdal)
og i Verdal - via 37 til 65 prosent i Bygland,Lifjell, Hobøl og
Langmorkjetil 78 prosenti Åsnes.I klassene0,6 til 10 m på middelsog lavboniteti Åsnesvarnær90 prosentav beiteproduksjonen
på furu. Disseinndelingsklassene
utgjør her et sværtviktig beiteområdefor trekkelgfra Trysil,Elverum,Vålerog Åsnes.

Denandregruppenhar en produksjonpå 15 til 18 kg på grunnav
en storandelungskogmed stor tetthet av fleretreslag(Hobøl)og
betydeligebeitemengderogså i eldre glissenskog (Verdalog
Langmorkje).Selvom Langmorkjeliggeropp til skoggrensenmot
fjellet,er det her tykkesandavsetninger
og ganskegod vekst.
Sammensetningen
av beiteplantervarierersterkt fra sted til sted.
Detteer vist i tabell 12.2.Spesieltfor einerog vierer det storeforskjelleri kvistproduksjonpr plante mellomområder,avhengigav
vekstforholdene.
Av økonomiskeårsakerer det ikkesamletinn slike produksjonstall
i hvertområde.Talleneer derforusikrefor disse
artene.
Forfuru harvi satt opp kurverfor sammenhengen
mellomplantehøydeog kvistproduksjon
underforskjellige
forhold.Utgangspunktet
for valg av kurveer geografiskbeliggenheteller gjennomsnittlig
toppskuddlengde.
Forrogn,ospog seljeer brukten kurvefor rogn,
som er den dominerendearten i dennegruppen. I Ringebuog

Bjørker beregnettil mellom6 og 58 prosentav total kvistproduksjon.Gausdal(Dokkfløy)er vinterbeiteområde
for trekkelgfra store områdermellomMjøsaog Valdres.Selyom det er betydeligbeite på vierog einer,vil disseværedekketav snødet mesteavvinteren. Detegentligevinterbeitetforegårderfor på bjørkbådeherog
i Ringebu(Østfjell).I Ringebuer det diskutertmulighetenfor å bedre vinterbeitenei takstområdetmedviltstelltiltak.Sværtlav beiteproduksjonog overbeskatning
av beitet gjør det nytteløstå prøve
sliketiltak utenen reduksjonav elgtetthetenvinterstid.

Tabel112.2. Beregnetskuddproduksjon(kg pr daa og år) for de forskjelligebeitearteneinnen hvert takstområde.Tabellenviser
ogsåhvor stor andel (%) hverart utgjør av den totale skudd-produksjonen(ROS= rogn, osp og selje,- = ikke taksert,a = slått sammen). - Annual production from Table 12.1 for the different tree species(Furu=Pinussylvestris,Bjørk=mainlyBetula pubescens,
ROS=Sorbus
aucuparia+Populus
tremula+Salixcaprea,Einer=Juniperus
communis,Vier=Salix
spp, Andre=otherspecies).

Område

Fylke

Beiteproduksjoni kg/daaog %-andelav totalprod.
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12,3 Beiteutnyttelse
Elgenforetrekkeren del arterfremforandre,i det vesentligebasert
på fordøyelighetog innholdav smaksstoffer.
Vanliggrupperinger
rogn,osp,selje(ROS)
og viersomhøyestprioritert,furu og einersom
middelsog bjørksomden plantensomblir beitetminst.Deter imidlertidforskjell,slikat lavlandsbjørk
(8. verrucosa),
beiteshardereenn
vanligbjørk(B.pubescens)
(Solbraa
et al. 1987b).Bjørki fjellskogen
har dessutenstørrenæringsverdienn sammebjørkearti lavlandet
på grunn av størreandel bark og knopper og mindreandel ved
(Hjeljordog Knutsen1987).Sålengeelgenharvalgmuligheter,gir
dette betydeligbedreutnyttelseav bjørkai fjellskogenenn i lavlandet.Takstenregistrererhvorhardtplanteneer beiteti en periodepå
noenår og viserdenellerde hardestebeitingenei perioden(tabell
12.3).
Igjener det stor variasjonmellomområder,og tabellenbekrefter
ikkeat det skalværesystematiske
forskjellermellomde to gruppene ROS+ vier og furu + einer.Til trossfor hard beiting i fjellskog
(Langmorkje,
Ringebuog Gausdal)liggerbjørkpåen klarsisteplass.
Einerbeitesnaturlignok lite i høytliggendeskog,hvorbuskeneer
dekketav snødet mesteav vinteren(Lifjell,Langmorkje,Ringebuog
Gausdal).
Ellersutnytteseinertilsynelatende
hardereennROS.Evnen

Tabell 12.3. Beiteutnyttelse(% av skuddproduk4onen)for
de forskjelligevinterbeiteplanteneinnen hvert takstområde
(ROS= rogn, osp og selje,- = tall mangler).- Utilizationby
moose,as percent of the calculatedproductionof eachspeciesor group.

til å ta segopp igjenetter beitingkan imidlertidha spilten rolleved
dissevurderingene,
vedat ROS-planter
lettere"kamuflerer"en hard
beiting i tidligereår. Forutpregedevinterbeiteområderer det beregneten gjennomsnittligutnyttelsepå 33 til 55 prosent(Gausdal,
Ringebu,Langmorkje,
Verdalog Åsnes).Utenomfjell-skogog svært
hardtbelastedebeiter(i Byg/and,Hobøl,Verdalog Lifjell)beitesdet
forholdsvislite på bjørk(6-23%).
Med unntakfor Lifjeller uttaketavfurubarpå 25 til 70 prosentmed
en gjennomsnittpå nær45 prosent.OgsåROS,einerog vier ligger
omkring40 prosenti beregnetuttak. Middeltallfor furu i Stor-Elvdal
var 25 prosent.Deenkeltetakstområdene
viserimidlertidvariasjoner mellom73 og 3 prosent.Høyesttall ble funnet for lmsdalen.
Andreartervar ikke tatt medved taksteni Stor-Elvdal- fordi den
tok siktepå å vurderebeiteskader,
ikke beiteproduksjon.

12.4 Elgens vinterdiett
Ved å kombineretabellene 12.2 og 12.3 har vi beregnethvilken
andelde forskjelligebeiteplantene
utgjøravelgenssamledefôr-inntak (tabell 12.4).

Tabell 12.4. De forskjelligebeiteplantenesandel (i %) av
elgensberegnedebeiteuttakinnen hvert takstområde(ROS=
rogn, osp og selle, - = ikke registrert,a = slått sammen).Calculatedcompositionof the winter diet of moosefor each
districtin %.
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Med rikeligtilgang på furu, dominererdette treslagetelgensvinterbeite.Tarvi hensyntil at de andreartenebeitesi betydeliggrad
også på barmark,blir denne dominansenenda større(Bygland,
Hobøl,Åsnesog Langmorkje).
I fjellbjørkeskogen
er det bjørkog vier
somgir mestbeite.Herdominererklart bjørki vintre mednormale
snømengder,
fordi vierog einerda er dekket(Ringebuog Gausdal).
Ellershar bjørk liten betydningsomvinterbeite.I Verdaler det lite
furu. Artenblir overbeitet,og diettenbeståri storgradaveiner,løvtrær og vier. Lifjellfølger "læreboka" med preferansefor ROSog
vier, medfuru og eineri mellomstillingog bjørkpå sisteplass.Her
er det rikeligmedvinterbeite,og eigenkanvelgefritt. Deandrestedenemedvesentligstørrebeitebelastning,
er tilbudetpr dyrvesentlig
mindre.Elgenpressesda til å ta merav artersomegentliger lavere
prioritertenn ROSog vier.Dettefremgårogsåavtabell 12.3.

lagfor å vurderebæreevnen
for elg innenforskjellige
områder.Med
bæreevne
menesdahvormangedyrvikanha innendettakserteområdetgjennomvinteren,uten at beitebelastningen
og beiteskadene
blir for store.Beregningen
gjøresfor fire av områdenefor å belyse
forskjellige
forhold.VinterbeitetpåØstlandetdomineres
avfuru,med
70 prosentav fôrinntaketi Hobølog Langmorkjeog 85 prosenti
Åsnes.I Verdalhindrerbeitingetableringavfuru, menarealenehar
stortetthetavandrebeiteplanter.
Furutålernoemindrebeitebelastningenn de flesteløvtrærog -buskerfør produksjonen
går ned.

12.5 Bæreevne for elg
Takstresultatene
er unøyaktigeav flere årsaker.Forå holde utgiftene på et akseptabeltnivå,er takstprosentenlav. I de flestetilfeller ble det brukt et prøveflateforband
på 500 x 200 m med50 kvadratmeter store flater. Dette gir en takstprosentpå 0,05. For
Langmorkje,med lite totalareal,ble forbandetredusertslikat prosentener 0,125.Arealfordelingener i mangetilfeller målt på kart,
og har derforen takstprosentpå 100.Ellerser den beregnetut fra
antallprøveflater.Dette kan gi betydeligfeil for inndelingsklasser
medlite areal.
Beiteprodukonener beregnetfor furu medhøydepå0,6 til 4 m og
for løvtrærmed høydepå 0,1 til 3 m - ut fra forskjelleri elgensutnyttelseav de to gruppene(Solbraa1987b).Det ble satt en veiet
middelhøyde
for hverttreslagpå hverprøveflate,slikat høydenpå
trær somproduserermyekvistveiermerenn for mindretrær. Selv
om takstprosenten
er lay,børantallprøveflatersikreat mengdenav
beiteplanterog middelhøyder
for heleområdeter tilstrekkelignøyaktig bestemt.De enkelteinndelingsklassene
kan imidlertidha få
prøveflaterog tilsvarendeunøyaktigetall.

De registrertebeiteuttakene(Hobøl25, Åsnes33, Langmorkje55
og Verdal40 prosent)er basertpå maksimaltuttak i periodenog ligger derfor overgjennomsnittligbelastning.Beregningene
har lagt
til grunnat Hobølog Langmorkjetåler en maksimalbelastningpå
60 prosentfør produksjonsmulighetene
ødelegges(biologiskbæreevne).Verdaitåler neppemer enn i dag (40%). Lavereutnyttelsesgradi Verdalenn i Hobøler begrunnetmedat overflødigfuru i
tette foryngelsergir et betydeligbidragi tilleggtil løvtræri Hobøl.
Sliktbeitefinnesikkei Verdal,og viktigebeiteplantersomvierog einertas nå i hardestelaget.
I Åsnesvar det behovfor en vesentligreduksjonavbeiteten kortere periode,slikat beitenekunneta segopp igjen.Maksimaltuttak
er derforsattså lavtsom20 prosent.
Ut fra den registrerteutnyttelsesgraden
og beregnedeskader(se
egetavsnitt)er det anslåtthvor høy utnyttelsenkanværefør skadeneblir for store.Hobølhaddesværtsmåskader,mensde i både
Langmorkjeog Åsneslå overdet sombøraksepteres.
Vi harderfor
brukt20 prosentuttaksomen foreløpiggrensefor knesogsåved
dennevurderingen.Forlangmorkjeer satt40 prosentfordi en stor
andelav beitingenskjeri eldre bestand.Optimaltuttak i Hobøler
anslåtttil 35 prosent.Hvisvi godtar at det ikke skaldyrkesfuru i
Verdal,er skadeneminimalemeddagensbeiteuttak.Ellersmå det
til en sterk reduksjonav elgtettheten.Vi har ogsåher brukt et uttak på 40 prosent.
Tabell12.5 byggerviderepå at hverelg trenger1000kg beitefra
trær og buskeri tillegg til beiting på lyng og hogstavfallgjennom
vintereni Åsnesog Langmorkje.Pågrunnav kortereperiodemed
snødekketmark,er dette reduserttil 800 kg for Hobølog Verdal.
Deter grunntil å minneom at situasjoneni Åsneser vesentligforandretetter snøfattigevintreog at en betydeligandelavvinterbeitet tas fra hogstavfall(Solbraaet al. 1987b). Ved praktiskbruk av
bæreevnentil forvaltningav elg må gjennomsnittligemengderav
hogstavfall fra furu- og løvtrær tas med i beregningen.
Utnyttelsesgraden
kan her kommeopp i over 90 prosentfor trær
somikkekvistesfør beiting(seeget avsnittom viltstell).I tabellener
det tatt hensyntil annetbeitevedat forbruketer sattlavt.

Produksjonstall
for hverttreslager bestemtut fra sammenhengen
mellomårligskuddproduksjon
og trehøydeog er delviskorrigertetter lokaleforhold (Solbraaet al. 1987a). Einerog vierble ansettfor
å ha litenbetydningsomvinterbeite,fordi de flesteplanteneligger
undersnøenvinterstid.Mangestedervar det imidlertidhard beiting på beggeartene.Det burdederforvært sattav midlertil å studereproduksjonsevnen
ogsåfor einerog vier på fiere steder.Den
beregnedeproduksjonener inntilvidereusikkerfor disse.
Til trossfor dette er talleneovenforde besteestimatenevi har for
årligprodukon påelgensvinterbeiteri Norge.Debørogsågi grunn89
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(Bio)eller
Tabell 12.5.Estimertbæreevnefor elg med full utnyttelseav kvistproduksjonen
ved økonomiskoptimal elgtetthet (Øko)i Hobøl,Åsnes,Langmorkjeog Verdal.-Estimated
carryingcapacityfor moosein four districts.(Tonnkvist=annualproductionof branchesin
relativeutilizationat the biological(Bio)and economic
metrictons, % utnyttelse=calculated
browsingmaterialsin tons. Antall elg=number
för=available
(Øko)cariyingcapacity,Tonn
browsingmaterials.Areal pr elg=thearea
available
the
on
of animalsthat could be fed
requiredto feedone animal).

at beregningeravdennetypenbareviser
Detmåigjenunderstrekes
er mangebådei
av forskjelligefaktorer.Feilkildene
størrelsesorden
Tabellen
og i forutsetningenefor beregningen.
grunnlagsrnaterialet
viserat det er sværtstoreforskjellermellomÅsnesog de andrestedene.Detteskyldeslengretids overbeitingvedtakseringstidspunkat arealbehovetpr elg i Åsnesi dager merenn
tet. Deter sannsynlig
halvertveden normalsnevinter.Fortsettersnøfattigevintre,er neppe vinterbeiteti segselvnoen begrensning.Det går da ut overblåbærlyngog ikketrær og busker.Derelgenbeiterbådefuru og løvmedomkring1/3fra
trær,serdet ut til at elgtetthetenmå reduseres
den biologiskebæreevnenfor å holde skadenepå et akseptabelt
nivå.Stammenkanderforikke forvaltesut fra beitestyrkenpå høyt
treslag.
menut fra skadenepå kommersielle
prioritertebeiteplanter,

12.6 Skogbruk og beiteproduksjon
- viltstell

Storeforskjellermellombestandav ulik høydeog på forskjelligebohar
i elgensvinterbeiteområder
niteterførertil at skogbehandlingen
og dervedpå biologiskbæreevne
storinnflytelsepå beitetilgangen,
og økonomiskoptimalelgtetthet.Vi kani betydeliggradpåvirkediseller sette i verk spesielleviltseved å tilpasseskogbehandlingen
stelltiltak.
medstortetthetgir myebeiteog tålerogsåen hardbeiForyngelser
- og blir beitebelastningfør det går ut overtømmerproduksjonen
teskader.Av økonomiskeårsakerplantesdet bareet antallsomgir
en god utnyttelseav mulighetenefor å produseretømmer.Dette
svarertil rundt 200 planterpr dekar.Optimalbeiteproduksjonkrever rundt 600 furu ellerendaflere løvtrærpr dekar.Dettetilsierat
det børleggesopp til naturligforyngelsederdette er mulig,og gjerellerandretiltak for å oppnå sliktetthet.
ne medmarkberedning
Furubeitesmestnårbakkener dekketav snø.De lavestegreinene
er da skjultog beitesikke.Selvvedmegethardbeiting,vil disseholde plantenei liveog sørgefor en varigbeitetilgang.Hvisbeitingen
avtar, vil slikeplanter skyteny topp og kunne vokseopp til tømmertrær.Vedfor stortetthet drepesdissegreinenepå grunnav lysbør derfortynnestil en avstandpå mellom
mangel.Furuforyngelse
1 og 1,5m veden høydepå snaut1 m. Vedhalvannenmetershøyav på "overflødige"plande kappessåde to øverstetoppskuddene
ter. Mellom 250 og 300 plantersettesigjen for å sørgefor tømmerproduksjon.

Vi hartidligerei rapportenberegnetat i viktigevinterbeiteområder
produsererarter som beitesav elg gjenunder barskoggrensen
nomsnittligmellom6,5 og 18 kg kvist pr dekarog år. Det største
II (4,1 - 10 m høyde)
fant vii e/drehogstklasse
gjennomsnittstallet
på lavbonitet - med 90 kg. Tettefuruforyngelserpå dypjord kan
kommevesentlighøyere,og vi har her målten årlig barproduksjon
på 500kg pr dekar.Selyom løvtrærfellerbladenefør vinteren,kan
på rundt 400 kg i spesielttette partier.På
de gi en kvistproduksjon
i beigrunnavlitentetthet,er imidlertidgjennomsnittsproduksjonen
tehøydei størrebestandvesentliglavere.I strøkmedlitefuru er også
beitetjevnerefordelt på de forskjelligeboniteter.Dette kan leses
ut avtabell 12.1.

Slikekappede- ellerbeitede- planterforetrekkesav elgenvedsenerebeiting.I ett forsøkvar det 4-5 gangersåmangebeitedeplanter blanttidligerebeitedeplanterenn blant uskaddeplanter(figur
90
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for å få til en vellykketnatursjonog råhumusved markberedning
lig foryngelse.Såingvil kunne sikreen furuforyngelseetter markberedningderfrøtrærmanglerellerflateneer blitt for store.Frøtrær
harnådd
måikkefjernes,og flatenemåikkeutvides,før foryngelsen
Stell
en høydepå3 til 4 meteri hardtbelastedevinterbeiteområder.
av foryngelsener behandlettidligerei dette avsnittet.

12.1). Plantersomer kappettrekkertil segbeitingpå sammemåten. Vedslikkappingoverføresderforen vesentligdel av beitingen
til overflødigeplanter,samtidigsomdisseholdesi beitehøyde.

virkningfår vi ved kappingav løvtrær.Herkan imidlerTilsvarende
Kappingav oppkvistetid myeav beitingenskjei sommerhalvåret.
de løvtrær,trær høyereenn 2 m, vil ofte gi lite nyeskudd.Løvtrær
somer høyereennet par meterkappesderforav likeoverbakken,
for å få opp rot- (rogn og osp)eller stubbeskudd(bjørkog vier).
Lmtreinnblandingi furuforyngelselaterikketil å trekketil segflere
beitedyrenn renefurubestandog vil derforminskeskadenepåfuru.
der disseikkediVi børspareløvtrærog buskervedgjenvekstpleie,
rektehindrerbartræri å vokseopp.

Kantsonervedskogsveier,bekker,vann, myrer,innmarkog andre
arealer,samtforsumpedepartierog mindremyrermedstor beiteproduksjonpå buskerog trær bør spares.Ved flateryddingetter
sluttavirkning,sparesbeiteplantermed passehøydefor elg.Større
planterellertrær kappessomanbefalttidligere.FlatermedbetydeEllersvilsprøylig innslagav rogn,osp,seljeog viermåikkesprøytes.
også
ting av ugrasmarkfør plantinggi godeetableringsmuligheter
og Lundfor løvtrær,og kanderforbedrevinterbeitetfor elg(Solbraa
Høie1990).

Tynningav furu og løvtrærbør gjøresvinterstid,slikat elgen kan
dra nytte av bar og greiner.Dyreneforetrekkerslikt beitefremfor
ungeplanterog trær. Storeformengderog oppkjørteveiergir dessblir størsthvistrærUtnyttelsesgraden
utenen god energiballanse.
ne får liggetil beitingener ferdig - før tømmeretkvistesog kappes.
Det bør fellestrær gjennomhelevinterenfor å holdeelgen unna
i nærheten.Vedtynningi furuskogkandet bli opptil 500
foryngelser
kg barpr dekar.Dettedekkeret voksentdyrsfôrbehovi en måned.
to til tre år før hogst, kan
Ved gjødslingmed kalkammonsalpeter
detteøkemedmellom50 og 75 prosent.Det brukesgjødselmengder som svarertil mellom 12 og 15 kilo nitrogen pr dekar.
vil motvirkeøkt surkalsium-og ammoniuminnhold
Gjødselslagets
på de aktuellebonihet i jordenetter gjødsling.Engangsgjødsling
Likevel
tetenevil i litengrad påvirkevegetasjonssammensetningen.
vil mangeha innvendingermot slikgjødsling.

Detilpasningersomer gjennomgåttovenforbør væreet naturlig
leddi dagensflersidigeskogbruk(Solbraa1989b).Måletmåvære
å få et størstmulig utbytte av bådeskogog elg, slikat eventuelle
økte utgifterdekkesavøktejaktinntekterog redusertebeiteskader.
Vedå sørgefor god tilgangpå hogstavfalli en periode,er det mupå foryngelser- slikat dissekanta segopp
lig å fjernebeitepresset
avelg
vedkombinertforvaltning
igjen.Dettebørbrukesplanmessig
og skogovertilstrekkeligstorearealer.Ogsåfor andretiltakvil det
for å
ofte værenødvendigå samarbeideover eiendomsgrensene
kunne påvirkebæreevneeller skadeomfang.Tilsierutviklingeni
at beitetilbudetvil avta,er det nødvendigå reduseskogtilstanden
re tetthetenavelgvinterstid.Medtrekkendeelg kandettebestgjøofte mellomflere kommuner.Avtagendetilresmedsamarbeide,
at en storandelav ungskogengåroveri hogstklasse
bud kanskyldes
IIIog derforblir for høyfor elgen,samtidigsomforyngelsesarealet
avtar.Det er mulig å forutsi en slik utviklingog ta hensyntil den i
for elg og skog.
forvaltningsplaner

vil en hard tynPåblåbærmarki granskogeller barblandingsskog
tynning
Tilsvarende
ninggi rikeligvår-og høstbeiteav blåbærlyng.
i eldrefuruskogpå lettforyngetmarkkan gi betydeligbeitepå furugjenvekst.Fordidet stårtrær over,vil slikt beiteværeletteretilgjengeligvinterstidenn planterpå hogstflater.Slikebeite-bestand
utensærligtap,
kanholdeslengreennvanlighogstmodenhetsalder
fordi markahar liten tømmervekst,og delvisfordi storedimensjoneravfurutømmerbetalesvesentligbedreenn mindredimensjoner.

vedreneviltDeter imidlertidogsåmuligå øke beiteproduksjonen
stelltiltak.I furuområderer gjødslinget sentralttiltak ogsåi denne
forøvrigtillaterdet,vil 12 kg
Hvisvekstforholdene
sammenhengen.
åretetter.
nitrogenpr dekari juni kunnefordoblebarproduksjonen
vesentlighøyere(50-60%).
Samtidigblirogsånålenesproteininnhold
Pågjødsletmarkvil elgenofte beiteså hardtat de flesteplantene
holdesnede.Slikgjedslingmåderfor baregjørespåarealersomer
avsatttil beiteproduksjon- som kraftledningsgater,lavproduktive
grøftet myrog lignende.
sandavsetninger,

av bestandmedfuru ellerhøytprefererteløvtrærbør
Sluttavirkning
gjøresvinterstidpå sammemåte somved tynning. Barmengderi
renefurubestandkan liggeomkring 1500kg pr dekarog økervesentligved gjødslingto til tre år før hogst.Forå få til naturligforyngelse,må det enten settesigjenfrøtrær- somskjerm-ellerfrøtrestilling,ellerflatene må væresåsmåat de kan såestil fra kanten. Derdet er frøtrærpå beggesider,kanbreddenværeopptil 70
meter.

Elgenfinner lett frem til gjødsletfuru og beiter hardestlike etter
gjødsling.I ett forsøkvar seksgangersåmangeplanterbeitet på
ruter somvar gjødsletsommerenfør i forhold til ugjødsleteruter
sammested(figur 12.2). Dessutentok dyrenei gjennomsnittfem

Spesteltpå blåbærmarkkan det værenødvendigå fjerne vegeta91
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beiteklippfra ugjødsleteog 70 klipp fra gjødsleteplanter(figur
12.3). Hvertklipp haddei tilleggvesentligstørrevekt for de gjødslete planteneenn for ugjødsletfuru.

100
90
80
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60
50

Hvisslikebeiteområderstellesmed fjerningav trær som ikke beites (gran),tynningtil passeavstand- slik at laveregreinerholdesi
live,og delvisnedkappingav trær sombeitesfor lite, bør gjødsling
i furu opprettholdeen stor beiteproduksjoni et langttidsrom.Der
deterfrøtræri nærheten,kanforyngelsen
fornyesmednaturliggjenvekstetterhvertsomde førsteplanteneblir for gamle.God utnyttelseer avhengigav et passendebeitetrykk.Det må ikke væreså
stortat vekstenreduseres
i særliggrad.Etuttakav 50 til 60 prosent
av kvistproduksjonen
vil gi en god avkastningav arealene.Under
optimaleforhold børett dekargi nok beitefor en elg i en måned.

ingen

83

83+85

83+86

Arlig

Gjødslingsår
Figur 12.2

en furuplantingfra 1977178
ble to rutergjødsletvåren1983,to våren 1983og 1985,to 1983og 1986og to hvertår fra 1983til 1986
(12kg N pr dekar).Figurenviserat andelplantersomble beitetvinteren 1986/87øktejevnt fra ugjødslettil planter som vargjødslet
sommerenfør. Andelbeitedetoppskuddøktepå tilsvarendemåte.
- In a pine plantation,establishedin 1977178,two plots wereferti&ed in the springof 1983,two in the springsof 1983and 1985,
two in 1983and 1986,andthelasttwoannuallyfrom 1983to 1986
(120kg N per ha eachtime).Thefrequencyof both plantsand leadershootsbrowsedduringthe winter 1986187increasedsmoothly
from unfertilizedto the mostrecentlyfertilizedplants.
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Gjødslingvil ogsåøkeproduksjonenav kvisti løvskog.Detmesteav
næringensamlesi bladenesomfellesvinterstid.Detharderforikke
værtmuligå påviseat gjødslinghar påvirketelgensbeitingpå bjørk
vinterstid.Sommerbeitingen
av løv og finere kvisterkan imidlertid
værevesentligsterkereetter nitrogengjødslingav bjørk (Solbraa
1987d).Dettekanføretil mindretilgjengeligkvisti vinterhalvåret.I
løvdominerteområdermed lite furu er det derforviktigereå få inn

45

% Planter

35
B
25
t 20
e 15
10
5
0

80
70
60
n 50

ao
85

86

30
20
10
0

87

Beiteår

ingen
Figur 12.1

83

83+85 83+86

Arlig

Gjørisiingsår

en furuforyngelse
ble det merketav hvilkeplantersomble beitet
vinteren1984/85.Disseble så fulgt gjennomde tre nestevintrene,
og mellom27 og 45 prosentble beitet på nytt. Enkontrollgruppe
av ubeitedeplanterhadde5 til 15prosentbeitingi de sammeårene. -Pineplants,browsedduring the winter 1984/85weremarked
andinspectedduringthe followingthreewinters.Between27 and
45 % of thesewerebrowsedagain.A controlgroupof unbrowsed
plantshadbrovvsingfrequencies
of only 5 to 15% duringthesame
period.

Figur 12.3

Figurenbyggerpå sammematerialetsom figur 12.2og viserantall
beiteklipppr planteinnende forskjelligebehandlingene.Detteantallet øker fra 5 for ugjødsleteplanterog til rundt 70 etter gjødssommerenførbeting.- Alsothenumberof branchestaken
from
eachbrowsedplant increased,from an averageof 5 on unfertilizedplantsup to 70 per fertilized(seeFigure 12.2).
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er vanskeligå få opp foryngelseav dette treslaget.Det er dessuten
rapportertom enkeltetilfelleravtoppbeitingpå rasktvoksende
gran
i områderhvordyreneburdeha alternativerav bedrekvalitet.Som
regeler dettebegrensettil mindrearealer,menbeitingenkangjentasfra år til år.

en stortetthet av prioritertebeiteplanterog skjøttedissemed tynningog nedkapping,ennå gjødsleslikebestandmedtankepåvinterbeitet.Gjødslingkan imidlertidværeet riktig tiltak for å bedre
kvalitetenpå sommerbeitet.Selvom viersjeldenvokserover beitehøyde,er nedkappinget viktig tiltak for å økevitalitetog produksjonav nyeskuddogsåfor disseartene.

Vi harogsåsetttilfellerhvorelgengnagetbarkav middelsstoregrantrær på midlereog godeboniteter.Detteforekommerbådepå steder med lite annet vinterbeite,og på stederhvor det burdevære
bedrealternativer.
Medet stortinnholdav garvestoffer
(opptil15%)
vil granbarkbådeha dårligsmakog værevanskeligå fordøye.Det
er derforvanskeligå forståhvorforeigenvelgerslikbark.Fordidet
går utoverfrodig granskogmed høy produksjon,er tapenestore
etterslikbeiting.Skadene
vil føretil råtei rotstokken,slikat ødelagte
trær måhoggeslengefør de nårhogstmodenhet.
Detlatertil at det
bareer enkeltedyrsomgjørdenneskaden,og dissebøravlivessom
skadeelgfør de eventueltfår lært opp nyegenerasjoner
av barketere.Barkgnag
forekommerogsåpåfuru og ospmedskaddrotstokk
som resultat.Hellerikke barkbeitinghar særligbetydningi større
sammenheng,
men kangi betydeligetap for enkelteeiendommer.

Somen avslutningpå dette avsnittetharvi gjennomførten beregningsomviserhvordanproduksjonog tilgjengelighet
avelgbeitekan
økesved tilpassetskogskjøtsel
og viltstell.Tallfra takseringeneantyderat overgangen
til bestandsskogbruket
(medhogstfiaterog ungskog)kan ha dobletproduksjonen
avvinterbeitefor eks.fra vel 7 til
rundt 15 kg pr. dekar.Forområderhvorhalvpartenav tømmerproduksjonenbestårav furu, kanvinterhogstavall furu øke beitetilbudetmedrundt 12 kg i gjennomsnittpr. dekar.Gjødsling
før hogstog
andreviltstelltiltakvil da gi en ytterligereøkningopp mot et totalt
tilbudpåomkring35 kg. Utnyttelsesgraden
for hogstavfallkanvære
omkringdet dobbelteavgrensenfor trærog buskersomfortsattskal
produsere.Dette betyrat skogbrukog viltstellkanøke bæreevnen
for elg medmellomfemog ti gangeri forholdtil uskjøttetskog.Med
langt-trekkende
elgstammer
er det naturligat de somharelgeni jakttidenogsåer medpåå holdevinterbeitenei høyproduksjon.

Destørsteøkonomisketapeneskyldesvinterbeitingi furuforyngelser.Slikeskaderfinnesbådei høyereliggende
strøkog i dalbunner.
Vedstorhøydeoverhavetharfurua redusertfrøproduksjon
og -spiring,samtidigsomen storandelavsmåplantene
kandrepesavsopp
(Solbraa1990d).Foryngelsene
blir derforofte for glisnetil å utnytte markasevnetil å produsere
tømmer.Hervilenhverbeitinggi økonomisketap, og stor beitebelastninggjør det umuligå få opp ny
skog.Vi harstorearealersomliggerbrakki fjellskogenpågrunnav
soppangrepog elgbeiting.Slikbeitingskjerfør trekket starterom
høsten,undertrekketellerav dyr somstårigjenovervinteren.

Ovenforharvi gitt en summeriskfremstillingav "elgtilpassede
flerbrukstiltak" og viltstellfor elg. Detteer ogsåbehandleti en egen
brosjyre(Solbraa1990e).Det er viktig at elgensjeldenflytter vinteroppholdssted
pågrunnav sliketiltak. Demåderforleggesderelgentil vanligtrekkerelleroppholdersegvinterstid,og kanher bidra
til at dyrenebarebrukeren del av sinetidligerevinterområder.Vi
kanderfori betydeliggraddirigerebeitingtil mindreverdifulleområderog heroverpå overflødigeplantervedriktigvalgav tiltak det
enkeltsted.Utslagenepå beiteproduksjonen
er såstorat tiltakene
gir megetgod forrentning,hvisdenøktebeiteproduksjonen
kantas
ut i form av økt avskyting.Vedoverbeitingellerfor dårligutnyttelse
vil selvfølgelig
ogsålønnsomheten
bli dårlig.Riktiglokalisering
avtiltakeneog en passereguleringav elgtetthetener derforsværtviktig
dennesammenhengen.

I laverestrøkforyngesfuru lett,og det er litesoppskader.
Ofteer det
derfor unødigstor tetthet i foryngelsene.Moderatbeitingav stasjonærelg gir derfor sjeldenøkonomisketap av særligbetydning.
Etterhvert som snøenfår elgen til å trekke ned fra høytliggende
skog,kanelgtetthetenflerdobles.Trekkelgenbeiterofte sammeni
størreog mindreflokker.

12.7 Beiteskader på skog

Slikbeitingkanødeleggestorearealermedforyngelseog vil på sikt
kunnegi en dramatiskreduksjonav beiteproduksjonen.

Elgenkan gjøre stor skadelokalt ved beiting på treslagsom lavlandsbjørk,ospog
beitingfinnervi i hovedsaki sydligeområdermed tilnærmet stasjonæreelgstammer.Skadeneer derfor
spredteog harofte lite omfanghvertsted.I størresammenheng
har
de litenøkonomiskbetydning.

Det besteeksempletpå detteer Imsdaleni Stor-Elvdal,
hvorfuru er
erstattetmedglissengranog bjørkoverstorearealer.Skog-og beiteproduksjonener dervedvesentligredusertfor en periodepå
mange10-år.I tabell 12.6 er det småregistrerteskaderi lmsdalen,
fordi storearealerikkelengerharfuru i beitehøyde.

Derdet er god tilgang på annet beite,holderelgensegsom regel
unnagran.Utenannetbeitekan imidlertidgrantas såhardtat det

Økonomiske
tap oppstårførstnårelgenskaderellerødeleggerplan93
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Tabell 12.6. Totalarealav takstområdet(inkludertikke - taksertedeler),arealav skog med
høydepå 0.6-10m på middelsog lavbonitet (taksertareal),arealavslik skogsatt ut av produksjonpr år og prosentav taksertarealsatt ut av produksjonpå grunn av elgbeitingpå
furu (% ut av prod.).- Browsingdamages,calculatedas the numbersof daaof fullystocked
pine regeneration,takenout of productionannuallybecauseof moosebrowsing.(Totalareal=theareaof eachdistricV20.2000 ha, Taksertareal=pineor pine-dominatedregenerationswith averageheighsof 0.6-10.0m, Arealut avproduksjon=areas
takenout of production; 15=1,5ha).

ter somburdeståfor å sikrefull utnyttelseav produksjonsmulighetene for tømmerog en god virkeskvalitet.Grovt sett regnesmed at
200 planter pr dekar - jevnt fordelt på arealet- er tilstrekkeligved
1 1/2 til 2 m høyde.Barehviselgen forgriper seg på disseplantene, kan vi snakkeom beiteskadei forhold til skogproduksjon.

gangberegnesskadenesomantalldekarav furuforyngelsemedfull
tetthet, som er satt ut av produksjonpå grunn av beiting. Tabell
12.6 viserresultaterav en rekkeslikeskadetakstertatt opp i perioden 1984 til 1990.
Taksteneomfatter som regel både sterkeskaderog uskaddeforyngelseromkring disse.Tabellenviserat opptil 3,5 prosentav furuforyngelseneer satt ut av produksjonpr år. Ofte kan grensenfor
det somer akseptabeltuten skadeerstatning
liggeomkring0,5 prosent.

Ved takseringenregner vi med at en plante er ødelagt av beiting
når plantener død eller den ikke er i standtil å utviklesegtil et drivverdigtre på grunn av beiteskader.Skaddeplanterer beitetsåhardt
at tilvekstenellerkvalitetenav rotstokkener betydeligredusert.Dette
skjerved tap av mer enn 60 prosentav barmassen,ved beiting av
toppskuddeller stamrnebrekk,eller ved barkgnagpå mer enn 114
av stammeomkretsen.
Skaderregistreresbare på plantermed høyde mellom0,6 og 4 m og gjelderda for et gjennomsnittligtidsrom
på 5-7 år, avhengigavveksthastighet(Solbraaet al. 1987c).Det regnesmed at en skadd plante mister 5 års tilvekstved beregningav
skadenesstørrelse.

Verdienav sliketap er spesieltavhengigav hvilkenkalkulasjonsrente som brukesved beregningav nå-verdi.Tapet kommer for full
tyngde først ved sluttawirkning, ofte om rundt 90 år. En prosentenhetsøkning i kalkulasjonsrentenvil da reduseretapet i kroner
med omkring 50 prosent.Tapeneer beregnetfor Hobøltil 10 000
kroner, for Åsnestil 390 000 kroner, for søndreTrysiltil 160 000
kroner og for Ljørdaltil 140 000 kroner pr år. Rentener da satt til
2 prosent som er vanlig for skog på overveiende lav bonitet.
Beregningener basertpå priserog kostnaderi 1986. Fordeltpå felte dyr innen takstområdetsvarerdette til henholdsvis200, 3 400,
3 900 og 9 800 kroner. Resultatetbetyr at det må settesav disse

Påhøy bonitet bør det dyrkesgran i de flestetilfeller,og det er sjelden stor tetthet av furuforyngelseher. Furuunder0,5 m høydebeiteslite.Skaderberegnesderfor barepå flater medfuru somhar middelhøydepå 0,6 til 10 m og på middelsog lav bonitet. I førsteom94
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tepresskanopprettholdede takserteskadene,ellerøkt elgtetthet
ved
kanøkedisse.Hvisforvaltningentar hensyntil takstresultatene,
å redusereelgtetthetenellerøke beitetilgangenved storeskader,
bør det væremuligå reduserede takserteskadenevedat ødelagte plantererstattesvedplantingellernaturligforyngelse.

beløpenefor hverskutteelg til en realrente(nominellrente inflasjon)på 2 prosentfor å dekkefremtidigetap. Hvisskadenei Åsnes,
søndreTrysilog Ljørdalble fordeltpå heledenstammensombrukvillebeløpenekrympevesentlig.Sliku1jevning
te dissevinterbeitene,
fra de områdenehvorelgenstårunkangjøresmedfellingsavgifter
derjakten.Utenslik "beiteavgift"erellerslokaleskaderfor storeog
bør føre til redusertelgtetthet - eventueltved vinterjakt (Solbraa
1987c).

med
Vi harforsøktå beskytteuskaddfuru i vinterbeiteområdene
sprøytingav toppen medrepellenteller medet metallskilt.Begge
plandelergavgodvirkningderelgenkunnebeitepå ubehandlede
ter. Brukav repellentpåalleplantenei et hardtbelastetområdepåvirketikkebeitingeni særliggrad (figur 12.4). Detteinnebærerat
elgenheistbeiterpå ubehandledeplanter.Denkanimidlertidogså
hvisdetteer nødvendig.Detble bruktet amerikansk
ta behandlede
- Biggamerepellent.Pågrunnav litenomsetningfinsprøytemiddel
nesdetteikkelengrepå det norskemarkedet.Metallskilteter laget
av aluminiummeden størrelsepå ca 6 x 12cm. Detmåfestesmed
to ståltråderpå toppenavsisteårsskuddhverhøst.Skiltethindrerat
toppenbeites,mensyneså økebeitingenpå laveregreiner.

av skaderi tidsrommetfør takstengir en rimelignøyBeregningen
aktighetfor storearealer.Somnevntvil nå-verdienav det økonomisketapet varieresterkt medvariasjoneri rentefot. Det er også
uvissthvordanskadeneutviklersegettertaksten.Glisnepartierkan
beifå inn nyeplantersomgir mindretap ennberegnet,vedvarende

60

E3%Planter
50

•
8

% Topper

12.8 Konklusjon

40

Årsaken
områderharstoreforskjelleri beiteproduksjon.
Forskjellige
kanvi
er delvisnaturgitteforhold.Ved å variereskogbehandlingen
likeveli stor grad påvirkeproduksjonog tilgjengelighetav elgens
beiteplanter.I tillegg kandet produseresstoreformengderpå områdersomellershar litenverdi.Eksempelpå detteer kraftledningsgater.
Deter muligå dirigereelgensbeitingvinterstidtil enkeltedeleravet
og til planteravmindreverdi,hviselgvinterbeiteområde
tradisjonelt
tetthetenikkeer for stor.Stikkorder programmerthogstav større
beitetrær,naturligforyngelsefremfor planting,tilpassetplante-og
og omløpstid,kappingav overfløtretetthet,tilpassettreslagsvalg
digeplanteri "riktig" høyde,gjødslingfør hogstog på lavproduktive arealerog vernav viktigebiotoper.

30
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0
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Figur 12.4

Biggamerepellenter sprøytetpå furutopperi Asnes(Å)og Eidsvoll
planterbeitetog 28 proble 38 prosentav ubehandlete
(E).1,4snes
sentmistetdelerav toppskuddet.Bare6 prosentavsprøytedeplanterblebeitetog ingentoppskuddvartatt. Metallskiltpå toppenhindret toppbeitingmed unntakfor ett skudd,hvorskiltethanglitt for
lavt.Hele52 prosentavplantenemedskiltblebeitetpå sidegreiner.
sprøytet,og
1Eidsvoldb1ealle planteneinnen behandlingsrutene
- bådetotaltog for toppskudd- med
detteredusertebeitefrekvensen
barerundt 7 prosenti forhold til planter i usprøytederuter. - Big
gamerepellentprotectedthe leadershootsin Åsnes(Å),wherethe
moosefound untreatedplantsnearby.At Eidsvoll(E),most of the
plantswere treatedand the animalsthereforehad to feedon theseplants.Thinaluminiumplates(5x 2 "), fastenedto the upperpart
of the leadershoot, also gave good protection in Åsnes.Lower
brancheswerehoweverheavilybrowsed.

Tiltakenekanbrukeslokaltfor å redusereskaderog i størreskalafor
å økeøkonomiskoptimalelgtetthetog dermeddet samledeutbyttet avelg og skog.Vedoptimalutnyttelseog riktigvalgav metode
vil tiltakeneværesværtlønnsomme.Optimalutnyttelsekreversamarbeidemellomgrunneiereog offentlig elgforvaltning.Fornuftige
i størregrad enn tilfellet som
elghensynmå inn i skogbruksplanen
regeler i dag,for å oppnåen slikoptimalutnyttelse.
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priser.Sommetodefor dette arbeideter valgten inobserverbare
som byggerpå direkte spørsmål
tervjubasertverdsettingsmetode
til jegerne om deresmaksimalebetalingsvillighetfor elgjakten.
Metoden er i hovedsakutviklet og brukt i USA under navnet
ContingentValuationMethod(CVM).

13 Elgj'aktens økonomiske
verdi
13.1 Innledning

Nårvi ber en jeger oppgi sin maksimalebetalingsvillighetfor jakt,
bervi ham i prinsippetom å sammenliknesin egen velferdi en situasjonmedog utenjakt, og anslåforskjellensomet pengebeløp.
kompenUt fra dettedefinererman konsumentoverskuddsmålene
vi egentformeltsomdeverdimålene
serendeog ekvivalentvariasjon
Etterspørselskurven
lig bestemmernårvi spørom betalingsvillighet.
av elg ved ulikavfor elg, somer det sammesommarginalverdien
med
skytnig,blir utiedetvedå denvereuttrykketfor betalingsvillighet
hensynpå antallelg felt.

vi det arbeidetsomer gjordtfor å tallfesI dettekapitletpresenterer
Etav
i elgforvaltningen.
verdienepå inntektssiden
te deøkonomiske
for elgjakt
formålenemedarbeideter å estimereetterspørselskurven
i kapittel11,jfr. figur 11.5.Sammenmedstoffet
i prinsippmodellen
om elgskaderi kapittel12 og de ulikemulighetenefor avskytningspolitikki kapittel14,bidrarmaterialettil å få et mestmuligfullstenframover.
om elgforvaltningen
dig grunnlagfor beslutninger
Dettekapitletbyggerpåen relativtomfattendestudie(Sødal1989),
og deter ikkemuligå gi en utfyllendefremstillingavalleaspekterved
arbeidet.Vi harderforvalgtå gi et samendragav hovedkonklusjoav resultanenei arbeidet,menmedekstravekt på en presentasjon
teneog en diskusjonav feilkilderknyttettil denanvendtemetoden.

13.2.2 Hypoteser om hva som bidrar til jaktens
verdi
Disk4onenom hvilkefaktorersomkantenkesåbidratil jegernesbeav
for jakter delti gruppenemengdeelgjakt,kvaliteten
talingsvillighet
Grovt
inntektsforhold.
vedjegeren,og kostnads-og
jakten,egenskaper
ut på at verdienavelgjakten,målt bådesomden
settgårhypotesene
til jegeren
og somkonsumentoverskuddet
bruttobetalingsvilligheten
målt bådei antalljaktdaviløkemedmengdenjakt hankonsumerer,
øke
gerog utbytteav dyrog kjertt.illsvarendevil betalingsvilligheten
og styrkenavjegerenspreferanser
når kvalitetenavjaktopplevelsen
for jakt øker.Høyinntektantasogsåå føre til høybetalingsvillighet.
Høyekostnaderidagvilantakelighengesammenmedstorbetalingsmedstortkonsumentoverskudd.
villighet,menikkenødvendigvis

verdienav denelFormåletmedarbeideter å måledenøkonomiske
gjaktenvanligenorskejegereutøver,inkludertbådekjøttutbytteog
I tilleggønskervi somnevntå finneanslagfor marrekreasjonsverdi.
medsiktepå at restørrelse,
avendringeri elgstammens
ginalverdien
vurderingmed
sultateneskalkunneutnyttesi en samfunnsmessig
siktepå å bestemmeøkonomiskoptimalelgstammeut fra prinsippenei kapittel 11. Hedmarkog Østfoldfylkerer valgt som studieområde.
Det finnesingenomfattendelitteraturinnenforemnetøkonomisk
analyseavvilt og viltforvaltning,jfr. Sødal(1989).Arbeidenekandelesinn etter metode,og barearbeidersombenytterkonsumentoverskuddetsomgrunnlagfor å beregneverdivektlegges.Et poeng
somer påpekti flereamerikanskearbeider,Davis(1985),er at beellerøkonomisk
størrelse,
slutningerom endringeri viltbestandenes
om mareffektivtflerbrukavarealermm., måbyggepå informasjon
av reav dyrenesomsådan,ikkegjennomsnittsverdien
ginalverdien
for
bareer en avforutsetningene
derdyrebestanden
kreasjonsdager
av resultater,er arverdien.Nårdet gjelderdirektesammenlikning
beidenetil Mattsson& Kristrom(1987)og Mattsson(1989b)de mest
for vårstudie.
interessante

13.2.3 Spørreskjemaet

punkt

basertpå utsenble samletinn veden undersøkelse
Datamaterialet
ut
ding av skjemaeri posten.Formuleringenav spørsmålsteksten
fra den enkeltehypoteseer et viktig punkt i utarbeidelsenav spørsikFordet førstemå spørsmålet
reskjemafor en slikundersøkelse.
tingene
samme
de
på
re at respondenten(jegeren)virkeligsvarer
somforskerenmenerå spørreom, dernestmå han gis mulighettil
å uttrykkesitt svarsåfullstendigog upåvirketsommulig.Videremå
og effektivbearbeidingav dataeneivaretas.
hensynettil svarprosent
dannertil sammenen helhet,der hverenkeitdel er
Spørsmålene
skalledes
totalefunksjon.Respondentene
for skjemaets
avgjørende
må stillesi en naturligrekkegjennomskjemaet,og spørsmålene
følgeder det enetemaetkantjenesomen forberedelsetil det nesutformesomhyggelig
og layoutentil spørreskjemaet
te. Følgebrev
medtankepå maksimalsvarprosent.

13.2 Metode og materiale
13.2.1 Valg av metode

- et springende

og litt om teorien

Markedetfor elgjaktfungererikke på en slikmåteat estimaterfor
verdienav denalminneligenorskeelgjaktenkanutledesdirektefra
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somblebenytteti dettearbeideter visti vedEtavspørreskjemaene
legg 1. Skjemaeter lagetsomet hefte i A5-format,der forsideog
baksideer benyttettil illustrasjonermedtema fra undersøkelsen.
Populæreog enklespørsmålsomantalljaktdager,sesongermed
jakterfaringetc. stillesførsttil alle.Deretterskillerelgjegereog anom mengdeog kvagårvideretil spørsmål
drejegerelag.Elgjegeme
litet av elgjakten.Deretterfølgerspørsmålom dagenskostnader,
lene.
til selvebetalingsvillighetsspørsmåSkjemaet
somen oppvarming
avsluttesmeden sekvensom typejaktrett, hundeholdog avkastningavelgjaktenfor grunneiere.Tabell13.1viseret sammendrag
av spørreskjemaet.

Tabell 13.1 Oversiktover spørreskjemaet- Outline of the
questionaire.
Til alle:
1) Bostedskommune
2) Jakterfaring,alle typerjakt
3) Jaktdagersesongen1986/87
Deltatt/ikkedeltatt i elgjakti 1986
4) FILTER:
Hvisjegeren ikke deltok 1elgjakt i 1986:
5) Elgjakttidligereår
6) Årsaktil å ikkejakte elg i 1986
for å bli gjestejeger
7) Betalingsvillighet
for å bli vanligelgjeger
8) Betalingsvillighet
for elgkjøtt
9) Betalingsvillighet
Hvisjegerenvar med på i elgjakt 11986:
10) Elgjakt-erfaring
11) Selvfelte elg, sumfor alle år
12)Antall elgjaktlagdeltatt i i 1986
13) Antalljegerepå (hoved-)jaktlaget
14) Dagerbrukt til elgjakti 1986
15) Hvilkentype fridager
16) Dyrfelt av lageti alt
17) Dyrfelt av lagetmensjegerenvar med
n laget
18) Fellingskvotetil
19)Årsakertil at ikke helekvotenble felt
20) Selvfelte elg i 1986
21) Ønsket# jaktdager,kvoteog bestand
22) Jaktmåteved elgjakten
23) Transportmåtefor slakt
24) Tilitsvervpå jaktlaget
25) Jaktkommune
26) Reiseavstand
27) Leidovernatting
28) Kostnaderforbundet medelgjakten
for å fortsettemed elgjakt
29) Betalingsvillighet
jakten
fra
30) Kjøttutbytte
for dette kjøttet
31) Betalingsvillighet
n å avståfra elgjakt
32) Minimalkompensasjofor
33) Hundehold
34) TypejaktrettAeieforhold
Til alle:
35)Virkningerpå jaktgledenav Tjernobyl-utslippet.
36) Brutto husstandsinntekt
Baretil de jegernesomer grunneiereselv:
37) Eidarealmed rett til elgjakt
38) Avkastningenav denneelgjakten
39) Oppfatningom dagensfordelingav utbytte

13.2.4 Utvalg og svar
ble gjennomførtmedi alt tre svaromganger.
Spørreundersøkelsen
av skjemaog følgebrevblefulgt opp aven purHovedutsendingen
ring medpostkortetteren uke,og utsendingav nytt spørreskjema
n til slutt opp i 75%,
tre ukeretter dette igjen.Svarprosentekom
jegerei hvertav fylke1000
somer relativtbra. Utvalgetomfattet
Det er
jegerregisteret.
fra
tilfeldig
ne Hedmarkog Østfold,trukket
overreer
jegeme
erfarne
og
en visstendenstil at de mestaktive
presenterti materialet,og at elgjegeresvarerraskereog i størreomav detteantaslikevelå væresmå,
fangennandrejegere.Utslagene
t jegerneboslikat materialetalt i alt betraktessomrepresentativfor
satti disseto fylkene.

13.3 Resultater og diskusjon
13.3.1 Beskrivelse av elgjakta for gjennomsnittsjegeren
i 1986i middel16 dager
n
i denneundersøkelsebrukte
Elgjegerne
deltok
sjegeren
Gjennomsnitt
elgjakt.
dager
10
var
disse
Av
jakt.
til
pået jaktlagmeden kvotepånesten10 dyrhvorav1/3kalv,og med
t 82. Detvar 13jegerepå laget,og utbyttetble
en fellingsprosenpå
kg kjøtt pr jeger.43 % avjegerneskjøten elg
76
og
dyr
0.7 felte
86
selvi 1986,mens % avjegerneharfelt minsten elg i løpetav de
årenede harjaktet. Effektivitetenav elgjaktener i middelfor hele
materialet0.08elg felt pr jegerdag.
Servi påfylkeneseparat,bruktejegernei Hedmarkhele5 dagermer
n antalljegere
til elgjaktenn kollegaenei Østfold.Fellingskvoteog
er hwjaktuttaket
i
kalv
andelen
men
Hedmark,
i
lavere
litt
er
lag
pr
ere enn i Østfold.Kjøttutbyttetpr jeger ble hele90 kg i Hedmark
mot 60 kg i Østfold,og andelenav jegernesomfelte dyr selvvar
hhv.50% og 32%.
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Sammenlikner
vi med resultatenefra Västerbotteni Nord-Sverige
(Mattsson& Kristram1987),brukerjegerneher 1-3dagermindre
til elgjaktenn i Norge.Jaktlagenehar 2-4 dyrstørrekvotemed noe
høyereandel kalv, men utbyttet pr jeger er bare såvidtstørrepå
grunnavat det ogsåer flerejegerepå laget.
Jegernes
kostnaderfor å utøveeigjakti dagenssituasjoner estimert
til ca 1800kr pr sesong.2/3 avdette går medtil leieavjaktrett, og
er derforfor samfunneti hovedsaken del avelgensnettoverdi,ikke
en kostnad.Deallerflesteav elgjegernejakter der de bor. Bare10
% av respondentenereistemerenn 50 km en vei til jaktfeltet, og
bare9 % leideovernatting.Jegerneverdsetterkjøttet de fikk til 32
kr pr kg i middel. En sammenlikningmed Mattsson& Kristram
(1987)tyderpåat de norskejegernebetalervesentligmertil grunneierfor jaktenenn de svenske,mensutgiftenetil reiseog skyteprøve mm. er mindrei Norge.Husstandenes
inntekter i gjennomsnitt
ca 100.000kr netto i Sverige,mensden er ca 190.000kr brutto i
Norge.

I gjennomsnittharjegerneen brutto betalingsvillighetpå ca 3200
kr. Trekkervi fra kostnaderpå omkring 1800 kr, blir konsumentoverskuddeti størrelsesorden
1200-1400 kr. Av bruttoverdienpå
3200 kan mellom2200 og 3000 kr i følgejegernesegenverdsetting tilskriveskjøttutbyttet,mensresten(600-1000kr) måværebetinget av rekreasjonsopplevelsen.
Forskjellenmellomfylkeneer tydelig for alle bruttoverdiene,der
Hedmarkviserstørreverdierenn Østfold.Konsumentoverskuddet
er derimotsværtlikt i beggefylker.Sammenlikner
vi medverdiene
i den svenskeundersøkelsen,
er overensstemmelsen
forbausende
god. Fordelingenav bruttoverdienpå kjøttverdiog rekreasjonsbetinget del blir imidlertidsværtulik,sidenkjøtteter myehøyereverdsatt i Norge.Tabell 13.3-5visernoenav beregningeneog tallverdiene i detalj.
Betalingsvilligheten
oppgitt på spørsmål29 er et anslagpå bruttoverdienav helejaktopplevelsen.Konsumentoverskuddet
(EV)finnesvedå trekkede faktiskekostnadene
fra brutto betalingsvillighet.
Deter benyttetnoenulikekostnadsfaktorer
somen illustrasjon.De
øverstetalleneer det besteanslaget.

13.3.2 Betalingsvillighet og konsumentoverskudd

Jegerneharogsåoppgitt hvor myede maksimaltverdsetterkjøttet
til. Deflestejegernehar fordelt kjøttmengdende mottarpå andel
somhar tilfalt arealde eierog andelsomde har mottatt for jegerjobben.Trekkesdensamledeverdienav kjøttutbyttetverdsattmed
denneprisenfra bruttoverdien,fås et anslagpå verdienav selverekreasjonsopplevelsen.
Dette er samme beregningsmåtesom
Mattsson& Kristram(1987:43)benytter,slik at verdienekansammenlignesdirekte.Tabell 13.4viserresultatenefor versjon1 som
et eksempel.Verdienei tabellener framkommetved å beregnealle
variablenefor hverenkeltjeger,og så beregnegjennomsnittetav
hvervariabeloverallejegerne.Sidenantalletobservasjoner
varierer fra variabeltil variabel,vil forholdet mellomde ulikegjennomsnittstalleneikke "stemme"ved direktesubtraksjoni tabellen.

Hovedspørsmålet
i spørreskjemaet
er det somspørom jegerensbetalingsvillighet(spm.29). Somen del av metodenfor å kontrollere
ulikefeilkilderer dette spørsmåletstillt på ulik måtetil 8 ulike undergrupperavjegere,jfr. tabell 13.2. Versjonene1-4 er like med
hensyntil verdibegrep
og spørreteknikk.
Jegerne
spørresomsinmaksimalebrutto betalingsvillighet
for å fortsetteå jakteelg somnå,og
oppgirsvaretvedå krysseav for det beløpetsompasserfor ham i
en oppsattskalaav muligeverdier,jfr vedlegg.Trekkervi dagens
kostnaderfra dette svaret,får vi et estimatfor hansnetto rekreasjonsverdi,dvs.konsumentoverskuddet
målt somekvivalentvariasjon(EV).Forskjellen
mellomutformingenavversjon1 og 2 er bare
ulikordbruk.Deter ikkespesifisert
noenbetalingsmåte
i disse,mens
versjon3 og 4 awiker ved å ha spesifisertbetalingsmåte
til hhv.et
offentligfylkesvistelgskadefondog økte priserfor jaktleiebetalttil
grunneier.De4 ulikeversjonenegir ikkesignifikantforskjelligesvar,
men middeltalleneer noe laverefor versjon3 og 4 dersomet mulig "protestsvar"på 40.000kr utelates.Detvaringenforskjelli svarprosentheller.Detteer et viktig momenti tolkningenav resultatene,sidenvi på forhåndforventetbetydeligstørreawik mellomversjonene.Spesieltspørsmålsversjon
4 ble utformetnettoppmedsikte på å få fram eventuellekonfliktermellomgrunneiereog jegere
omkringprisnivået(storeskaderkreverat grunneiernefår rimelig
betaltom elgstammenskalopprettholdesog viltvennligskogbruk
skalkunnedrives).Det serimidlertidut til at respondentene
harakseptertargumentasjoneni spørsmåletsomsakligog relevant,og
svarti sammeomfangsomfor de andreversjonene.

Tabell 13.5viseret utdragav resultatenestillt opp mot Mattsson
og Kristramsresultater.GruppeI i det svenskematerialeter helttilsvarendevårt materialemedhensyntil utformingav bådekostnadsog betalingsvillighetsspørsmålet.
I gruppeIl er det spurtetter konsumentoverskuddet
direkte(kostnaderut overdagensnivå),og bruttaverdiener beregnetsomsummenav dettesvaretog detotalekostnadenefra et uspesifisert
kostnadsspørsmål.

13.3.3 Ja/nei som spørsmMsform
Somet alternativtil spørreformenmed betalingskort,benytterversjon5-8 av spørsmål29 et ja/nei-spørsmål
til en bestemtforeslått
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Tabell 13.2. Oversiktover de ulike formuleringenei spørsmål29. - Ovetviewog the different wordingsof question29.

Versjon Formulering- VersionWording
1) Dette er grunnversjonen:
Tenkdeg først at du kan drive den sammeelgjaktensom du gjorde i 1986 i framtida. Du er med i det sammejaktlaget,og du jakter
i sammeterreng med sammefellingskvote,og det er like mye elg som det var i 1986. Det enestesom er forskjelliger at det koster
deg mer å drivejakten.
HVA ER DE STØRSTE
TOTALEUTGIFTENE
TIL ELGJAKTEN
DU ERVILLIGTIL Å BETALEPRÅR FØRDU VELGERÅ SLUTTE
MED
ELGJAKT?
2) Hele første avsnitt er likt med versjon1. Ny spørsmålssetning
er:
HVORMYE PENGER
KUNNEDU MAKSIMALTTENKEDEGÅ BRUKE
PRÅR TIL LEIEAV TERRENG,
VÅPEN,REISER,
FELLINGSAVGIFT
M.M. FORÅ FÅFORTSETTE
MEDELGJAKTEN?
3) Betalingssmåtener spesifisertsomen ny fellingsavgifttil et offentlig fylkesvis elgfond:
Den kraftige veksteni elgstammende siste 15 årene har gitt grunniagfor stadig størrefellingskvoter.Men det har også blitt større
problemermed beiteskaderpå skog og innmark,og flere trafikkulykkermed elg. Skalvi kunne opprettholdeen stor elgstammei
framtida, er det nødvendigå erstattede skadenesom oppstår,og sette i verk viltstelltiltaksom kan øke beitetilgangenog redusere
skadene.
Forå dekke utgiftenetil sliketiltak og erstatningervil myndigheteneoppretteet elgfond i hvert fylke. Inntektenetil fondeSsksiLkomme fra en egen fellingsavgiftfor all elg som skytesi fylket.
Tenk deg nå at du kan drive den sammeelgjakteni framtida som du gjorde i 1986. Bådejaktlag, terreng, fellingskvoteog elgstamme er det sammesom i 1986. Det enestesom er forskjellig,er at det blant annet på grunn av den nye fellingsavgiftenkosterdeg
mer å drivejakten.
SAMMESPØRSMÅLSSETNING
SOMVERSJON
2.
4) Betalingsmåteer økte prisertil grunneier:
Den kraftige veksteni elgstammende siste15 årene har gitt grunnlagfor stadig størrefellingskvoter.Men det har også blitt større
beiteskaderpå skogog innmark.Skalvi kunneopprettholdeen stor elgstammei framtida, kreverdet at grunneiernefår rimeliggodt
betalt for eigjakten.De vil da få bedremulighetertil og størreinteressefor å driveviltvennligskogbrukog aktivt viltstell,og de kan
tåle størrebeiteskader.
Tenkdeg nå at du kan drive den sammeelgjakteni framtida som du gjorde i 1986. Bådejaktlag, terreng, fellingskvoteog elgstamme er det sammesom i 1986. Det enestesomer forskjellig,er at det kosterdeg mer å drivejakten.
SAMMESPØRSMÅLSSETNING
SOMVERSJON
2.
5) Spørreformener ja/nei-spørsmål.Hele første avsnitt er likt med versjon1. Ny spørsmålssetning
er:
VILLEDU HA BLITTMEDPÅ ELGJAKTEN
HVISDEÅRLIGEUTIElENEDINEBLE500 KRONER
STØRRE
ENNDEVARI 1986?
6) Som5, men med 1.000 kr i stedet for 500 kr i spørsmåls-setningen.
7) Som5, men med 2.500 kr i stedet for 500 kr i spørsmåls-setningen.
8) Som5, men med 5.000 kr i stedet for 500 kr i spørsmåls-setningen.
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Tabell13.3.Oversiktover svarenepå spørsmål29. - Presentation
of the answersto question 29.

1) B= Beggefylker, Ø = Østfoldog H = Hedmark.
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for aktiveeigjegere,kr pr år. Kjøttmengdeog -prisi kg og kr/kg. og rekreasjonsverdi
Tabell 13.4. Beregnetkonsumentoverskudd
consumersurplusfor moosehunters,NOKper year.Meatquantityand pricein kg and NOK/kg.
Calculated

1)
28 a + b + c.
dvs,sumspørsmål
LK Lavtkostnadsanslag,
28 a+b+c+d+ e.
dvs,sumspørsmål
HK= Høytkostnadsanslag,
mednegativverdier kuttet ut.
B Anslagberegnetnåralleobservasjoner
mednegativverdier satttil null.
N = Anslagberegnetnåralleobservasjoner
T Totalkjøttmengdemottatt.
J = Kjøttmottatsomjegerandel

økningi kostnadenesom spørreform.Resultateneav denne spørfør
reformen må analyseresved hjelpav en sannsynlighetsmodell
verdiestimaterkan finnes.Flereulike metoderfor å gjøredette er
prøvdut, bl.a.vanlig logistiskregresjon,en variantkalt "censored
logisticregression"(Cameron1988),og Ayersikke-parametriske
er et diav disseberegningene
metode(Kriström1989a).Resultatet
er stilt om en økningav kostrekteestimatfor EV,sidenspørsmålet
nadeneut over dagensnivå.Middelverdienblir omkring 1800 kr,
på 1200kr. Ulikejusteringsomer noehøyereenn hovedestimatet

forreduserer
mersammenlignbare
erfor å gjøreberegningsrnåtene
skjellenbetydelig,menfjernerden ikke helt.
jegerneminstvil
om hvilkenkompensasjon
Vedhjelpavet spørsmål
krevefor å selgerettentil elgjaktfor et år, er konsumentoverskudvariasjon(CV).Det er fordet ogsåbestemtsomkompenserende
utsattat manikkekanjakteelg noeannetsteddetteåret,mengjerVerdieneherblir4ne kjøpesegannentypejakt for salgsinntekten.
for EV.Detteer et normaltfor6 gangerstørreenn hovedestimatet
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Tabell13.5.Sammenlikningav resultatenemed Mattsson& Kriström(1987:43).Verdienav
NOK og SEK er tilnærmet lik. - Comparisonsof the results derived in table 13.4 with
Mattsson& Kriström(1987:43).Theexchangerate of NOKto SEKis approximatly1.

holdstalli dennetypenstudier.Ulikeårsakertil avviketer diskutert.
Disseomfatter bl.a. generelleforhold somat folk er mervant til å
værei kjøpersenn i selgerssted,at man har en psykologisk"tapsaversjon",og spesilleargumenterom at for noener jakten en så
spesiellverdiat denvanskeligkanerstattesmed noesom kan kjøpesfor penger- iallefallikkefor densummensommanselver i stand
til å betalefor elgjakten.

nesombeholder
sinforklaringskraftnår mangevariableleggesinn
samtidigi multipleanalyser.Enellerflerevariablesomangirmengde elgjaktinngåri alle regresjonsmodellene.
Antall dagermedelgjakt, kjøttutbyttetellerantallelg felt av laget,og antallelg felt av
jegerenselvdetteåret,viserstabilforklaringsevne
og oftesthøytsignifikansnivå.
Blantvariablenesombeskriverkvalitetenav elgjaktener det færre somviserstabilforklaringsevne.
Fellingsprosenten
er ikkesignifikant på 10% nivåi noenmodell.Antall elg felt pr jegerdager signifikantpå 1% nivåbådei korrelasjonsanalysen
og i regresjonsmodell 2 og 12,ellerser det ikke signifikantpå 10% nivåi noenmodell.Videreerjegernevedhjelpav "dummyvariable"delt i tre grupperetterjaktform(en"dummyvariabel"
er en variabelsombarekan
ha verdien0 eller 1).Deter en visstendenstil at jegeresomdeltar
drivjaktmed klapperkjedehar laverebetalingsvillighet
enn de som
jakter på andremåter,mendetteer ikke stabilti alle modeller.Det
er likeledesen tendenstil at de som disponerer spesieltutstyrtil
transportav elg har høyerebetalingsvillighet
enn de sombærerelgen på ryggenellerbrukerjordbrukstraktor.Forbeggedisseaspektene gjelderat egenskapene
ikkeer likt fordelt geografisk,og vanskeligkanskillesfra regionaleprisforskjeller.

Totaltoppgir42% av de respondentene
somikke haddejaktetelg
i 1986 positiv betalingsvillighetfor å begynne med elgjakt.
Betalingsvilligheten
for å bli gjestejegerpået jaktlagvarierermellom
370 og 610 kr for 4 ulike kombinasjoner
av fellingskvoteog antall
jegerepå laget,noesomtyder på lavinteressefor dette.Denbrutto betalingsvilligheten
for å bli fullt medlemav et jaktlager større,
mellom1680og 2530 kr pr sesong.Detteer likevelklartlavereenn
for de aktiveelgjegerne.

13.3.4 Faktorer som forkiarer betalingsvilligheten
Deter somen innledningtil denstatistiske
analysengjennomførten
korrelasjonsanalyse,
somvisersammenhengen
mellomjegerensbetalingsvillighetog en rekkeforklaringsvariable
enkeltvis.Deobserverte samvariasjonene
er i hovedsaki overensstemmelse
med hypotesenefor arbeidet.Et utvalgav de mestinteressante
variablene
er analysertviderei regresjonsanalysen.
Enrekkeulikemodellerer
estimert.Herpresentereshovedresultatene
i sammendragfor alle
spesifiseringene.
Somventet er det bareen mindredel av variable-

Jegerens
alderer denav indikatorenefor egenskaper
vedjegeren
som har høyestsignifikansnivå
(1/1000)og meststabilforklaringsevne.Deninngåri nestenalle modeller.Fleremuligeårsakertil dette er diskutert.Denmestsannsynlige
grunnener at eldrefolk er sterkerebundettil tidligereerfaring,og harvanskeligfor å vennesegtil
stadigsynkendepengeverdi
og økendepriser.Jegeresomeierhund
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har størrebrutto betalingsvillighet,men ikke størrekonsumentoverskuddenn andrejegere.Det er ogsåen visstendenstil at medlemmeravjaktlag som har leid jakt på grunn ingen på lageteier,
har høyerebetalingsvillighetennjegeresomfår adgangtil jakt på
andremåter.Grunneierne
skillersegikkefra andrejegeresomskaffer segjaktrettvia slektningerellervenner.

kostnaderveddagensjakt inngårsomhwsignifikantforJegerens
klaringsvariabel
i alle modellene,medsterkhhv, positivog negativ
samvariasjon
med brutto betalingsvillighet
og netto konsumentoverskudd.Inntektener signifikantbare i to modellerder minimal
kompensasjon(CV),ikke maksimalbetalingsvillighet(EV),er avhengigvahabel.Ellerser ikke inntektensignifikantpå 10% nivåi
noenmodell,hverkenfor regresjonermed betalingsvillighet,
konsumentoverskudd,
elleri korrelaonsanalysen.
Muligeårsakertil dette omfatter et uheldig valgt inntektsbegrep(husstandensbruttoinntekt,jegerensnettoinntektkanskjebedre),underrepresentasjonav høyeinntektsgrupper
(ingenstorbyområder
medi utvalget),
og skjevheterpå grunnav såkaltankringseffektmellomdagensutgifter og betalingsvilligheten.
Ankringseffektbetyrat jegernei forsterkgrad lar segledeav dagensutgifternårde skalanslåsin maksimaiebetalingsvillighet.
Dettevil evt.slåsærligsterktut for de med
høyeinntektersompotensieltvil betalemyemerenn i dag.

mangelpå interesseetc. å gjøreseggjeldende.Jegernevil ikke ta
jobbenmedå høsteelg og selgeden på markedettil dagenspriser
uten å tjene godt på det. Dettevisersegved de lavemarginalverdieneav ekstrafellingerved høyeelgtettheter,somer langtunder
kjøttverdienlevertkjøper.Verdienav elgen"på rot" er altsålavere
enn kjøttverdienlevertkjøper.Rekreasjonsog kjøttverdiener langt
på vei to siderav sammesak i elgjakten- i motsetningtil småviltjakta.
Teoretisker elgstammens
størrelseoptimalnår marginalverdien
av
en ekstraelger lik de marginaleskadekostnadene
somelgstammen
påførersamfunnet,jfr. kapittel11. I de foregående15 år har antalletelgjegereøkt sterktparalleltmedøkningeni elgstammen.
I de
to fylkenevardet knapt5700jegereom felle 1600dyr i 1971,mot
12000jegerepå 8700dyri 1985.Dersomdetteer uttrykkfor en varig årsakssammenheng,
må endringeri antalljegereogsåtrekkes
inn nåroptimalelgstammeskalvurderes.Hvisantalletelgjegereendresmedfellingstalletblir etterspørselskurven
myebrattereennom
jegertalleter konstantuansettelgtetthet.Påbakgrunnav detteer
en øvreog en nedregrensefor endringi totalverdienav elgjakten
vedendringeri elgstammens
størrelseestimert.

134 Diskusjon av feilkilder i
verdsettingsmetoden (CVM)

13.3.5 Totalverdien av elgstammen og marginalverdien av en elg

8I. a. fordi verdsettingav miljøgoderennå er noe relativtnytt og
ukjentfor mange,harvi lagt betydeligvekt på å diskuterede ulike
feilkildenei metodensomer brukt. Deviktigsteforutsetningene
og
resultatenei vårt arbeidvurderesopp mot to amerikanske"stateof-the-arts"-arbeiderfor metoden(Cummingset al. 1986,Smith
& Desvousges
1986).Feilkildene
delesi to hovedgrupper,
en for selve verdsettingenog rammenom denne(i),og en for datainnsamlingen(ii).Forskjeller
i verdivurderingmellomulikegrupperav svarpersonerkanoppstapå grunnav ulik informasjon,og ulik gradav
konkretiseringav spørsmålene.
Dettetolkesikke somen feilkilde,
mensomet tegn påat respondentene
reagererpå deninformasjon
de får vedsvargivningen.
Metodenshypotetiskekarakterer bådeen
av densstørstestyrkerog størstesvakheter.Denkan benyttesi tilfellerder ingenandremetoderegnerseg,mennettoppderforkan
det oppståfeil på grunn av manglenderealisme.Slikeproblemer
måangripeskonkreti hverttilfelle,og utgjøringendefinertfeilkilde.

Dentotale verdienav elgjakteni de to fylkenei 1986er beregnet
til ca 37 millioner.Detteutgjør4650 kr målt pr elg felt, 34 kr målt
pr kg kjøttavkastning,300 kr målt pr jegerdag,og som nevnt ca
3200kr måltpr jegerpr sesong.Densamfunnsøkonomiske
verdien
av å øke avkastningenmed ett dyr i 1986,er estimerttil mellom
1500og 2000 kr. Marginalverdienøker til ca 3000 kr ved en reduksjoni elgstammenpå ca 50%, og avtartil ca 1200 kr hviselgstammenøkermed 50%.
Dersomvi tenkerossat verdienefra Østfoldog Hedmarker representativefor restenav landet,kanvi "blåseopp" talleneved hjelp
av fellingsstatistikken.
37 millionerfor 7900 dyr i dissefylkenetilsvarerda ca 115 millionerkr for alle de 25000 elgenesomfellesi
Norge.Detteer et relativtlavttall, sammenliknet
medtidligereoverslag/gjetninger
basertpåantatt kjøttverdi(Sødal1985,1987,Sdbraa
et al 1987c).Grovt sett kan vi si at årsakentil dette er at man før
har regnetmedfull verdiav kjøttet- ferdigslaktetog levertved bilvegeller kjøkkendør,-og så tenkt segat rekreasjonsverdien
kom i
tillegg til dette. Dettevisersegifølgedenneundersøkelsen
ikke å
holdestikk generelt.Detvil kanskjegjeldede førstepardageneog
deførsteelgenehversesong.Menderetterbegynnermangelpåtid,

En undergruppeav feilkilderer ulikeforhold knyttet til den situasjonog sammenheng
somselvebetalingsspørsmålet
stillesi, og de
assosiasjoner
detteskaper.Sideneigjegernehvertårmåvurderehvor
myetid og pengerde vil brukepå elgjakten,skullede væremeget
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godt i standtil å svarepåvårespørsmål.
CVM-litteraturen
konkluderernoksåentydigmedat såkalte"strategiske
svar"ikkekanpåvises.Dettebetyrat folk svarersant,og ikkesvarerusantmedvilje
for å påvirkeresultatene
påen måtedetror devil hafordelav.Vårt
inntrykker at folk virkeliggjørsitt bestefor å svaresånøyaktigsom
de barekan.Selvom det ikkekansiesnoesikkertom detforekommerstrategiske
svari dettearbeidet,antarvi at dengenerellekonklusjonenvil holdeherogså.Eneventuellunderestimering
skyldes
i tilfelleantakeligandreforhold.

at jegemeharoppgittsinmaksimale
betalingsvillighet
meddagens
kostnadersomutgangspunkt.
Dettekallesogsåen anker-effekt.

Vi antarogsåat spørsmålets
spesifisering
og respondentens
oppfattningav godetsomskalverdsetteshellerikkeharskaptproblemerfor deaktiveelgjegerne.
Fordejegernesomikkejakterelg selv
kandetderimottenkesat utilsiktede
assosiagoner
haroppståtti forbindelse
medgjestejeger-alternativet.
Detskullehellerikkeværespesielleproblemermedat det hypotetiskemarkedetsomforutsettes
i undersøkelsen
er urealistiskeller bryter med etiskeprinsipper.
Grunneierne
skillersegikkeut fra de øvrigejegernemedhensyntil
betalingsvillighet.

Cummings,Brookshire
& Shultze(1986)oppgir nøyaktigheten
til
CVM-metoden
til i størrelsesorden
+/- 50%. Påbakgrunnav dette
synesvåreresultater
å værei sværtgodoverensstemmelse
medandreestimater.Denelgjaktensomomsettesved fritt salggjennom
skogeierforeningene
oppnårprisersomliggeri sammestørrelsesordensomde høyestebetalingsvillighetene
fra vårundersøkelse,
noe
somer rimelig.I Hedmarker prisenpåelgjakti dettemarkedetomkring45 kr pr kg kjøtt,noesomtilsvareren utgift påover5000kr
pr mann barefor leieav terreng. En prisundersøkelse
blant utmarkslagene
i Hedmarki 1986vistepriserpå omkring1500kr pr
voksenog 600 kr pr kalvi gjennomsnittfor 25 lag medgrunneierjakt,og hhv.2000kr og 750kr for 17 lagmedutleietil andre.Dette
er et nivåsomstemmergodt medvåreresultater.Et materialeover
alleanbudpåjakteni FurnesAlmenningsomer kommetinn etter
åpenutlysningavjakten1965-86viserogsåverdieri øvredelavforGjennomsnittlig
anbudsbeløp
for alle
delingenav betalingsvillighet.
år er 6333 1985-krpr dyr,og marginalverdien
av et ekstradyrer
mellom5200og 6500kr.

Flereviktigefeilkilderer knyttettil framskaffelsen
avselveverdiestimatet,dvs,selvebetalingsvillighetsspørsmålets
funksjon.Forskjeller
mellomulikebetalingsmåter
hartradisjoneltvært regnethit, men
dette blir nå medrette betraktetsomet temaunderspesifisering
avgodetsomskalverdsettes.
Ulikebetalingsmåter
harulikeegenskaperog ulikverdii segselvfor densomskalbetalefor godet,og
kanderforikkeløsrives
fra godetsandreegenskaper.
Detfinnesikke
noen" riktig" ellernøytralbetalingsform.
I dettearbeider realistiske alternativerbenyttet(elgskadefond,
økt betalingtil grunneier).
Detvarsomnevntikkesignifikantforskjellmellomdem.
Deter ogsåflereeksempleri litteraturenpå at ulikespørsmålsformerførertil ulikesvarfordelinger
for sammegode.Bl.a.på grunnav
manglendedokumentasjon
av spørreskjemaene
somer brukt i en
rekkeviktigearbeider,er det uklarthvadisseforskjellene
skyldes,
og
hvilkeretningerde vil ta. Grovtsettsynesde såkalte"iterativebiddinggames"(enbudprosedyre
vedpersonligintervjudermanspør
om stadignyesummerinntil mannår maksimal
ellerminimalverdi
for respondenten)
å gi høyereverdierennbådebetalingskort
og enkleåpnespørsmål,mensja/nei-formatetkangi awik i beggeretninger.Ulikeformuleringermedhensyntil brutto/nettoog mulighetfor å oppginegativesvarkanogsåmedføreavvik.
Detfinnesogsåflerestudierav startpunktskjevhet.
Denneeffekten
børettervåroppfatningigjensessomet eksempelpå at respondenteneoppfatterog utnytterden informasjonen
de får. Etstartbud,og evt.andretallellerhenvisninger
til kjenteverdier,tolkessom
en angivelse
av størrelsesorden
for svaret,elleret gjennomsnittlig
svar.Sammeeffektkanha gjortseggjeldenei dettematerialet,
ved

13.5 Er betalingsvillighetstall til å
stole på ? Sammenlikning
med noen eksempler på virkelige priser på elgjakt.

Sikkerheten
i CVM-metoden
kanogsåvurderesut fra stabiliteteni
estimeringene
i studiertil ulik tid og stedav sammegoder.Deter
derforbetryggende
at forholdetmellomverdienav elgjakteni vår
studieog verdienav lakse-og ørretfiskei fem norskestudieravfritidsfiskeer i overensstemmelse
medresultatene
aven rekkeamerikanskestudiersammenstillt
av SORG& LOOMIS(1984).Detviser
segat målt pr rekreasjonsdag
harstorviltjaktomkringsammeverdi
somgodt laksefiske,
mensvanligørretfiskeharomkringhalvparten
såstorrekreasjonsverdi.

13.6 Konklusjon
Denneundersøkelsen
har estimertbruttoverdienav elgjakteni
Østfoldog Hedmarkfylker11986til ca 3200kr prjeger,ellerca37
millionerkronertotalt. Regnetpr dyrog pr kg kjøtt blir middelverdienavjaktenhenholdsvis
4650 kr og 34 kr. Detteer en noelavereverdiennantatt påforhånd.Enmuligårsaktil en eventuellunderestimering
er anker-effektav dagenskostnader.Deobserverte
forskjellene
mellomsvarfordelingen
vedbetalingskortogja/nei-for-
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matet,og den sværthøyekorrelasjonen
mellomkostnaderog betalingsvillighet,
kantydepå at en slikeffektfinnes.
Spørreskjemaet
synesellersi hovedsak
å hafungertgodt,og regresjonsanalysen
viserutslagfor de ulikeforklaringsvariable
i rimelig
samsvar
medhypotesene.
Jegerens
kostnadertil dagensjakt, hans
alder,kjøttutbytteog antalldagerhanbrukertil elgjakter de beste
forklaringsfaktorene
for betalingsvilligheten.
Inntektenviserikkesignifikantsammenheng
medbetalingsvilligheten
i noenregresjonsmodell.Densværtgodeoverensstemmelsen
meden tilsvarende
undersøkelse
i Sverige(Mattsson& Kriström1987),og medde faktiskeprisenepå denjaktensomomsettesfor fritt salg,styrkertiltroentil resultatene
og CVMsommetodefor verdsetting
avgodersom
ikkeharmarkedspris.
Vedeventuelleviderestudierinnensammetemavil vi anbefaleå
opprettholdevektenpå konstruksjon
av spørreskjema.
Viderevil vi
foreslåå inkludere
jegerefra Oslo/Akershusog
kanskjedeandrestore byenei samplet,å prøvealternativeinntektsbegrep,
og å undersøkeforholdetmellombetalingskortet
og ja/nei-formenpå betalingsvillighetsspørsmålet
videre.

14 Beskatningsmodeller
14.1 Innledning
Et kjennetegnfor debattenomkringdenskandinaviske
elgforvaltningenharvært diskusjonen
omkringav holdbarhetenav diverse
regne-eksempler
somviserellerforkasterfortreffeligheten
avdiverseavskytningsalternativer.
Dettegjelderkanskjespesieltspørsmålet
om kalveandelen
i avskytingen
sidenmangejegereharhatten motviljemotå skytekalv.I debattenshetehardetofteværtlettå glemmede biologiske(ogforvaltningsmessige)
forutsetningene
somslike modellerbaserersegpå.Skjulti til delskompliserte
beregninger
liggerheltbestemteantagelser
for hvordandyrene,og i sintur bestandene,oppførerseg.I mangetilfellerkandet derforværevanskeligå oppdagehvilkeantagelsersomdata-maskinen
er avhengig avfor å kunneforetautregningen.Resultatet
blir derforat man
lett kommeri farefor å foreslåforvaltningsopplegg
somikkesamsvarermedde biologiskerealiteteri naturen.Denønskedeeffekt
kanderforbli heltforskjelligfra det mani utgangspunktet
ønsker
seg.
Et spesieltproblemnårdet gjelderelgforvaltningen
er at flereforhold i elgensbiologikanha stor- og til delsmotvirkende- betydningfor effektenaven valgtavskytings-strategi.
Forå kunneisolere de faktorersomer spesieltviktigefor elgensbestandsutvikling,
harvi valgtå presentere
analysene
påto nivå.Førstvilvi illustrerelogikkeni beregningene
vedå analysere
en hypotetisk
elgbestand
med
en sværtforenkletlivshistorie.
Derettervil vi overføredisseprinsippenetil analysene
aven simuleringsmodell
hvormyeav dagenstilgjengelige
vitener innebygget,menhvordeter vanskeligå isolere
hvilkeenkeltfaktorer
sompåvirkerutfalletavberegningene.

14.2 Analyser av en forenklet elgmodell
Etproblemmedanalyser
av modelleravelgbestander
er at flereforholdvedelgensreproduksjonsbiologi
kanhastorbetydningfor bestandsveksten.
Bådevariasjoner
i tidspunktfor kjønnsrnodning,
tvillingrateog kalvkuprosent
kan hveri segselvha storbetydningpå
bestandsutviklingen.
Somvi harsett(kapitlene9 og 10),avhenger disseparametrene
av bådestørrelseog alderav dyret.Spesielt
viktigblireffektenavvariasjoner
i dissefaktorenenårsamvirket
mellom beiteog elgbestandskalmodellereres.
Forå illustrereprinsippene
i analysene
harvi tatt utgangpunkti den
forenklete bestandsmodellenpresentert av Solbraa (1989).
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Oppbygningen
av modellener presenterti AppendiksA.1. Hervil
vi bareunderstrekeat beregningeneer bygdpå følgendeforutsetninger:
•Eldrekyr har fra de er 2 1/2 år gamiei gjennomsnitt1 kalvved
jaktstart.
2.Vi antarat beiteinntaketom vinterentil kyrneog okseneer det
dobbelteav kalvenes,mensåringenespiser50 % merenn kalvene(sekapittel3).
3. Slaktevekten
av kalv,åring,voksenku og oksesettestilhenholdsvis
70, 130, 160og 180 kg.
4. Bestandsstørrelsen
skalværestabil(gitt ved likn. A.1). Detteinnebærerat antalletdyrav hvertype(kalv,åringog voksen)likefør
kalvingmåværelik antalletåret før.
5.Vi kreverat et visstantaII eldre(2 1/2år ellermer)okserpr. eldre
kyr måværetil stedevedjaktstart(selikn. A.2).
6. Beitebelastningen
skalikkeoverstigeetvisstnivågitt vedlikn.A.3.
Ennærmerepresisering
av foruSetningeneer gitt i AppendiksA.1.
Laossantaat vi i dennebestandener i standtil å ta ut nøyaktigdet
ønsketeantallet
dyrgjennomjakta.Vi stillerossspørsmålet
om hvordan avskytningenskalvære for å oppnåhøyestmulig kjøttavkastning samtidigsom beitebelastningenikke overstigeret visstnivå.
Ellerfor å si det med andreord: Vi vil beregnenøyaktighvormye
elgkjøttet gitt vinterbeitemaksimaltkan produserenårvi kjenner
elgstammens
produktivitet.

vedsaktigpååringene.Dersomandelenokseri bestandenøker,skal
en størredel av beskatningenleggespå voksnedyr. Fordet andre
oppnåsi dennebestandenmaksmimalkjøttavkastningvedå unngå beskatningav kalv.Detteoverenstemmermed resultatenefra
en annenmodell(Solbraa1989).
Eks.2: Effektenav økt naturligdødelighet
Dersomvi øker den naturligedødeligheteni modellenvår,får dette storekonsekvenser
for valgav avskytningspolitikk(figur 14.2).
Forå bedrerealismeni beregningene
antarvi at en høybeskatning
av ku medføreren økt andelav morløsekalveri bestandenog at
disseharhøyeredødelighetenn kalversomfølgermora(f.eks.henholdsvis60 og 10 %). I detteeksempletforekommerogsånaturlig
dødelighetblantdeandrekategorienedyr (seappendiksA.1.3for
en nærmerebeskrivelse
av de valgteparameterverdiene).
I forhold
til denoptimaleavskytningspolitikken
i eks.1 (figur 14.1)måvi foretaet dramatiskskiftei beskatningsmønster
for å oppnåen mak. simalkjøttavkastning
(figur142). Nåren størreandelavdyrenedør
av andreårsakerennjakt, skalvi (for ellersde sammeverdiersomi
eks.1)leggeavskytningen
nestenutelukkendepååringog bareskyte et fåtall kyr! Denstoreendringeni den optimaleavskytningspolitikkensomen endringavantagelsene
medførte(figurene14.1og
14.2)illustrererogsåat en avskytingspolitikkensidigbasertpå en
maksimalisering
av kjøttavkastning
kanværesværtfølsomfor variasjoneri den naturligedødeligheteni bestanden.
Disseanalyseneillustrereret forhold somofte opptreri slikeberegninger:resultatene(avskytningspolitikken)
kan væresværtfølsomme for småendringeri antagelsene.
I appendiksA.1.4er effektene av å endrepå ulikeforutsetningerbehandleti detalj.Disseanalyseneviserat dramatiskeendringeri den optimale beskatningen
kan skjedersomdet skjerendringeri de biologiskeforutsetningene i bestanden.

I en elgbestandmed de foreliggendeegenskaperkanvi beregne
denneavskytingspolitikken
nøyaktig.Behovetfor prøvingog feiling
med ulikeavskytningsalternativer
i en data-maskinfor forskjellige
bestands-sammensetninger
blir dermedunødvendig.
Beregningene
er basertpå et kravom stabilitet.Gitt at denneforutsetningen
er oppfylt,vil vi skytedetantalletdyrsomgir størstkjøttmengdesamtidigsombeitebelastningen
ikkeoverstiger
envissgrensesomvi velger.Disseberegningeneer vist i AppendiksA.1 hvor
modellener beskreveti detalj.
Eks.1: Lavnaturligdødelighet
Førstantarvi at all naturligdødelighetskjerblantkalvene.10 % av
de dyrenesomer til stedevedjaktstartdøravandreårsakerennjakt.
Detteantallettrekkesi fra etter at vintebeiteperioden
er avsluttet.
Valgav parameterverdier
er beskreveti AppendiksA.1.3.
Beregningene
av avkastningen
av dennehypotetiskeelgbestanden
illustrereren del generelleprinsipp.Fordet førsteer sammensetningenavavskytningensom måtas ut for å maksimalisere
kjøttavkastningensværtavhengigav kjønnsforholdeti stammen(figur
14.1).Veden lavokseandeli stammenskalbeskatningen
leggesho-

Eks.3: Usikkerheti beskatningstrykk
Laossgå endaet stegvidereog ikke bareendre på de biologiske
forutsetningene.Vi har nemligi de to foregåendeeksemplene
antatt at jegerneer i standtil å ta ut det nøyaktigeantalletdyr.I praktisk elgforvaltningvil det imidlertidvære umulig å bestemmenøyaktig hvormangedyr somblir tatt ut i løpetav jakta. Dettefordi elgen har et levesettsomgjør det vanskeligå bestemmestammens
størrelseog kalveproduksjonen.
Selvom en likevelskulleklaredette, vil det likevelværevanskeligfor jegerneå skytenøyaktigdet antallet dyr somer ønskelig.Jegerenkan ikke på sammemåte som
bondenplukkeut det antall dyr som skalslaktes.Et vellykketforvaltningsoppleggvil ofte væreavhengigav at den langsiktigeutviklingenav stammenpåvirkesminstmulig av awik fra det optimale antalletsomønskestatt ut.
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hvorfølsomstammener for småavvikfra det opForå undersøke
tatt i bruk.Deter inner datamaskinen
timaleforvaltningsopplegget
lysendeat i en bestandhvorkyrnekun døravjakt somi det første
(jfr. figur 14.1)vil det meststabilejaktuteksempletvi analyserte
byttetoppnåsmedbareå skytekalvfordivedå sparekymevil vi da
få en konstantrekrutteringtil stammen.

Bestandsstørrelse
1.200

for praktiskforvaltninghar
mer realistisk
Forå gjøresimuleringene
vi derforbenyttetverdienefor naturligdødelighetsomble benyttet i eks.2. Førster det beregnethvormangedyrsommåskytesfor
å holdestammeni likevekt.Vi antarsåat et lite tilfeldigawik skjer
fra detteantallet,slikat størrelsenpå stammenetterjakta derfor
awiker litt fra det somvi haddetilsiktet.Dettegjentarvi i 20 år.
somer robustmot tilfelDersomvi harvalgtet avskytingsalternativ
skalstammentil slutt etterdisseåreneavvikelite
digevariasjoner,
varierer
Vi børogsåfinneat stammestørrelsen
fra utgangspunktet.
liteetter20 år dersomvi gjentarsammeoppleggen rekkeganger(i
dette tilfellet 1000).Dersomdette ikkeer tilfelle,vil utviklingeni
i utfalletavjakværesværtfølsomfor tilfeldigevatiasjoner
stammen
ten.
varsværtfølsom
visteat utviklingenavelgstammen
Simuleringene
(figur 14.3).Dersomvi leggerbefor valgav avskytningspolitikk
kjøttavkastskatningenpåvoksenku og okse(sommaksimaliserer
etter 20 år bli under
ningenpå kort sikt),kanbestandsstørrelsen
avdenstammenvi villehafått vedå skyte60 % avkalhalvparten
venei bestanden!Enavårsakenetil dennemarkerteeffektener at
ei ku både representererseg selvog en kalv kommendevår.
Utviklingenav stammenblir dermedspesieltfølsomfor variasjoni
antalletavdennegruppen.Ensåskeivutviklingvil imidlertidi praksiskunnekorrigeresunderveisf.eks.vedhjelpav "sett-elg"-observasjonene.
aven
medensidigvektpåenavskyting
Valgaven avskytingspolitikk
overvektavvoksnedyrharogsåen anneneffektpå bestandsutvikhverganger densamme,vil vi
lingen.Selvom utgangsbestanden
få en storvariselvom vi gjennomførersammeavskytingspolitikk
etter 10år.Alleredeetteret fåpåsluttstammen
asjoni størrelsen
varierermyefra simulering
servi at bestandsstørrelsen
tall sesonger
er
og utgangsbestanden
til simuleringselvom avskytingspolitikken
densammefra gangtil gang(figur 14.3).Derimotvil sliketilfeldiblir lagtpå
ge awik ha langtmindreeffekterdersombeskatningen
medkraftig kalkalv.Vi serfra figur 14.3 at bestandsutviklingen
blir langtmindrevariabelfra gangtil gang.Medandreord
veskyting
få en langtmindreinni avskytingspolitikken
viltilfeldigevariasjoner
og dermedgi laverevariasjoni avvirkningpå bestandsutviklingen
ennom vi skytermyevoksnedyr.
kastningen
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Figur 14.3

til en bestandmedparametre
av bestandsutviklingen
Simuleringer
somi figur 14.2 medusikkerheti uttaket (seappendiksA.2 for
I denenebestanden(heltrukavsimuIeringsmodellen).
beskrivelse
1,0.21,0.99og 1for henkenlinje)ercwerlevelsessannsynlighetene
holdsviskalv,åring,voksenku og voksenokse.I denandrebestanskjerutelukdensparervi kalvog åring,gjennomat beskatningen
0.79for
kendepå voksnedyr.Hererdaoverlevelsessannsynligheten
representerer
kurve
enkelt
Hver
voksenku og 0.57for voksenokse.
in a popuof thepopulationtrajectories
1simulering.- Simulations
A.2
Appendix
(see
15.2
Rgure
in
as
lationwith similarparameters
for a descriptionof themodel).
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14.3 En simuleringsmodell av en
ressursbegrensetelgbestand

ten endretseg(Sætheret al. upublisert).
Vedstortetthetbledetfunnet laverevekter,noe som medførteforsinketkjønnsmodningog
laverekalveproduksjon
blant de yngstealdersklassene.

14.3.1 Innledning
Sliketetthetsavhengige
effekter kan ha stor betydningfor utfallet
aven gitt avskytningspolitikk.
Dettekanillustreres
veden enkelgrafisk framstilling.Forat bestandenskalholdesegkonstantmåantalletåretetterværelik antalletforegåendeår. Detteinnebærerat
Nt
Alledissepunkteneliggeri figur 14.4 langsdenrettelinja medhellingsvinkel
45°. Denkrummeprikketekurvai figur 14.4
beskriverbestandsstørrelsen
det følgendeåret dersombestanden
haddefått utvikletsegfritt. Denkrummeformenskyldesat rekrutteringenavtarmedtetthetenettersombestandennærmersegden
økologiskebæreevnen,K. Ved dennebestandsstørrelsen
er antallet somproduseres
akkurattilstrekkeligtil å erstattede dyrenesom
dør naturlig.Antallet dyr som kan skytesuten at bestandendesimeresutgjøresdermedav forskjellenmellomden krummeog den
rette kurva.Denmaksimaleavkastningenoppnåshvordenneforskjellener størst,Tmax.Detteskjervedtetthet Nopt.

Enforvaltning av langtlevendearter som elg, kreverbruk av bestandsmodeller.
Årsakentil dette er at småeffekterkanvirkeover
flereår, slikat konsekvensene
for bestandsutviklingen
kan bli stor.
Påsammemåtekanslikemodellerbrukestil å forutsieffektenav ulike inngrepi leveområdene.
Enrealistiskbestandsmodell
for elg måoppfyllefølgendekrav:
* Tetthetsavhengige
effekterpå fekunditetog dødelighetmåvære
til stede.
* Bestandparametre
må kunnevarieressomen funksjonav tilfeldigevariasjoneri sommer-og vinterklima.
* Effektenav ulikeavskytningsmønstre
må kunnevurderes.I dette
liggerogsåen mulighetfor å anslåbetydningen
avet feilslåttjaktuttak.
* Dynamikkenmellomelg og vinterbeitemå beskrives.

Laossforetafølgendetankeeksperiment
for å illustreredenforvaltningsmessige
betydningen
aven tetthetsavhengig
rekruttering.
Viantar at maksimal
avkastning(Tmax)ønskesav stammen.Vi harN1dyr
til stedei bestanden.
Vi tar ut litt mer(1)enn den maksimale
avkastningen,Tmax.Detteinnebærerat nesteår har bestands-størrelsen

Dissekraveneer motivertut fra de resultatersomer presenterti de
foregåendeavsnitt.Analysene
av bestandene
på Sørlandet
og NordTrøndelagpå ulikestadieri bestandsutviklingen
visteat fekundite-

, .....................

Tmax

Figur 14.4

En grafisk representasjonav sammenhengenmellom bestandsstørrelsenet år og bestandsstørrelsen
året etter i to bestander(hel
ogprikketkunie)medtetthesavhengigregulering.K er bæreevnen
beggebestandene.TmaxogT'maxer denrnaksimale
avkastningeni de to bestandenevedhenholdsvis
tetthetenNoptog N0t. Se
tekstfor nærmereforklaring.- A graphicrepresentation
of the relationshipbetweenthepopulationsizesin yeart+1 and t in two populations(fulland stipledline)with densitydependentregulation.
K is the cartyingcapacity.Tmaxand T'maxarethe maximalyields
at the densityNopt and N'opt in the two populations,respectively. Seetext for furtherexplanations.

Nopt

N,
Tettheti år t, Nt
N3

kpt

N2
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p.g.a.nedgangen
i rekruttering
p.g.a.for storavskytning
sunkettil bare
N2dyr.Enfortsattopprettholdelse
avenavskytning
avT dyrvildamedføreensværtraskdesimering
avstammen.
Enbetraktningavfigur 14.4viserogsåat formenpå sammenhengenmellomrekrutteringog bestandstetthet
harstorbetydning
for utfalletav et awik fra en ønsketavskytning.Dersomeffekten
avtetthetførstintrernårbestanden
nærmersegK(denprikketelinjen i figur 14A),vil en overbeskatning
(T>Tmax)kunnehastornegativeffektpå dennviderebestandsvekst.Disse
betraktningene
viserderforat formenpådetetthetsavhengige
effekteneharstorbetydningfor å kunneforutsieffektenaven avskytningspolitikk
for
bestandsutvklingen.
Tilfeldigevariasjoner
i væretkanogsåha storbetydningfor elgens
bestandsdynamikk.
Temperatur
og nedbørsforholdene
spesieltden
førstedelenavsommerenharpå sammemåtesomtetthetenstor
betydningfor størrelsenpå dyrenei de yngstealdersgruppene
(Sæther
1985).Snøforholdene
omvinterenkanogsåhaentilsrarende
effekt.I mildevintreog snøfattigevintrekankalvenebeiteblåbærlyngutovervinteren,noesomgir storeåringerog tidligkjønnsmodning(kapittel9).Storesnømengder
derimotmedførernedsattkondisjon(Sætherog Gravem1988).Enbestandsmodell
somikkeinkluderersliketilfeldigeklimaeffekter
måderforbli urealistisk.
Jaktaer denviktigstebestandsregulerende
faktorfor de skandinaviskeelgbestandene.
Valgetavavskytningsmønster
bestemmer
ikke
bareantalletdyrav ulikekategoriersomblirtatt ut. Denavskytingspolitikkenvi velgervil ogsåpåvirkevårmulighettil å oppnådenforventedebestandsutvikling.
Noenavskytingsaltemativer
vil ha større
mulighettil å lykkesennandre.Enrealistiskbestandsmodell
for en
elgbestandmå derforværei standtil å beskriveeffektenpå bestandsutviklingen
aven feilslåttjaktpolitikk.
Denoptimalestørrelsen
avenelgbestand
vil i mangeområdervære
bestemtavdenbelastningdenmedføreroverforandresamfunnsektorersomf.eks.skogbruket
(sekapitte111).
Fraværet
avstorerovdyrgjørat vinterbeitene
ofte er denviktigstebegrensende
faktoren
for bestandsstørrelsen.
Bådedet bestandsdynamiske
hensynog hensynettil andresamfunnsinteresser
innebærer
at en bestandsmodell
for elgmåinneholde
en koblingtil beitegrunnlaget.
Dettevildermed
gi grunnlagfor envurderingavdenbiologiskebæreevnen
ellerden
økonomiske
nytteverdien
avelgbestanden
i et område.

14.3.2 Oppbygging av simuleringsmodellen

presentert
slikat forutsetningene
for brukavmodellenblirklargjort.
Oppbygningen
og logikkeni modellenvil derforbli gjennomgåtti
detforeliggendeavsnitt,mensselvestrukturenog detaljenei simuleringeneer beskreveti appendiksA.2 og A.3.
Beskrivelse
av års-syklus
Alleelgkalverbiir antattfødt 1.juni. Deretterskjerdet en dødelighetavkaivframtil jaktasbegynnelse
1.oktober.Etfåtallvoksnedyr
dør ogsåi løpetavdenneperioden.Disseandelenekanspesifiseresfor hverenkeltkjøring.
Etterjaktadør dyreneutovervinterenmeden vissdagligsannsynlighet.Dennekanværeenfastandelfor de ulikekjønns-og aldersgrupperellervarierestokastisk
i forholdtil ressurstilgangen
(seappendiksA.2).
Dyrenetil stedepå sluttenav vinterengir i sintur opphavtil neste
årsproduksjon.
Jaktuttak
Jaktuttaketkanspesifiseres
påfleremåter.I deflestesimuleringene
somer presenterti dennerapporten,er det antatt at en vissandel
avbestanden
førjakt blirskutt,etteren bestemtfordelingpå kjønn
og alder.Dersomandrebeskatningsmodeller
er anvendt,er dette
angitti forklaringenavsimuleringen.
Treformerfor usikkerhet
eksisterer
nårdet gjeldereffektenaviverksettingaven bestemtavskytningsplan,
nemlig
* usikkerheti anslagavbestandsutvikling
* usikkerheti bestandsanslag
og
* manglende
evnehosjegernetil å oppnådenplanlagteavskytning.
Beskrivelsen
avanvendelsen
av dissetre typeneusikkerheti modelleringener visti appendiksA.3.
Effektenav ressursbegrensning
Til forskjellfra annenmodellering
avforholdetmellomklauvdyrog
beitetilgang,følgervi hvertenestedyr dag for dag gjennomhele
vinteren.Vi antar,basertpå resultatenefra kapitlene3, 5 og 6, at
sannsynligheten
for å overleveer en funksjonav næringsopptaket.
Våreresultaterviserat denneer genereltsværthøy,helttil beitetilbudetblir sålavtat dyreneentenmå spisefôr av sværtdårligkvalitet ellerikkeharmulighettil å oppnåtilstrekkelig
inntak(foren nærmerebeskrivelse
avdynamikken,
seappendiksA3).
Effektenav tilfeldigeklimatiskevariasjoner
Klimatiske
variasjoner
kanpåvirkepopulasjonsdynamikken
gjennom
to mekanismer.
Denenemekanismen
opererergjennomvariasjoner i tidspunktfor kjønnsmodning
og etterfølgendestartav tvil-

Enrealistiskmodellav en elgbestandmå nødvendigvis
bli komplisert.Deter imidlertidviktigat de antagelsersomer gjort blir klart
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lingproduksjonsom er avhengigav spesieltåringenesstørrelse
(Sætherog Haagenrud1983, 1985,kapittel 10).Kroppsveksten
i
de førsteleveåreneer avhengigav værforholdeneom sommeren
(Sæther1985),sannsynligvis
gjennompåvirkningav beiteneskvalitet og kvantitet.Vekstendet førsteleveåreter ogsåavhengigav
snøforholdene
den førstevinteren(kapittel8).
Denandremekanismensompåvirkerelgensbestandsdynamikk,
er
gjennominnvirkningpå dødeligheten.Sidendyreneer i dårligere
kondisjoni snørikeenni snøfattigevintre(Sætherog Gravem1988),
vil sannsyligheten
for å dø værestørrei hardevintre.Samtidigforårsakersnøfattigevintreennendringav elgensarealbruk
sommedførerredusertfare for avgangpå vei og jernbane(kapittel7).
Effektenav sommerklimaeter modellertved at manantar tre forskjelligesammenhengermellomtidpunkt for startav kjønnsmodningog alder.Ettergodesomreantarvi at en høyandelav dyrneblir
kjønnsmodnealleredesom 1 1/2-åring.Det mestvanligeforløpet
for norkselg (sekapittel 10) er at dyreneblir kjønnsmodnei sitt
tredjeleveår(som2- åring)og begynnerå produsere
tvillingkalvsom
4 eller5 åring.Derimotetteren sværtdårligsommer,blirflereavdyreneikke kjønnsmodnefør i sitt fjerde leveår,med etterfølgende
forsinkelseav tvillingproduksjon.I de mestekstremetilfellenekan
en antaat dissetre sammenhengene
har likestorsjansefor å opptre. Imidlertider de flestesimuleringene
utførtvedå antaat en sammenhengmellomalderog tidspunktfor kjønnsmodninger typisk
for området,menshveravde andretypeneharen langtmindresjansefor å opptre(sekapittelA.3 for nærmerebeskrivelse).

forskjelleri besaktningsopplegg.
I figur 14.5er vist de aldersfordelingenesomer brukt somgrunnlagi simuleringene
av de ulikebestandene.Vi serat storegeografiskevariasjoner
eksistererbådefor
okserog kyr.
Forå kunnesammenlignedet direkteutslagetav disseforskjellene
påjaktuttaketharvi i simuleringene
vårestartetrred det sammeantallet dyr.Vi har ogsåved hjelp av en bestemtavskytningspolitikk
tatt ut en konstantandelav dyrene.Detenestesomervarierter alderssammensetning
og reproduksjonsbiologi.
Resultatetav simuleringeneviserat sammebeskatningsform
etter bare10 år, gir nesten en fordoblingav bestandsstørrelsen
i den mestproduktivebestanden,mensderimotsammeopplegggir en kraftig reduksjonav
utgangsbestanden
i det minstproduktiveområdet(figur14.6).
Dissesimuleringene
viserat avkastningenavjakta vil varieresterkt
mellomulikedelerav landet.
Detmåimidlertidunderstrekes
at bareén tilfeldigsimulering
er gjengitt i figur 14.6.Forløpeti bestandsutviklingen
vil naturlignokvarierefra denene kjøringtil den andre.Imidlertidvarforholdetmellom
bestandene
stortsettdetsammei nestenallesimuleringene.
Samtidig
understreker
figur 14.6at en identiskbeskatningsform
kanha helt
forskjellige
effekteralt etter somhvoren befinnersegi landet.
Vi ville deretterundersøkeom forskjelleri aldersstrukturelleri reproduksjonsrater
(jfr. kapittel 10),haddestørstinnflytelsepå disse
forskjellene.
Vi gjentokderettersimuleringene,
menlot allebestandeneha sammealderssammensetning
(tilsvarendeden i Hedmark
(figur14.5)),menreellereproduksjonsrater.
Derettergjentokvi dette medde virkeligealdersstrukturene
(figur 14.5),menlot nå alle
bestandeneha reproduksjonsratene
til Åsnes-elgen.

Dynamikki beitegrunnlaget
Tilgjengelig
fødeer differensenmellomdet somvartil stedevedbegynnelsenav sesongenog det somelgenehar spist.Beitetilbudet
vedstartenav vinterenvar lik det somvar igjenved sluttenav foregåendebeitesesongmultiplisertmedtilvekstratenav beitet i løpet
av sommeren.

Bådeforskjelleri aldersstruktur(figur 14.7)og ulik reproduksjonsevne(figur14.8)er årsakentil disseregionaleforskjellene.
Imidlertid
haddeforskjelleri alderssarnmensetning
størsteffekt på bestandsutviklingen.

14.3.3 Simuleringer
Deflesteav de følgendesimuleringene
er gjennomførtvedat datamaskinahverhøsttok ut 20 % av de tilstedeværende
dyrenesom
jaktuttaketter en forutbestemtavskytningsplan.
Påden måtenkan
utbyttetavjakta direktesammenlignes
mellomde ulikesimuleringene.
Regionalevariasjoneri avkastningenav norskeelgstammer
Somvi harvist i kapittel 10, variererden norskeelgensreproduksjonsbiologisterktgeografisk.I tilleggskilleralderssamensetningen
til efgbestandene
segfra hverandre- hovedsakligp.g.a.regionale

Dreiingav kjønnsforholdet
Dreiingav kjønnsforholdeter et av de viktigstevirkemidlenefor å
oppnåen økningav avkastningeni en hjortedyrbestand.
I en bestand medtilsvarendeegenskaper(alderssammensetning,
reproduksjonsforhold)
somi Åsnesårene1987-88kanen oppnåen stabi/ avkastningved å skyte30 % av bestandenmed 15 % voksen
ku i avskytningen(figur 14.9).Dersomandelenavvoksenku i avskytningenblir redusert,vil bestandsveksten
økedramatisk.
Variasjonlestimeringssikkerhet
Enanneneffekt av å dree kjønnsforholdeter at det påvirkerbe-
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Figur 14.5
i
Den ståendealderssammensetning
ulike norskeelgbestander.Sørlandet
(1985-90) (1), Vestfold (1990) 61),
Østfold (1985-87) 011),Hedmark
(knes-Åmotelgregion)(1984-90)(M,
Oppland (Gausdal Vesttell og
Murudalenelgregion)(1978-90)M,
Nord-Trøndelag (1985-88) (1/11),
og Troms
(1977-89)( /111)
Vefsndalføret
(1980-90)(1X.Ingendatavartfigjengblant
elig overalderssammensetning
oksenei Vestfold.Sefigur 2.1 for lokaliseringav bestandene.- Thestanding age distribution in different
Norwegian moose populations.
Sørlandet (1985-90) (I), Vestfold
(1990) (11),Østfold (1985-87) (111),
Hedmark (Åsnes-Åmot e1gregion)
(1984-90) (I, Oppland (Gausdal
Vestfjell og Murudalen elgregion)
(1985(1978-90)M. Nord-Trøndelag
Vefsndalføret(1977-89)(14II)
88) 0.41),
og Troms(1980-90)(IX).No datawas
availablefor the agedistibutionof the
bullsin Vestfold.Seefigur 2.1 for Iocationsof the populations.
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Figur 14.6
Bestandsutvikling
(a)og kjøttavkastning(b)i ulikenorskeelgbestander.1-Sørlandet,
2-Vestfold,3-Østfold,4-Hedmark,5-Oppland,7-NordTrøndelag,
8-Vefsndalføret
og 9-Troms.Resultatetfra en tilfeldigsimuleringergjengitt.Alderssammensetningen
fra Hedmarkerbrukt for oksenei Vestfold.Sefigur 2.1 for lokaliseringav bestandene.- Thepopulationtrajectories(a)and theyield of meat (b)in differentNorwegian
moosepopulations.1-Sørlandet,
2-Vestfold,3-Østfold,4-Hedmark,5-Oppland,7-Nord-Trøndelag,
8-Vefsndalføret
and 9-Troms.Theresult
from onesinglesimulationis given.Theage distributionof the bullsin Hedmarkis usedin the simulationsof the Vestfoldpopulation.
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Figur 14.7

Sefigur 2.1 for lokai Hedmark(sefigur 14.5)somutgangspunkt.
ersimulertmedalderssammensetningen
Som14.6,menallebestandene
- As Rgure14.6,but theagedistnbutionfromHedmarkis usedin all simulations.
liseringavbestandene.
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Figur 14.8
somble funneti Hedmark.Alderssammensetningen
reproduksjonsratene
Som 14.6,menallebestandeneersimulertmedde aldersavhengige
Figure14.6,but the age-spedficreproductive
As
bestandene.
av
lokalisering
for
2.1
figur
fra Hedmarker brukt for oksenei Vestfold.Se
tesfrom Hedmarkare usedin all simulations.
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standens
følsomhetovenforusikkerhet
i bestandsanslagene.
Dersom
vi underestimerer
bestandsstørrelsen
medca. 10 %, får vi dentilsynelatende
paradoksale
situasjonat detteharliteninnvirkningpå
bestandsutviklingen
bådenårvi harhardog litenbeskatning
avkusegmentet(figur 14.10).Detteskyldesat nårvi harhardbeskatningvilen gitt underestimering
bareberøreet fåtalldyrfordi få kyr
er tilstedei bestanden.Ved høyeandelerav ku i bestandentas så
få kyrut at bestandsutviklingen
blir lite følsomfor variasjoner
i beskatningstrykket.
Usikkerhet
i bestandsanslaget
haddederimotstor
innvirkningpåeffektenavjakta med 10-18% voksenku i uttaket

medførteen under(figur 14.10).Vedlavkuandeli avskytningen
estimeringav bestandsstørrelsen
en langt raskerebestandsvekst
ennantatt.Alleredeetterfå år var bestandsstørrelsen
langtstørre
enn når antalletdyr i bestandenvar nøyaktigkjent (sammenlign
f.eks.bestandsutviklingen
med10 % avvoksenku i avskytningen
i figurene 14.9 og 14.10).Ogsåved 15 % ku i avskytningen
ble
en tilsvarende
effektobserverti simuleringene.
Entilsvarende
effektbleogsåfunnetavat jegerneikkeer i standtil
å ta ut de tildeltekvoter(figur 14.11).Enslik manglendeoppfyl-
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Figur 14.9

Figur 14.10

Densimulertebestandsveksten
i Hedmarkmedulikeandelerkyr i
jaktuttaketettermodellenbeskreveti AppendiksA.3. - Thesimulatedtrajectoryof the Hedmarkpopulationasa functionof a differentproportionof adult femalesin the huntingyield.Theparametresaredescribed
in Appendix A.3.

Somfigur 14.9, menusikkerheti estimatetav bestandsstørrelse.
Forventetunderestimat
er 10%.- AsFigure14.9,but thepopulation sizeis underestimated
byan expectedvalueof 10%.
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harigjenstørstefmedavskytningspolitikken
lelseavmålsetningene
fekt nårvoksenku utgjørmellom10og 18 % av uttaket.

(Sætherog Haagenrud
i reprodukonsrnønster
realdersavhengighet
1983,seogsåkapitlene9 og 10)og fôropptak(kapittel6).

På samme måte som i andre simuleringerav elgbestander
bleoppnådd
et al. 1987)fant vi at størstebestandsvekst
(Cederlund
medhardkalveskyting(figur 14.12)i en situasjonuten ressursbegrensning.

avelgavsamvirketmellombeitetilbudog utviklingen
Simuleringene
til elgstammeni Åsnes
bestandenble igjenbasertpå egenskapene
av beitegrunnlageter basertpå resuli årene1987-88.Estimatene
i området(kapittel12).
tatenefra beiteregistreringene

og beitetilbud
Sammenhengenmellombestandsutvikling
mellom
Flereforsøkhar vært gjort på å simuleresammenhengen
and Lawton1981).
(Caughley
og beitegrunnlaget
klauvdyrbestander
værtavhengigav å gjøre
Imidlertidhar man i dennemodelleringen
en deltilnærmelsersomharbegrensetrealismeni modellene.F.eks.
ble sammenhengenmellomlav og villreinbeskrevetuten å inkluderealdersstrukturi modellen(Gaareog Skogland1980).Selvom
blir langtmerkomplisert,måen realistiskmodellover
beregningene
samvirketmellomen elgbestandog beitegrunnlagetbådeinklude-

er beskreveti figur 14.13.
avsimuleringene
Etutvalgav resultatene
mønsteretsomble funnet,var raskvekstopp
Det gjennomgående
for såå få et rasktkollapsi
til den maksimalebestandsstørrelsen,
er gjengitther,varforstammen.Selvom bareet fåtallsimuleringer

Bestandsstørrelse
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Figur 14.12
andelkalv
i Hedmarkmedvarierende
Densimulertebestandsveksten
i jaktuttaket - Thetrajectoryof the Hedmarkpopulationwith diffe.
rentproportionof calvesin the huntingyield.

Figur 14.11
Somfigur 14.9, men med ulikeandelerkyr og ca 10%variaVoni
jaktuttaket.- AsFigure14.9,but with 10 % randomvariationin the
huntingyield.
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Dette
løpetdet sammefor en stor variasjonav parameterverdier.
er litefølsomfor nøykantydepåat forløpetavbestandsutviklingen
og derforskyldesegenskaper
aktigheteni valgavparameterverdier,
viserat en elgbestandhar
vedselvesystemet.Dissesimuleringene
omevnentil en raskvekstopp til et gitt nivå,menat stabilisering
kringdettenivåetsjeldenvil oppnås.Detteskyldesat våreresultater
er lavselvpå
fra kapitlene3, 5, 6 og 10viserat vintermortaliteten
fattigevinterbeiter.Dettemedførerat en elgbestandkankarakte-

Antalldyr

skjerfør dennærmerseg
vedat få endringeri rekrutteringen
riseres
i terrenget.
denøkologiskebæreevnen
om at alleindividenehar
er basertpåantagelsen
Disseresultatene
uttakavbeitesidenstarlik tilgangpåføde,avhengigavstammens
(seappendiksA.3 og figur A.5). Dersomvi
ten av beitesesongen
antarat et individsevnetil å skaffesegfødevariererlitt tilfeldigfra
(figur
dagtil dag,påvirkerdettestabiliteteni bestandsutviklingen
14.3).Detteskyldesto effekter.Fordet førstevil noenfå dyrdøav
tilfeldigeårsakerogsåundergodeforhold,i tillegg vil et antalldyr
nå kunneoverleveogsåunderdårligeforholdvedat de tilfeldigvis
blir ståendei lommeri terrengetmedgod tilgangpå føde.

Ikke stok. opptak Stok opptak

viserat samvirketmellomelgbefra dissesimuleringene
Resultatet
kanværeavhengigav hvordanelstandenog densbeitegrunnlag
til regener fordelti terrenget.I områderhvorelgenkonsentreres
kunnesvingerasktdersom
områdervil elgstammen
lativtensartede
endrerseg.Langtstørrestabilitetvil sannikkeavskytningspolitikken
synligvisforekommei bestanderhvormulighetenetil å finnebeite
varierermellomindividene.

1,600

1,400

14.4 Forvaltningsmessige konsekvenser
variererfra områdetil område.
høstingspotensiale
Elgstammenes
regionalt.
måderfordifferensieres
Oppleggetfor beskatningen
utviklinger sværtfølsombådefor endringeri aldersElgstammens
Spesiellstor effekt har en
og bestandsstruktur.
sammensetning
Forå unngåkraftigeeffekteravfeilvurdreiingav kjønnsforholdet.
deringerav situasjoneni stammenellertilfeldigeklimavekslinger,
bør normalt ca. 15 % av avskytningenbestå av voksnekyr.
gjennomåvariereantalletdyrsom
børreguleres
Beskatningstrykket
skytes.

1,000

800
0

2

4
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8

lo

Antallår
Figur 14.13
i Hedmarkmedressursbegrensning
Densimulertebestandsveksten
er beskreveti appendiksA.3.
av vinterbeitet.Simuleringsmodellen
erhentet frakapitiene3 og 6. DenheltruknelinjenreParametrene
blir
presenterersituasjonennår alie individenei en gitt aldersklasse
Denstipledelinjengir et eklikt influertav ressursbegrensningene.
sempetav en simuleringhvor individuellevariasjoneri effektenav
(se
bestandsveksten
vari standtil å stabilisere
ressursbegrensninger
appendiksA.3). - Thetrajectotyof the Hedmarkpopulationwith
winterresourcelimitation.

Envellykketforvaltningvil derforværeavhengigaven løpendeoverslikat beskatningsopplegget
våkningavviktigebestandsparametre
utvikling.
endringeri stammens
kantilpasses
skjerfør beviserat litennedgangi bestandsveksten
Simuleringene
nærmerersegden økologiskebæreevneni terstandsstørrelsen
bør
renget.Forå unngåkraftigesvingningeri bestandsstørrelsen
unngås,slikat manunnderforkraftigedreiingeri kjønnsforholdet
forårsaavjakttrykkellerbestandsstørrelse
gårat en feilestimering
kommerut av kontroll.
kerat bestandsutviklingen
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15 Videre forskningsbehov

og detsgenetiskeegenskaper
lom et individsreproduktivesuksess
et al. 1991).
(Pemberton

15.1 Effekten av skeive kjønnsforhold

15.3 Valg av leveområder
(kapitlene7, 8 og 9) har demonstrertat kuas
Våre undersøkelser
valgav leveområdeer sværtviktig for hennesframtidigeevnetil å
produserekalv.Vi mangleri dag forståelseav hvorforåringskyrnes
varierer.Ved nøyeå følgekalvenei frastøtingsvalgav leveområde
bør mekanismenebak etableringenav oppog etableringsfasen
holdsstedkunneavdekkes.

elgforvaltningharvært
Etavde viktigstevirkemidlenei skandinavisk
en dreiingav kjønnsforholdetfor å oppnåen mestmulig produktiv
er at kjønnsforholdeti
Konsekvensen
bestandssammensetning.
skeivt.
svært
er
dag
i
bestander
mangenorske
av en slik poliVi vet i dag lite om de langsiktigekonsekvensene
tikk. Gjennom "Elg-skog-samfunn"har vi dokumentertat proi en eigstammestår i nøyesammenhengmed beiduksjonsevnen
tegrunnlaget.Det nestestegetvil væreå undersøkeom dette proav
kanforringesveddenintensebeskatningen
duksjonsgrunnlaget
oksene.

15.4 Modellering av effekten av ulike former for usikkerhet for
valg av avskytningspolitikk

Dettekan skjepå to måter.Dersomde to kjønneneutnytter ulike
av en del områderbli mindreenn vedet
habitater,vil avkastningen
jamnerekjønnsforhold.I dag harvi få dataom dette.

harvistat ulikeformerfor tilfeldigvariasjonbåde
Våreundersøkelser
har stor betydningfor elgi miljøfaktorerog avskytningsopplegg
bør søkeå ministarnmensutvikling.Valg av avskytningsopplegg
malisereeffektenav slikevariasjonerslikat en mestmuligstabilavfor å finkastningkanoppnås.Teoretiskeanlyserbørgjennomføres
som i ulikesituasjonerbestsikreren
ne hvilkeavskytningsopplegg
stabilbestandsutvikling.

at
Denviktigsteeffektenav skeivekjønnsforholder sannsynligvis
avdyrenei stammen.Ved
dettekanmedføreen kvalitetsforringelse
å beskatteoksenehardtminskerkonkurransenom å få anledning
til å parreseg.Dettekan innebæreat dyr med uheldigegenetiske
somundernaturligeforholdville ha blitt utkonkurrert,
egenskaper
fåraniedningtil å føresinegenervidere.Kompliserteteoretiskebemodeller(Lande1981,
regningerbasertpå populasjonsgenetiske
Engenog Sæther1985)viserpå tilsvarendemåteat endringeri andelenav hannenesomfår parreseg,sterktpåvirkerden genetiske
omsetningeni bestanden.

Slikeanalyservil ogsåha en videreanvendelse.Flerestoreog trua
dyrearter(elefant,nesehorn)bør kunnebeskattesfor å hindreutinntekter.I disbeitingog enkeltetilfeller-sikrelokalbefolkningen
somi størstmulig
setilfellenebør en velgeet beskatningsopplegg
gradforhindrerat dissesmåbestanderblir redusertvesentligi størsomskisrelseelleri ekstremetilfellerblir utslettet.Slikeberegninger
mustørst
i
som
sert her, kan bidratil å finne avskytningsprogram
sjansenfor slikeuheldigekonsekvenser.
lig grad minimaliserer

av
hvorkonsekvensen
Deter ut fra detteet behovfor undersøkelser
en kontrollertdreiingav kjønnsforholdetstuderes.Slikestudiermå
ogsågi basisdatasomi dag mangler,f.eks.overhvormangekyren
okseav gitt alderbedekker.

15.5 Beiteproduksjon og beiteutnyttelse

15.2 Geografisk variasjon i elgens
reproduksjonsmønster
vaVåreresultaterviserat den norskeelgensreproduksjonsbiologi
rierersterktgeografisk(kapittel10)og at dennevariasjonenkan
mellomregiantaså ha en genetiskkomponent.Sammenhengen
og enonalevariasjoneri ulikeaspekterav reproduksjonsbiologien
bør derfor undersøkes.
dringeri den genetiskesammensetningen
F.eks.er det nå hos hjort demonstrerten nær sammenhengmel-

Vi manglerdata som beskriverbeiteproduksjonpå trær og busker
(eik).Her
bi.a.i kyststrøkmedstortinnslagavvarmekjæreløvtreslag
vil gi
bør ogsåbeiteutnyttelseog beiteskadetakseres.Resultatene
et verdifulltelement i diskusjonenom årsakertil at elgstammeri slike strøkhar hatt en sterktredusertvekstog reproduksjonde siste
årene(Aust-Agder).Devil ogsågi grunnlagfor å estimerebæreevne for elg.
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Vi manglerogsådata somviservariasjoneri beiteproduksjon,beiteutnyttelseog beiteskaderpå skogi tidvishardtbelastetvinterbeiteområder.Vedå sammenholde
dissevariasjoner
medsnødybdeog
antatt elgtetthetde enkelteår, bør det på sikt væremulig å få tall
for sammenhengen
mellombeitebelastning,
beiteproduksjon
og beiteskader.To takseringeri knes (1985 og 1990)gir et godt utgangspunktfor fortsatt arbeideher. Registreringsmetodikken
må
imidlertidleggesnoeom - til registreringav sistevintersbeitingog
i storutstrekningpå fasteruter overflereår.
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De neste
sporsmålenc
dreler
seg om en tenkt situasjon,
og kan vere vanskelige
å svare
på. Prov likevel
å svare
så godt som mulig
hva du tror du ville
ha gjort
hvis du
hadde
fått et slikt
tilbud
i virkeligheten!

7a) Tenk deg at du fikk tilbud om å bli med som gjestejeger
på et elgjaktlag
i hjemkommunen
din de forste dagene av
Jaktlaget består av 4
jegere fra før, og feller ca 2
hvert år. Du får ikke rett til noe kjøtt gratis, men du
holde hode og gevir hvis du selv skyter en okse.
HVOR MYE VIL DU MAKSIMALT VÆRE VILLIG
PR DAG FOR Å VÆRE SLIK GJESTEJEGER?
Sett ett kryss i listen
vil betale for dette.

1
2

Ej
Ej

3 0
4

c]

0 kr pr dag

50
100

- '-

-"-

200

nedenfor

p
p
7 p
8 p

utenfor

8

0 dager

2

E]

3

E:1 4-6

1-3

den

TIL

høyeste

JAKTLAGET

prisen

du

5

300 kr pr dag

9

p

1.250 kr pr dag

6

500

-"-

10

E3

1.500

- "-

750

-"-

11 E3

2.000

- "-

1.000

-"-

12
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19-21

"

22 dager eller
mer

Tenk deg at du i stedet for å vare gjestejeger
fikk tilbud om å
bli med som fullt medlem av dette jaktlaget.
Laget består altså
av 5 jegere medregnet deg selv, og dere feller ca 2 elger hvert
ar. Din andel av fangsten blir en halv
elg, eller ca 60
kg rent
kjøtt.
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i hjemkommunen
din de første dagene av jakten.
Jaktlaget består av 9 jegere fra før, og feller ca 2 elger
hvert år. Du får ikke rett til noe kjøtt gratis, men du kan beholde hode og gevir hvis du selv skyter en okse.
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Tenk deg at du i stedet for å være gjestejeger
fikk tilbud om å
bli med som fullt medlem av dette jaktlaget. Laget består altså
av 10 jegere medregnet deg selv, og dere feller ca 2 elger hvert
år. Din andel av fangsten blir en kvart elg, eller ca 30 kg rent
kjøtt.
HVOR MYE PENGER KUNNE DU MAKSIMALT TENKE DEG A BRUKE PR AR TIL
LEIE AV TERRENG, VAPEN, REISER, KJØTT M.M. FOR A VÆRE MED PA
DENNE ELGJAKTEN?
Marker

dette

beløpet

0 kr pr år
2

100

med ett kryss
9 E]

2.500

i denne

listen.

kr pr år

17 0

3.000

127
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.

12.500

kr pr år

028
nina forskningsrapport

-3-

C)

(skjema

situasjon.
seg om en tenkt
dreler
spørsmålene
å svare
å svare på. Prøv likevel
være vanskelige
som mulig
godt
tvis
ha gjort
du ville
hva du tror
du
i virkeligheten!
tilbud
fått et slikt
hadde
De

nes:e

og
så

kan

og skytter
tilbud om å bli med som gjestejeger
7a) Tenk deg at du fikk
din de første dagene av jakten.
i hjemkommunen
på et elgjaktlag
Jaktlaget består av 9 jegere før før, og feller ca 10 elger
hvert år. Du får ikke rett til noe kjøtt gratis, men du kan beholde hode og gevir hvis du selv skyter en okse.
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så godt som mulig hva du tror du ville
ha gjort
hvis du
hadde
fått et slikt tilbud
i virkeligheten!

7a) Tenk deg at du fikk tilbud om å bli med som gjestejeger
og skytter
på et elgjaktlag i hjemkommunen
din de første dagene av jakten.
Jaktlaget består av 39 jegere fra før, og feller ca 20 elger
hvert år. Du får ikke rett til noe kjøtt gratis, men du kan beholde hode og gevir hvis du selv skyter en okse.
HVOR MYE VIL DU MAKSIMALT VÆRE VILLIG
PR DAG FOR A VÆRE SLIK GJESTEJEGER?
Sett ett kryss i listen
vil betale for dette.
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Tenk deg at du i stedet for å vare gjestejeger
fikk tilbud om å
bli med som fullt medlem av dette jaktlaget.
Laget består altså
av 40 jegere medregnet deg selv, og dere feller ca 20 elger hvert
år. Din andel av fangsten blir en halv elg, eller ca 60 kg rent
kjøtt.
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Tenk deg at du ikke ble med på elgjakten, men
60 kg elgkjøtt fra jaktlaget.
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ELG

SKUTT

Hvor

ble

iStedet

PR KG FOR DETTE

BETALT

a)pyi

tilbudt
KJØTTET?

kryss.

ett

med

DU VILLE

e1g i 1986, kan nå
ikke jaktet
på side 10 1 skjemaet!
35-39

De som
spørsmål

12)

(skjerna

DU DREVET

I LØPET

mange?

ELGJAKTLAG

begynner

VAR

hoppe

nå med

ELGJAKT?

dlrekte

spørsmål

CA

til

10.

sesonger

AV DINE AR SOM JEGER?

elger

DU MED

PA I 1986?

Et elgjaktlag
2

To elgjaktlag

30

Tre

eller

flere

elgjaktlag

du
skal
1 1986,
du var med på mer enn ett jakt;ag
Dersom
som er det
ut det jaktlaget
velge
av sporsma1ene
i resten
skal
din. Når du svarer
hovedelgjakten
for deg,
viktigste
som om du lkke
og svare
ene laget,
på dette
tenke
du bare
lag i det hele tatt.
vært med på andre
hadde

13)

HVOR MANGE
DEG SELV?

VAR

JEGERE

DET PA T,AGET DITT

I 1986 NAR

DU TELLER

MED

jegere
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b)

(skjema
-49)

men
Tenk deg at du ikke ble med på elgjakten,
å kjøpe akkurat 30 kg elgkjøtt fra jaktlaget.

prIsen

Marker

PRISEN

HØYESTE

ER DEN

HVA

BETALT

DU VILLE

ble tilbudt

istedet

PR KG FOR DETTE

KJØTTET?

ett kryss.

med

50-54

kr pr kg

55-59
60-64

-"-

65-69

-"-

70 kx pr kg
eller mer

De

elg 1 1986, kan nå hoppe
jaktet
39 på side 10 i skjemaett

ikke

som

direkte

til

-33 spørsmåi

De

10)

HVOR

11)

HAR

12)

som

MANGE

SESONGER

DU SELV

SKUTT

2 D

Nei

10

Ja

HVOR

MANGE

p

1 1986

elg

jaktet

I LØPET

Hvor mange?

ELGJAKTLAG

VAR

AV DINE

spørsmål

med

ELGJAKT?

HAR DU DREVET

ELG

nå

begynner

CA

AR SOM

10,

sesonger

JEGER?

elger

DU MED

PA I 1986?

Et elgjaktlag

20

To elgjaktlag

3D

Tre

flere

eller

elgjaktlag

skal du
1 1986,
du var med på mer enn ett jaktlag
Dersom
som er det
ut det jaktlaget
velge
av spørsmålene
i resten
ska2
Når du svarer
dln.
for deg, hovedelgjakten
viktigste
som om du ikke
og svare
ene laget,
tenke på dette
du bare
tatt.
lag i det hele
vært med på andre
hadde

13)

HVOR
DEG

MANGE

JEGERE

VAR

DET PA LAGET

DITT

I 1986 NAR DU TELLER

jegere
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c)•

skjema
-49)

prisen

Marker

ip

ville

ikke

1- 5 kr pr kg

70

25-29

3 El

6-9

80

30-34

12E1 50-54
130 55-59

kr pr kg
-'-

9E]

35-39

100

40-44

150

65-69

20-24

nD

45-49

160

70 kr pr kg
eller mer

som

-"-

HVOR

MANGE

11)

HAR

DU SELV

20

Nei

1 E]

Ja

MANGE

elg

jaktet

10)

HVOR

-"-

15-19

kan nå hoppe
elg 1 1986,
De som ikke jaktet
spørsmål
35 - 39 på side 10 i skjemaett

12)

kr pr kg

1413

10-14

De

KJØTTET?

kjøttet

ha kjøpt

20

50
6Ei

tilbudt

med ett kryss.

0 kr pr kg/Jeg

11

PR KG FOR DETTE

BETALT

DU VILLE

PRISEN

ER DEN HØYESTE

BVA

ble

istedet

men
Tenk deg at du ikke ble med på elgjakten,
å kjøpe akkurat 120 kg elgkjøtt fra jaktlaget.

i 1986

SKUTT ELG I LØPET

Hvor mange?

ELGJAKTLAG

AV DINE

direkte

spørsmål

med

ELGJAKT?

HAR DU DREVET

SESONGER

nå

begynner

CA

AR SOM

60-64
-"-

til

10.

sesonger

JEGER?

elger

VAR DU MED

PA I 1986?

Et elgjaktlag
20

To elgjaktlag

3D

Tre eller

flere elgjaktlag

skal du
i 1986,
du var med på wer enn ett jaktlag
Dersom
som er det
ut det jaktlaget
velge
av sporsmålene
1 resten
skal
svarer
du
Når
din.
for deg, hovedelgjakten
viktigste
som om du ikke
og svare
du bare tenke på dette ene laget,
catt.
vært med på andre lag i det hele
hadde

13)

HVOR MANGE
DEG SELV?

JEGERE

VAR DET PA LAGET

DITT

I 1986 NAR

DU TELLER

MED

jegere
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5

14)

15)

HVOR

MANGE

DAGER

FIKK

HVORDAN

BRUKTE

DU FRI

DU TIL ELGJAKT

TIL

Å JAKTE

De som ikke er i fast arbeid
hopper over dette spørsmålet.
du brukte til elgjakten.
Lørdager

dager

feriedager

16)

HVOR

MANGE

fri

fra

dager

ELG

FELTE

antall

17)

HVOR

MANGE

ELG

BLE

STOR

(1/2 år)

20)

(1 1/2 år og eldre)

MENS DU SELV

VAR

HADDE

svarer

DERE

I 1986?

ikke

du bare på hvis dere

ÅRSAKEN

TIL AT DERE

IKKE

2EJ

Jakttiden

for

30

Jegerne

4

Andre

FELTE

DU NOEN

20

elg

laget

felte

FELTE

mente det var fornuftig å spare
på elgstammen
i framtida

lei av å jakte

elg

Hvilke?

SELV

I 1986?

Nei
Ja —+

Hvor

mange?

Antall

voksne

Antall

kuer og ungdyr:

okser

Antall

kalver
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hele

ALLE

noen

ble for kort
gikk

grunner

DYR

PA JA,KTEN?

og ungdyr

Jaktlaget
med tanke

på

MED

og ungdyr

kalver

HVA ER DEN VIXTIGSTE
I FELLINGSKVOTEN?

1E]

AV LAGET

dager

I ALT I 1986?

kalver

voksne

spørsmålet

JAXTLAG

og ungdyr

FELLINGSKVOTE

antall

Dette

lønn:

kalver

antall

19)

DITT

voksne
antall

HVOR

uten

voksne

FELT

antall

18)

dager

jobben

antall

ÅRET?

ELG DETTE

Avspasering/Fleksitid
Ekstra

dager

(arbeidstaker
eller selvstendig)
Angi hvor mange dager av hver type

og søndager

Vanlige

1 1986?

dyr

kvoten.

ELGENE

nina forskningsrapport
028

- 621)

Tenk deg at du helt uavhengig
av de andre på jaktlaget,
hensyn til at fellingskvoten
skulle fylles, kunne valgt
mange dager du skulle gått på elgjakt i 1986.
HVOR

MANGE

1

Et
3 E-j
2

21b)

DAGER

Flere
Like

mange

Ferre

DU DA HA BRUKT
Hvor mange

dager

TIL ELGJAKT

dager

I 1986?

i tillegg?

dager

mindre?

dager

som det du gjorde

dager.

Hvor mange

dager

SYNES DU ALT I ALT AT ELGSTAMMEN
I KOMMUNEN DER DU JAKTER
BØR VÆRE STØRRE ELLER MINDRE ENN DEN VAR I 1986?
større

21c)

VILLE

dager.

og uten
selv hvor

stamme

uendret

stamme

0

mindre

ELG
stamme

Tenk deg at du kan jakte elg på samme måten i framtida som du
gjorde i 1986. Antall jegere på laget, terrenget
og jakttida
skal være det samme som i 1986.
HVIS DU KUNNE VELGE SELV HELT FRITT, HVOR
ØNSKER DU AT JAKTLAGET DITT SKAL HA HVERT
antall

voksne

og ungdyr

t

STOR FELLINGSKVOTE
ÅR I FRAMTIDA?
antall

kalver

„

1.
.

LL

<_(
t
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-722)

Elgjakten

utføres

SETT ETT KRYSS
DIN I 1986?
1E1

på mange

NEDENFOR

Snikjakt

med løshund

Kombinasjonsjakt

23)

313

Drivjakt
plassert

4D

Annen

HVORDAN
Kryss

24)

25)

Forklar

TRANSPORTERTE

Vi bar partene

jordbrukstraktor

3E]

Vi brukte

hest

40

Vi brukte

annet utstyr

SPESIELL
KASSERER

1D

Ja. Hvilken

2E1

Nei

I HVILKE

HVOR

KOMMUNER

navn

LANGT

Ja
Nei

og alle

skytterne

mest

UT AV SKOGEN?
i 1986.

ut selv på ryggen
eller

(pulk,

skogsmaskin

beltekjøretøy

OPPGAVE I JAKTLAGET,
ELLER LIKNENDE?

eller

lignende)

SÅ SOM Å VERE JAKTLEDER,

oppgave?

JAKTET

DU ELG

I 1986?

ER DET Å REISE FRA DER
km en vei. Ca:

--4

Hvor mange

DU BOR OG TIL JAKTOMRÅDET

DITT?

km

LEIDE DU HOTELLRON, CAMPINGHYTTE
STED PÅ GRUNN AV ELGJAKTEN?
1

på post

på post

på kommunene:

antall

2

PÅ JAKTEN

skyttere

skyttere

DYRENE

dere brukte

Vi brukte

HAR DU NOEN
HUNDEFØRER,

MEST

hvordan:

DERE DE FELTE

av for den metoden

og inge

og noen

( klapperjakt),

1 El

Oppgi

27)

med manngard
på poster

måte.

måter.
SOM LIKNER

og stålos,

med hund

2E1

Oppgi

26)

forskjellige

VED DEN MÅTEN

netter?

ELLER

NOE ANNET

OVERNATTINGS-

netter
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- 8
28)

Du har kanskje aldri
har til elgjakten.

tenkt

(skjema

så nøye over

hvor

store

utgifter

TENK IGJENNOM DETTE, OG ANSLÅ SÅ UODT SOM MULIG HVOR
BRUKTE PÅ HVERT AV DU PUNKTENE SOM ER NEVNT NEDENFOR
Ta ikke med jegeravgiften
utgiftene du ikke hadde.

til staten.

Husk

å skrive

1)

du

MYE DU SELV
I 1986.
null

på de

a) Utgifter
til
leie av jaktterreng,
fellingsavgifter,
kjøtt m.m. Hvis du betalte
alt dette i en sum til jaktlaget eller grunneier, oppgi denne summen:
kr
b) Reiser og leid overnatting
i forbindelse
med elgjakten
(Regn kr 1,50 pr km hvis
du kjørte egen bil):
c) Skyteprøve,
d) Utgifter
og annet
spesielt

ammunisjon

kr

m.m.:

kr

til gever, spesielle jaktklær
utstyr du har kjøpt i 1986
til elgjakten:

e) Andre kostnader.
Angi hvilke kostnader

kr

det gjelder:

De neste
sporsmålene
dreier
seg om tenkte
situasjoner,
og
kan derfor
være vanskelige
å svare
på. Prov likevel
å svare
godt som mulig
hva du tror du ville
ha gjort hvis du hadde
kommet
opp i en slik situasjon
i virkeligheten.

29)

så

Tenk deg først at du kan drive den samme elgjakten som du gjorde
1 1986 i framtida.
Du er med i det samme jaktlaget,
og du jakter
i samme terreng
med samme fellingskvote,
os det er like mye elg
som det var i 1986. Det eneste som er forskjellig
er at det koster
deg mer å drive jakten.
HVA ER DE STØRSTE TOTALE UTGIFTENE TIL ELGJAKTEN DU ER VILLIG
Å BETALE PR ÅR FØR DU VELGER Å SLUTTE MED ELGJAKT?
Marker

med

ett

kryss

TIL

i skalaen.
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8
7)

(skjema
28)

Du har
har til

nøye

så

tenkt

aldri
kanskje
elgjakten.

over

du

utgifter

store

hvor

TENK IGJENNOM DETTE, OG ANSLA SA GODT SOM MULIG HVOR MYE DU SELV
BRUKTE PA HVERT AV DU PUNKTENE SOM ER NEVNT NEDENFOR I 1986.
Ta ikke
utgiftene

Husk

staten.

til

med jegeravgiften
du ikke hadde.

null

å skrive

a)

av jaktterreng,
leie
til
Utgifter
m.m. Hvis du betalte
kjøtt
fellingsavgifter,
grunneller
jaktj3get
til
sum
en
i
dette
alt
kr
summent
denne
oppgi
eier,

b)

og leid
Reiser
med elgjakten
egen
du kjørte

c)

Skyteprøve,

d)

Utgifter
og annet
spesielt

e)

i forbindelse
overnatting
(Regn kr 1,50 pr km hvis
bil):

kr
jaktklær
i 1986

spesielle
gevmr,
til
du har kjøpt
utstyr
elgjakten:
til

kostnader.
Andre
kostnader
Angi hvilke

det

kr
gjelder:

situasjoner,
om tenkte
seg
drejer
spørsmålene
De neste
likevel
Prev
svare
på.
vanskelige
være
derfor
kan
hvis
ha gjort
du ville
du tror
hva
som mulig
godz
i virkellgheten.
situasjon
i en slIk
opp
kommet

29)

den samme eigjakten
at du kan drive
Tenk deg først
samme jaktlaget,
Du er nvtd i det
i 1986 i framtida.
og det
med samme fellingskvote,
i samme terreng
som er forskjellig
Det eneste
som det var i 1986.
jakten.
deg mer å drive

og

å svare
du

13

2 El

Ja,
mer
Nei,

jeg
enn
jeg

delta
vil
i 1986.
vil

Slutte

selv

om jeg

som du gjorde
og du jakter
mye elg
er like
er at det koster

med elgjakt

2500

må hetale

hvis

jeg

så

hadde

VILLE DU HA BLITT HED PÅ ELGJAKTEN HVIS DE ARLIGE UTGIFTENE
DINE BLE 2500 KRONER STØRRE ENN DE VAR I 19867

1

de

kr

m.m.:

ammuniejon

på

DINE

kroner

må hetale
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8
28)

Du har kanskje aldri
har til elgjakten.

så nøye

tenkt

over

utgifter

store

hvor

til staten.

Husk

å skrive

du

MYE DU SELV
I 1986.

TENK IGJENNOM DETTE, OC ANSLA sÅ GOD: SOM MULIG HVOR
BRUKTE PÅ HVERT AV DU PUNKTENE SOM ER NEVNT NEDENFOR
Ta ikke med jegeravgiften
du ikke hadde.
utgiftene

8)

(skjema

null

på de

leie av jaktterreng,
til
a) Utgifter
kjøtt m.m. Hvis du betalte
fellingsavgifter,
eller grunnalt dette i en sum til jaktlaget
kr
eier, oppgi denne summen:
i forbindelse
b) Reiser og leid overnatting
(Regn kr 1,50 pr km hvis
med elgjakten
du kjørte egen bil):

c) Skyteprøve,
d) Utgifter
og annet
spesielt

ammunisjon

kr
kr

m.m.:

til gevaer, spesielle jaktklær
utstyr du har kjøpt i 1986
til elgjakten:

e) Andre kostnader.
Angi hvilke kostnader

kr

det gjelder:

og
situasjoner.
dreier seg om tenkce
spersmålene
neste
å svare
å svare på. Prøv likevel
vere vanskelige
kan derfor
hvls du hadde
godt som mulig hva du tror du ville ha gjort
i virkeligheten.
opp i en sllk s,tuasjon
kommet

De

29)

så

som du gjorde
Tenk deg først at du kan drive den samme elgjakten
og du jakter
Du er med i det samme jaktlaget,
i 1986 i framtida.
os det er like mye elg
med samme fellingskvote,
i samme terreng
er at det koster
som det var i 1986. Det eneste som er forskjellig
deg mer å drive jakten.
HVIS DE ARLIGE
VILLE DU HA BLITT MED PÅ ELGJAKTEN
DINE BLE 5000 KRONER STØRRE ENN DE VAR I 19867

1

Ja, jeg vil delta
mer enn i 1986.

2 fl

Nei,

jeg vil

selv om jeg må betale

slutte

med elgjakt

hvis

UTGIFTENE

DINE

5000 kroner

jeg må betale

så mye.
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-930)

HVOR MYE

31)

av dette

Hvor mye

var

ren

DU I ALT SOM DIN DEL AV JAKTUTBYTTET?

kg

kg i alt:

Hvor mye

var

for areal

jegerandel?

som du eier?

kg

kg

Tenk deg nå at du av en eller annen grunn ikke var blitt med på
i 1986, men at du i stedet ble tilbudt å kjøpe akkurat
elgjakten
KvalJ.teten
i jegerandel.
som du fikk
elgkjøtt
den samme mengden
av kjøttet skal også være akkurat den samme som i virkeligheten.
HVA ER DEN
marker

32)

FIKK

ELGKJØTT

Antall

HØYESTE

denne

prisen

PRISEN

med

DU VILLE

BETALT

PR KG FOR DETTE

KJØTTET?

ett kryss.

Forestill deg igjen at du kan jakte akkurat på samme måten i
fzamtida som du gjorde i 1986. Tenk deg videre at du før jaktav en annen jeger, som gjerne ville leie
sesongen ble kontaktet
for ett år.
eller kjøpe din plass i elgjaktlaget

vIs DE ANDRE PÅ LAGET
TILBUDET DU VILLE SAGT

GODTOK OMBYTTINGEN,
JA TIL7

HVA ER DET LAVESTE

betyr at du overlater til kjøperen både retten til
Denne handelen
Hvis du er grunnå jakte elg,og det kjøttet du får som jegerandel.
eier og mottar kjøtt til areal, skal du beholde dette selv. Du kan
heller ikke jakte elg andre steder dette året, men du kan selvsagt
det.
du får til å gå på annen jakt hvis du foretrekker
bruke betalingen
sett ett kryss i listen nedenfor ved den laveste prisen du vil
din for.
godta å selge elgjakten
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HAR DU ELGHUND
2E1

EI

SELV?

Nei
Ja

HVIS DU IKKE TRENGTE HUND TIL ELGJAKTEN,
TROR
AT DU ELLER FAMILIEN DIN VILLE HATT HUND AV
EN ELLER ANNEN RASE LIKEVEL?

ru

Ja
Nei

20

34)

SLAGS JAKTRETT ELLER LEIEFORHOLD
I 1986? (Sett ett kryss).

HVA

1

Er grunneier

2

Jaktet sammen
er grunneiere

3 jJ

Jaktet på arbeidsgiverens
med fortrinnsrett

4

35)

Ej

Jaktlaget
eier

selv

mitt

med

HADDE

DU SELV TIL ELGJAKTEN

i jaktområdet
naboer,

leide

venner
grunn

eller

familie

til rimelig

jakt på grunn

som

som

pris

og

ingen av jegerne

De radioaktive
utslippene
etter ulykken i det russiske kjernekraftverket
i Tjernobyl
i 1986 skapte blant annet frykt for at
det kunne bli farlig å spise viltkjøtt.
HAR DENNE
VESENTLIG

20

D

ULYKKEN PAVIRKET DINE TANKER OM JAKT OG JAKTGLEDE
GRAD, NÅR DU TENKER OVER DET I ETTERTID?

I

Nei
Ja

BETYR DETTE AT JAKTEN ALT I ALT ER MINDRE
FOR DEG NÅ ENN DEN VAR FØR DENNE ULYKKEN?

VIKTIG

Ja
20

Nei
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De jegerne
som eler
skogelgjakt
ber
vi
om å svare
er
grunneiere
er nå ferdige.

37)

HVOR

STORE

UTMARKSAREALER

og
på

utmarksarealer
spørsmålene
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Appendiks

øyvind Bakke

Bestandsmodeller
A.1
A .1.1

Forenklet,

deterministisk

modell

Forut set ninger og problemstilling

I en enkel modell for avskyting av elg ønsker vi å maksimalisere kjøttmengden
som tas ut hver jakt.
Vi antar at bestanden består av fire typer dyr: Kalver, ettåringer, voksne
kyr og voksne okser. I årssyklusen regner vi med følgende begivenheter:
Paring, jakt, vinterbeite med naturlig død, og kalving/aldring (i denne rekkefølgen).
Vi lar no betegne antall (nullårige) kalver, n1 antall ettåringer, n2 antall
voksne (2 år eller mer) kyr og n4 antall voksne okser, alt ved paringen. Vi
antar at en andel po av kalvene, p av ettåringene, p2 av kyrne og p4 av
oksene overlever jakta. Av de som overlever jakta antar vi at en andel si
av ettåringene, s 2 av kyrne og 84 av oksene overlever vinteren, og at en
andel p2q + (1 —p2)r av kalvene overlever vinteren, slik at sannsynligheten
for vinteroverlevelse er q for kalv med mor og r for kalv uten mor. Av de
dyra som nå er igjen, foregår kalvings-/aldrings-prosessen slik: Kalvene blir
ettåringer, halvparten av ettåringene blir kyr og halvparten okser, mens hver
overlevende ku får en kalv. En oversikt over en årssyklus er gitt i tabell A.1.
Tabell A.1: Oversikt over en årssyklus. Antall dyr av hver type dyr ved forskjellige
tidspunkt i årssyklusen er vist. For å få stabil bestand, kreves det at antallet av
hver type etter en årssyklus er lik tilsvarende antall etter forrige årssyklus.
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Lar vi tvo, tv1, w2 og w4 betegne slaktevektene for hhv. ka1ver, ettåringer,
voksne kyr og voksne okser, blir den totale kjøttmengden som tas ut ved
j akta
F = no(1 —po)wo + n1(1

)w1+ n2(I —p2)w2 + n4(1 —p4)w4,

og denne ønskes maksimalisert. Imidlertid er det tre betingelser vi ønsker å
ta hensyn til:
Stabilitet
For å få stabilitet, må pi-ene velges slik at antallene av hver
type individer etter ån årssyklus er lik de samme antallene etter foregående
årssyklus, og vi får fire likninger som er vist til høyre i tabell A.1. Betrakter
vi disse likningene som et som likningssystem i no, n1, n2 og n4, ønsker vi
dessuten en ikke-triviell løsning, noe vi har hvis og bare hvis determinanten
er lik null,
2(1 s2p2) = 8182p0p1/32
(A.1)
(4P2+ r(1 P2))
(Med den trivielle løsningen menes no = n1 = n2 = n4 = 0.)
Kjønnsforhold
Vi krever vi at forholdet mellom antall voksne okser og
antall voksne kyr under paringssesongen minst må være lik en nedre grense k,
124 >

(A.2)

kn2.

Belastning på vinterbeite
Vi krever at belastningen på vinterbeitet
høyst må være lik en øvre grense K,
aonopo + a1nip1 + a2n2/32+ a4n4P4 < K.

(A.3)

Her angir oj, i = 0, 1, 2, 4, belastningen hvert individ av hver type utgjør,
og summen framkommer ved å legge antallene av hver type før vinterbeitet
(se tabell A.1) til grunn.

A.1.2

Optimal jaktpolitikk

Vi ønsker altså å finne no, n1, n2 1 124(som er bestandssammensetningen ved
paring) og po, pi, p2 og p4 (der 1 —pi er jaktuttaket av hver type dyr) slik at
uttatt kjøttmengde maksimaliseres under de nevnte bibetingelsene.
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Stabilitetsbetingelsen gir
2(1 —s2p2)
+ r(l —P2))'
sis2p2(qp2
no = .s2p2n2,
+ r(1 —P2))n2,
32PoP2(qP2
— 32P2
n2.
1 —s4p4
Dermed kan F uttrykkes ved bare fire av de åtte variablene, nemlig po, p2,
p4ogn2:
F =

+ r(1 —P2))
(s 2p2(1 —po)wo + (s 2P0P2(q.7)2
—

(1
+(1 — p2)w2+ 1 —32P2
1 — 34P4

2-(1 —32p2))

n2.
p4)w4)

For å oppnå maksimal kjøttavkastning velges belastningen på vinterbeitet lik
K , og dette gir sammen med stabilitetslikningene over
1
2„
n2 = K ( aos 2pop2 + ai • —ki. -- s2p2)
+ a2p2+ a4 i
(1
— 34
31.
P4

-1

32P2)) .

Videre bør en for å oppnå maksimal kjøttavkastning nøye seg med ha så. få
gjenlevende okser etter jakt som betingelsen om kjønnsforhold krever, dvs.
n4 = kn2. Dette er ikke alltid mulig. Som det framgår av en av stabilitetslikningene over, er kjønnsforholdet n4/n 2bestemt av p2og p4, dvs, av uttaket
av kyr og okser. Ved lite kjønnsforhold og stort uttak av kyr kan en ikke
gjøre mer enn å skyte alle okser. Likevel kan antall hannlige ettkinger som
overlever kommende vinter, være større enn det antall okser som kreves for
å opprettholde kjønnsforholdet. Dette gir
p4 max (0, —1(1

1(1
•
— 32/32)))
k

Spesielt vil antall kyr som tas ut øke med antall okser som tas ut.
Dermed kan F uttrykkes bare ved po og p2, og maksimum av F kan
for eksempel finnes ved å bruke en numerisk metode, idet en sørger for at
< 1, i = 0, 1, 2,4. Vi vil i det etterfølgende kalle en jaktpolitikk
0 <
som gir maksimal kjøttavkastning under de nevnte betingelsene optimal. En
jaktpolitikk som ikke nødvendigvis gir maksimal kjøttavkastning, men er
bestemt av po og p2som beskrevet over, vil vi kalle en suboptimal jaktpolitikk.
Av en suboptimal jaktpolitikk kreves altså:
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1. Bestanden skal være stabil. Med det menes at antall ka1ver,ettåringer,
kyr og okser ved ethvert tidspunkt skal være lik samme antall ett år
før tidspunktet.
2. Forholdet mellom antall okser og antall kyr skal ved paring minst være
likt et gitt kjønnsforhold, k. Videre skal dette forholdet om mulig heller
ikke være større enn k. Alternativt skal alle oksene skytes i jakta før
paringssesongen.
3. Belastningen på vinterbeitet skal (både høyst og minst) være lik en gitt
konstant, K.
En optimal jaktpolitikk er da en suboptimal jaktpolitikk som gir maksimal kjøttavkastning.

A.1.3

Eksempler

I kapittel 14.2, eksempel 1 og 2, er resultater for konkrete valg av parametrene
gitt, og vi skal her bare angi verdiene av parametrene:
Eks. 1. Ingen naturlig dødelighet hos voksne dyr Her antas det at
det ikke er noen naturlig dødelighet hos ettåringer og hos voksne dyr, dvs.
at s1 = 32 = s4 = 1, og at q = r = 0,9. Videre antar vi at slaktevektene
er wo = 70 kg, w1 = 130kg, w2 = 160kg og w4 = 180 kg. De relative
belastningene på vinterbeitet antas å være ao = 1, ai = 1,5, a2 = 2 og
a4 = 2. Modellen og forutsetningene er nå i samsvar med Solbraa (1989).
(Merk at uttaksandelene er uavhengige av bæreevnen, K —den bestemmer
bestandsstørrelsen.)
Eks. 2. Naturlig dødelighet hos voksne dyr Her antas det at naturlig død forekommer også hos ettåringer og hos voksne dyr, uttrykt ved at
andelene som overlever vinteren er si = 0,88, s2 = 0,935 og .s4= 0,85. Kalvenes overlevelse gjennom vinteren gjøres avhengig av kyrnes overlevelse, og
vi lar q = 0,9 og r = 0,4 (slik at dødeligheten for en kalv med mor antas å
være 0,1 og for en kalv uten mor 0,6). Vi lar slaktevektene og de relative
belastningene på vinterbeitet være som før, dvs. wo = 70 kg, wi = 130 kg,
w2 = 160kg, w4 = 180kg, ao = 1, ai = 1,5, a2 = 2 og a4 = 2.

A.1.4

Varierende

kjønnsforhold

og kalvedødelighet

Vi vil nå undersøke hvordan kjønnsforholdet og kalvedødeligheten virker inn
på optimal jaktpolitikk.
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Hvordan bør avskytningen være for varierende verdier av 1 —q (dødelighet
av kalv med mor) og k (kjønnsforhold)? Vi lar parametrene, unntatt q og k,
ha samme verdier som i det siste eksemplet.
Forholdet mellom antall voksne kyr tatt ut og antall dyr tatt ut totalt
som funksjon av kalvedødelighet, ved optimal jaktpolitikk, er vist ved forskjellige kjønnsforhold i figur A.1. I kommentarene under nevnes også uttaksforholdene for kalver, ettåringer og okser.
Vi ser at hver kurve kan deles inn i tre (for k 0,2 i fire) deler avhengig
av kalvedødelighet, noe som svarer til tre forskjellige typer jaktpolitikk.
Maksimal uttaksandel av ettåringer
Ved lav kalvedødelighet stiger
kurvene langsomt. Her skal det ikke tas ut kalv. Hovedvekten av uttaket
legges på ettåringer, men også noen voksne dyr må tas ut for å opprettholde
likevekt. Ved lavt kjønnsforhold (k = 0,2 og k = 0,4) oppnås dette ved at
noen få okser og ingen kyr tas ut. Ved kjønnsforhold 0,2 skal 21 % av oksene
tas ut, noe som svarer til maksimalt 7 % av totaluttaket (ved kalvedødelighet
0,25).
Hvis flere okser kreves (k = 0,6, 0,8, 1,0) skal ingen okser, men i stedet
kyr, tas ut. Ved kjønnsforhold 1,0 skal 9 % av kyrne tas ut. Det svarer, som
vist i figuren, til maksimalt 35 % av totaluttaket.
Ku-uttak
0,6
0,2

0,4

0,6 0,8

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

-------------------------

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Kalvedødelighet

Figur A.1: Andelen kyr i jaktuttaket ved optimal jaktpolitikk ved forskjellige kjønnsforhold (se rammen) og kalvedødeligheter. De angitte
kalvedødelighetene er for kalv med mor. For kalv uten mor antas den å
være 0,6.
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Etter denne fasen får kurvene en diskontinuitet ved at ettåringer ikke
lenger skytes og at kalvene har stor nok naturlig dødelighet til at uttak ved
jakt begynner å svare seg.
Ingen ettårinBlandet uttak av kalver og voksne —ingen ettåringer
ger skytes ved kalvedødeligheter som svarer til denne delen av kurva. Uttaket
består både av kalver og voksne dyr.
Til å begynne med (når kalvedødeligheten er minst på denne delen av
kurva) skal få kalver tas ut, og hovedvekten av uttaket er voksne. Det er
ved denne kalvedødeligheten optimal jaktpolitikk har maksimalt uttak av
voksne dyr. Ved kjønnsforhold 1,0 blir andelen av kalver, kyr, okser som
tas ut hhv. 6 %, 14 % og 5 % (hhv. 21 %, 57 % og 22 % av uttaket), mens
disse andelene øker til hhv. 13 %, 15 % og 42 % (hhv. 24 %, 36 % og 40 % av
uttaket) ved kjønnsforhold 0,4. Ved ønsket kjønnsforhold 0,2 tas alle voksne
okser ut (41 % av uttaket) —uten at dette lave kjønnsforholdet oppnås neste
paringssesong —og hhv. 19 % og 14 % av kalvene og kyrne (hhv. 30 % og 29 %
av uttaket).
Videre langs denne delen av kurva utgjør kalver en stadig større andel av
uttaket (opptil 99 % for k = 0,4), og en stadig større del av kalvene tas ut
(opptil 75 % for k = 0,2). Som sagt spares ettåringene. Andelen kyr og okser
tatt ut minker etter som andelen kalver tatt ut vokser.
Maksimal uttaksandel av kalv Ved kalvedødeligheter så høy som svarende til den tredje og siste delen av kurvene, legges hovedvekten av uttaket
på kalv. Ingen ettåringer tas ut. Andelene som tas ut av kyrne og oksene
er nøyaktig de samme som ved de laveste kalvedødelighetene. Av totaluttaket svarer det til maksimalt 37 % kyr (ved kalvedødelighet 1 —q = 0,5
og kjønnsforhold k = 1,0) og maksimalt 6 % okser (1 —q = 0,5, k = 0,2).
Av kalvene tas maksimalt 75 % ut (1 —q = 0,37, k = 0,2), og uttaksandelen er maksimalt 99 % (1 —q > 0,4, k = 0,4). Tilsvarende minimumstall
er hhv. 18 % (1 —q = 0,5, k = 1,0) og 63 % (1 —q = 0,5, k = 1,0).
Som ventet, minker kjøttuttaket ved optimal jaktpolitikk med voksende
kalvedødelighet og voksende krav til kjønnsforhold (figur A.2).
Hvordan kjøttuttaket varierer mellom ulike suboptimale jaktpolitikker
har også interesse. I figur A.3 er kjøttuttaket ved de tre nevnte suboptimale
jaktpolitikkene vist for kjønnsforhold 0,4 i et begrenset område for kalvedødeligheten. I tillegg er kjøttuttaket ved en fjerde suboptimal jaktpolitikk
(maksimalt uttak av voksne dyr) vist.
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Figur A.2: Kjøttuttak ved optimal jaktpolitikk ved forskjelligekjønnsforhold

(se rammen) og kalvedødeligheter. Med «relativ kjøttmengde» menes FIK
(se teksten). De angitte kalvedødeligheteneer for kalv med mor. For kalv
uten mor antas den å være 0,6.
Relativkjøttmengde
18
A
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16
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Kalvedødelighet
Figur A.3: Kjøttuttak ved forskjellige suboptimale jaktpolitikker ved for-

skjellige jaktpolitikker og kjønnsforhold 0,4. Med «relativ kjøttmengde»
menes FIK (se teksten). De angitte kalvedødelighetene er for kalv med
mor. For kalv uten mor antas den å være 0,6. De angitte jaktpolitikkene er:
A: Bare uttak av voksne. B: Maksimalt uttak av ettåringer, ikke uttak av
kalver og voksne kyr. C: Maksimalt uttak av kalver, ikke uttak av ettåringer
og voksne kyr. D: Maksimal kjøttmengde som kan oppnås uten å. skyte
ettåringer. Dette er det samme som politikk A ved liten kalvedødelighet og
som politikk C ved stor kalvedødelighet.
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A.2

Usikkerhet

i beskatningstrykk

Her skal vi beskrive simuleringsmodellen det vises til i eksempel 3 i kapittel 14.2. I denne modellen antas det at årssyklusen er som beskrevet i den
deterministiske modellen, med unntak som nevnt under.
Jakt Det antas at overlevelsesandelene ved jakt, po, P1, p2 og p4 (for
henholdsvis kalver, ettåringer, kyr og okser) ikke oppnås eksakt. I stedet
antas det at en har overlevelsessannsynligheter(ikke -andeler) henholdsvis
q0, q1, q2 og q4, der qi er beta-fordelt og uavhengig fra år til år, det vil si med
sannsynlighetstetthet f gitt ved f (x) = rr((:)+1,)(32)x'
(1 —x)13-1, der 0 < x < 1
fr xt-ie-x dx for
og a,
> 0, og gamma-funksjonen r er gitt ved T(t)
t > 0. Vi krever at betafordelingen til qi skal ha mode p (dvs, at p er den
mest sannsynlige realiseringen av qi) for i 0,1, 2, 4, noe som gjør at en må
velge c. = (s — 2)pi + 1 og 13= s — a for en s (som da blir summen av a og
13). Vi har valgt s = 40, noe som gjør variansen (som minker når s vokser
og moden er konstant) i qi forholdsvis liten.
Hvert dyr får i simuleringene en sannsynlighet qi for å overleve jakta
(i = 0,1,2,4 for hhv. kalv, ettåring, ku og okse), og overlevelse hos hvert dyr
er uavhengig av hverandre.
Vinterbeite
Også her betraktes det som var overlevelsesandeler (p, q, si,
32 og 84)i den deterministiskemodellen som sannsynligheter for overlevelse
i simuleringene.
Aldring Hvis ettåringene består av et odde antall, kan ikke halvparten bli
kyr og halvparten okser. Det overskytende individet blir regnet som okse
med sannsynlighet 1/2 og ku med samme sannsynlighet.
I simuleringene (kapittel 14.2, eksempel 3) starter vi med 1 052 dyr. Av
disse er 275 kalver, 219 ettåringer, 372 kyr og 186 okser. Vi krever minst
en okse pr. to kyr (k = 1/2). Bestanden er nå i likevekt i henhold til den
deterministiske modellen, ved en suboptimal jaktpoIitikk som svarer til at
jaktuttaket bare består av voksne dyr. De ønskede overlevelsesandelene ved
jakt (pi) ble variert (se kapittel 15.2), mens vinteroverlevelsessannsynligheter
(q, r, si), slaktevekter (wi) og relativ belastning på vinterbeite (ai) ble satt
som i eksemplene fra den deterministiske modellen (avsnitt A.1).
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A.3

Stokastiske

simuleringer

Den andre simuleringsmodellen (kapittel 14.3) skiller seg i hovedtrekk fra den
nevnte ved at
• bestanden er delt inn etter alder og kjønn og
• matressursene vokser om sommeren og er begrenset om vinteren.
Det startes med en startpopulasjon med valgfri sammensetning av kjønnsog aldersklasser. Kyrne har dessuten for hver aldersklasse valgfri fordeling på
modningsklasser. Med en type dyr vil vi under mene et dyr med et bestemt
kjønn, en bestemt alder, og for kyr en bestemt modningsklasse. Med en
gruppe dyr menes enten kalver, ettåringer, voksne kyr eller voksne okser. En
årssyklus simuleres slik:
Sommer
Hver type dyr overlever sommeren med en viss sannssynlighet. I
alle simuleringen er denne sannsynligheten valgt lik 0,9 for kalver og 0,995
for alle andre dyr.
Jakt
Det antas at jaktpolitikken fastlegges på grunnlag av estimater av
antallet av hver type dyr. For hver type dyr framkommer dette estimatet
ved å multiplisere en simulert lognormalfordelt variabel (dvs. eksponentialfunksjonen av en normalfordelt variabel) med det virkelige antallet av typen.
De simulerte observasjonene av variabelen er uavhengige, og de valgte parametrene for lognormalfordelingen er felles for alle typer dyr. Eksakte estimater kan oppnås ved å velge parametrene slik at forventningen blir en og
variansen null. Estimert totalantall er summen av estimatene for hver type.
Jaktpolitikken, som er fast for hver simulering, er gitt ved følgende parametre: Totaluttak, og ønsket andel kalver, ettåringer, kyr og okser i uttaket.
Antall dyr av hver av disse gruppene som blir skutt, er produktet av totaluttaket, ønsket andel denne gruppa skal utgjøre av uttaket, og det estimerte
totalantallet. Hvis antallet i gruppa er mindre enn dette produktet, tas alle
dyr i gruppa ut (dermed oppnås i dette tilfellet ikke ønsket jaktpolitikk, og
totaluttaket blir mindre enn ønsket).
I jakta har alle typer dyr innen hver av de fire gruppene samme
sannsynlighet for å bli skutt.
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Figur A.4: Sannsynlighet for å overleve en vinterdag som funksjon av
gjennomsnittlig næringsopptak pr. dag hittil i vinteren. Sannsynligheten
er opphøyd i 100, slik at kurvene viser overlevelsessannsynligheten gjennom
hele vinteren for et tenkt individ som tar inn like mye næring hver dag.
Her følges dyra individ for individ, dag for dag. Vinteren antas
å ha 100 dager. Sannsynligheten for å overleve en vinterdag er avhengig
av forholdet mellom akkumulert næringsopptak og antall vinterdager hittil
(figur A.4). Daglig næringsopptak er lognormalfordelt (uavhengige realiseringer fra dyr til dyr og fra dag til dag) med forventning en funksjon av
tilgjengelig føde (figur A.5) og med standardavvik en gitt andel av denne
forventningen. Denne andelen, som er felles for alle dyr og alle vinterdager,
settes lik null hvis stokastisitet i næringsopptak ikke ønskes simulert.
Tilgjengelig føde er differansen mellom tilgjengelig føde ved begynnelsen
av vinteren og det som er blitt spist. Tilgjengelig føde ved begynnelsen
av vinteren, R, er bestemt av tilgjengelig føde ved slutten av foregående
vinter, R1 (som må oppgis for vinteren før den første simulerte vinteren),
og vekst av føderessursene sommeren før. Denne veksten antas å følge
en kontinuerlig logistisk modell, og er spesifisert av to parametre, vekstrate ved liten fødetetthet, r, og bæreevne (for føden), K, slik at R
KI (1 + Ri —1)
Vinter
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Figur A.5: Forventet næringsopptak en vinterdag som funksjon av mengde
tilgjengelig føde.

Individene gis først en tilfeldig rekkefølge, likevel slik at alle voksne kommer før alle ettåringer, som igjen kommer før alle kalver. Dette er rekkefølgen
individene får komme til «matfatet». Hver dag eter de i denne rekkefølgen,
og dør eventuelt av underernæring.
Hvis det ved slutten av vinteren er mer enn 6 kg næring tilgjengelig
for hvert gjenlevende dyr, kommer alle kalver i høyeste modningsklasse.
Hvis mellom 4 og 6 kg er tilgjengelig, kommer alle kalvene i midterste
modningsklasse. Hvis under 6 kg er tilgjengelig, kommer alle kalvene i laveste
modningsklasse.
Aldring og kalving Alle dyr får økt alderen med ett år. Kyrne får 0, 1
og 2 kalver etter oppgitte sannsynligheter for hver modningsklasse og hver
alder.
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